
Рік видання IX

вони з комсомольських

'Сто п’ятдесят представників ударних комсо
мольських будов зібралися в легендарній Ка
ховці на республіканський зліт будівників зро
шувальних систем. Вони обговорять хід і перс
пективи іригаційного будівництва в республіці, 
обміняються досвідом.

Молоді іригатори поклали квіти до підніжжя 
пам’ятника В. І. Леніну в Каховці. Потім від
бувся багатолюдний мітинг біля монументу «Ле
гендарна тачанка». Перед присутніми виступи
ли учасники громадянської і Великої Вітчизня
ної воєн, представники молоді Каховського ра
йону, школярі.

Учасники зльоту побували на будівництві най
більшої в Європі Каховської зрошувалньої сис
теми. Ознайомилися з тим, як використовуються 
зрошувальні землі в радгоспі «Каховський». Во
ни зробили екскурсію на Каховську ГЕС, огля
нули історичні місця Каховки.
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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

У ЦК КП УКРАЇНИ
Центральний Комітет Комуніс

тичної партії України прийняв 
постанову про практику підготов
ки і проведення робітничих зборів 
та роботу постійно діючих вироб
ничих нарад на підприємствах і 
будовах республіки.

В постанові відзначається, що 
партійні і профспілкові організа
ції, господарські органи республі
ки приділяють увагу підготовці та 
проведенню робітничих зборів і 
роботі постійно діючих виробни
чих нарад на підприємствах і бу

довах. Збори колективів та вироб
ничі наради сприяють підвищенню 
політичної і трудової активності 
трудящих в боротьбі за виконан
ня рішень XXIII з’їзду КПРС і 
XXIII з’їзду КП України, зав
дань нового п’ятирічного плану, 
відіграють значну роль у вихован
ні робітників, інженерно-технічних 
працівників і службовців.

Разом з тим ЦК КП України 
відзначає, що рівень підготовки 
і проведення робітничих зборів та

роботи постійно діючих нарад у 
деяких виробничих колективах ще 
не завжди відповідає вимогам ча
су. ; ,

ЦК КП України зобов язав пар
тійні і профспілкові організації 
активізувати роботу постійно 
діючих виробничих нарад, ширше 
залучати до участі в них передо
виків і новаторів виробництва, 
спрямувати діяльність нарад на 
виконання і перевиконання вироб
ничих планів і соціалістичних зо
бов'язань, більш повне викорис
тання внутрішніх резервів, ство
рення всім робітникам умов для 
високопродуктивної праці.

НОВИНИ

З ЧЕХИ НА ДОН
РОСТОВ-НА-ДОНУ. Захоплюючу подорож здійс

нив самодіяльний ансамбль пісні і танцю «Дружба* 
із міста Усть-над-Орлицею, проїхавши на автобусі 
із Східної Чехії на південь Росії, в місто Ростов-на- 
Дону.

Юнаків і дівчат із Чехословаччини привела сюди 
дружба, що зародилася два роки тому, коли в Че- 
хословаччину виїжджав хор ударниць комуністичної 
праці Палацу культури заводу «Ростсільмаш».

В Ростові і в Ростовській області чехословацькі 
друзі виступили з концертами. В їх репертуарі —у 
народні пісні і танці Чехії і Словакії. Добре співа
ють вони і популярні радянські пісні. Концерти ан-» 
самблю пройшли з великим успіхом.

(ТАРС).
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Зліт юних натуралістів
Більш як 12 мільйонів школярів налічує армія юн

натів. Немає таких областей і країв, де б юні дос
лідники сільського господарства не допомагали до
рослим добиватись одержані.я високих урожаїв, 
примножувати багатства землі, оберігати рідну при
роду. Тисячу делегаїів прислали вони на ювілейний 
зліт юних натуралістів і дослідників сільського гос
подарства, який відкрився 9 серпня у Москві, в па
лаці піонерів на Ленінських горах.

Відкрив зліт міністр освіпі СРСР М. О Прокоф єв.
Потім виступила секретар ЦК ВЛКСМ, голова 

Центральної Ради Всесоюзної піонерської організа
ції імені В. І. Леніна Т. О. Куценко.

(ТАРС).
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НА БЕРЕЗІ СИНЮХИ
Різні подарунки готує молодь до комсомольського 

ювілею. Новоархангельці, наприклад, вирішили спору
дити стадіон. Вибрали чудове місце — берег Синю
хи. Укріпили тут щиток з написом: «Комсомольсько* 
молодіжна будова на честь 50-річчя ВЛКСМ». І те
пер майже кожного вихідного дня на об'єкті можна 
зустріти десятки юнаків і дівчат. На недільники при
ходять.

Особливо старається молодь районного об’єднання 
«Сільгосптехніки», медичної лікарні, райспоживспіл- 
ки міліції, району електросіток. Трибуни для гляда
чів з чотирма секторами на 3 тисячі місць уже гото
ві. Бригади мулярів Віктора Моріиньова і теслярів 
Володимира Артема з міжколгоспбуду кінчають опо
ряджувати душові, роздягальні.

«Ура!» — Анатолію Михайловичу КривохижІ.

НА ФЕСТИВАЛІ [/ Б//—А
Т1 ИЖДЕНЬ тому закінчив свою роботу IX Всесвітній 
* фестиваль молоді і студентів. Настала урочиста 

тиша в софійських парках, на вулицях і майданах, в 
скверах і концертних залах, а на центральному ста
діоні погасло фестивальне полум’я... Вірніше, те по
лум'я не згасло: маленькими частиночками розлилося 
воно по всіх континентах земної кулі.

Сягнуло фестивальне огниво і нашого степу. Його 
привезли до Кіровограда хлопці і дівчата уславлено
го «Ятраню». Виграє воно сонячними променями в 
голубих, карих, сірих очах, переливається добрим 
сяйвом золотої медалі, яку вибороли кіровоградці в 
Софії на міжнародному конкурсі народного танцю. 
Та чи не найширші крила фестивального вогню —• 
крила, що вилилися в серця від потиску рук, від пісні, 
від спільного прагнення до дружби і миру, від бра
тання наших степівчан на гостинній болгарській землії

І не треба було для побратимства перекладачів, 
адже мова в сердець єдина, як сонце одне над зем
лею. і

Ще при зустрічі на аеровокзалі солістка «Ятраню» 
Жанна Бобровницька сказала мені:

— Фестиваль це — не просто розмова, свято від
починку на нескінченному полиханні квітів і музики. 
Це — перш за все — труд... Благородна праця в ім’я 
великої мети! Це, коли не відчуваєш втоми, бо тебе 
зігрівають надії і сподівання... ;

Ятранці давали по два—три концерти на день. Тм 
аплодували поляки і чехи, німці і аргентінці, в’єтнамці 
і сомалійці... Танець закінчувався, оплески вривалися 
за куліси, нескінченно гриміли, викликали ще і ще... 
Доводилося по кілька разів повторювати один і той 
же танок.

Після одного з концертів до Світлани Попадюк пі
дійшов в’єтнамець. Він подарував значок.

(Закінчення на 3-й стор.). Море квітів зацвіло на аеровокзалі...
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„ІЛЛІЧ ОДУЖАВ!“
Вересень був 1 тяжким, і щасливим для тру

дящих Радянської Росії місяцем. На початку мі
сяця з затамуоаиням подиху читала й слухала 
республіка повідомлення про хворобу Ілліча піс
ля поранення його ЗО серпня терористкою 
Ф. Каплан. Звідусіль ішли телеграми, де бійці 
революції заиевнювали вождя, що відповіддю на 
його рани будуть рішимість і потросна енергія 
в боротьбі з білою контрреволюцією, боротьбі 
за перемогу нового життя. А вже в середині ве
ресня трудяща Росія торжествує з приводу доб
рих вістей: після тяжкої хвороби В. ї. Ленін 
приступив до виконання своїх обов’язків глави 
першої в світі соціалістичної республіки.

Вперше після хвороби Ілліч бере участь в за
сіданні ЦК РКП(б), головує на засіданні Рад- 
наркому.

20 вересня в «Правдо» публікується стаття 
В. 1. Леніна «Про характер наших газет».

А * *
...Чому б, замість 200—400 рядків, не 

говорити, в 20—10 рядках про такі 
прості, загальновідомі, ясні, засвоєні 
уже в значній мірі масою явища, як 
підле зрадництво меншовиків, лакеїв 
буржуазії, як англо-японська навала за
ради відновлення священних прав ка
піталу, як ляскання зубами американсь
ких мільярдерів проти Німеччини і т. д. 
і т. п ?

...У нас мало уваги до тієї буденної 
сторони внутріфабричного, внутрісільсь- 
кого, внутріполкового життя, де най
більше будується нове, де треба най
більше уваги, огласки, громадської кри
тики, переслідування негідного, заклику 
вчитися у хорошого.

Менше політичної тріскотні. Менше 
інтелігентських розмірковувань. Ближче 
до жні гя. Більше уваги до того, як ро
бітнича і селянська маса на ділі будує 
щось нове у своїй буденній роботі. 
Більше перевірки того, наскільки кому
ністичне цс нове.

В. І. Ленін «Про характер наших га
зет».

0

ОСЬ-ОСЬ потрібно скликати збори. Готувати їх? Чи, 
може, все залежить від того, як розмову визна

чено розпочати? У деяких комсомольців - активістів 
два твердження: одні за те, щоб готувати виступаю
чих на зборах, інші — за вірний вибір теми для роз
мови.

Трапляється так, що члени комітету беруться скла
дати тексти для «запланованих» виступаючих. Є й 
постійні оратори: ватажки молоді наших ланок, 
бригад, які кожного разу доповідають:

— План виконано на сто десять процентів. Найкра
щих успіхів досягли...

На власному досвіді я переконався, що збори слу
жать хорошим поштовхом для активізації комсомоль
ського життя,, залучення членів Спілки до керівництва 
організацією, розгортання критики і самокритики.

Як проводимо збери у себе? Перш за все, дбаємо, 
аби вони не зводились до чергової «галочки». Бо цей 
«метод» не дає ніякого ефекту. Ось приклад. Виріши
ли ми якось обговорити питання про економію і бе
режливість. Підійшов строк проведення зборів. Ви
вісили оголошення. Зійшлися юнаки і дівчата, але 
розмови не вийшло. Чому? Бо члени комітету споді
вались, що з цікавими пропозиціями виступлять самі 
робітники, а останні чекали ділової розмови, конкрет
них пропозицій від «начальства». Словом, зірвався 
наш захід, бо не був підготовлений.

Наука пішла на користь. Члени комітету почали ду-

© О •

В. І. Ленін 1 В. Д. Бонч-Бруєвич на подвір’ї Кремля. Вересень 1918 року.
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Кімната Володимира Судакова 
заставлена різними фігурками, 
картинами, скриньками, на ета
жерках вишикувалися книги, жур
нали. Все це створює якийсь за
мріяний затишок.

— Колись набачив, а тепер ви
рішив і сам виготовляти. Най
більше захоплююся різьбленням 
по дереву, малюю пейзажі, виго
товляю мініатюрні скриньки. Ро
бота складна, однак приємна. 
Особливо мені, я так вважаю, 
вдалися роботи над композиці
єю «Букет троянд у кришталевій 
вазі» та «Декоративна шкатулка».

Володимир працює столяром 
на Кремгесівській мебльовій фаб
риці. Нещодавно прийшов сюди 
з шкільної парти, а зараз уже є 
одним з кращих виробничників. 
Комсомольці обрали його членом 
свого комітету. На фабриці він 
став своїм хлопцем, добрим това
ришем, відмінним спеціалістом.

Секретар комсомольської орга
нізації Вікторія Саус не може на

хвалитися Володимиром: він осо
бисто випустив кілька номерів 
«Комсомольського прожектора», 
допоміг відвантажити металевий 
брухт, дбає про спортивно-масову 
роботу. Перелік, як на одного 
юнака, чималенький. Спочатку це 
насторожує, а коли бачиш Воло
димира перед собою — все стає 
на потрібне місце.

Середнього росту юнак з лег
кими впевненими рухами і широ
ко відкритими очима не може не 
сподобатись. До нього зразу ж 
відчуваєш якусь довірливу симпа
тію. А хлопець лише сором’язли
во усміхається.

— Працюю, як усі. Стараюсь 
виконувати, а якщо можна, і пе
ревиконувати норми. Громадські 
навантаження — так то ж само 
собою зрозуміло — коли треба, 
то треба!

Під час розмови з'ясовується, 
що Володимир прийшов на меб- 
льову фабрику... після своєї пер
шої невдачі. Хотів поступити до 
Дніпропетровського гірничого ін
ституту і не витримав конкурсу. 
Сидіти на утриманні батьків було 
не в його характері.

Чому саме вибрав мебльову 
фабрику? А куди ж іще, коли ще 
дід славився у Новогеоргіївську, 
як неабиякий майстер по дереву, 
на фабриці працюють рідні дядь
ки. Йосип Андрійович — майст
ром в цеху замовлення, Павло 
Андрійович — бригадиром фане-

ровщиків. Столяром був і його 
батько.

Полюбив свою професію і Во
лодимир. Особливо приємно йо
му натрапляти на свої вироби в 
кімнатах друзів і знайомих.

— Твій? — запитають друзі, а 
він лише головою кивне: атож.

Та, як би добре не було на 
фабриці, а хлопця не полишає 
давня мрія: подати знову до гір
ничого. До речі, Володимир і за
раз навчається в Кіровоградсько
му інституті сільського машинобу
дування, та цього року хоче пере
вестися в гірничий інститут.

Мати не дуже охоче поділяє 
Володимирову мрію, бо кому ж 
хочеться відпускати від себе си
на? Але мрія є мрія, і відступати 
від неї хлопець не збирається.

Вечорами, коли сонце сідає за 
обрій, до нього приходять у гос
ті герої книг Асадова, Джека Лон
дона, Дюма, Роберта Рождествен- 
ського, і він довго «розмовляє» з 
ними, а то ще поприходять і йо
го особисті друзі Володя Марков, 
Анатолій Балацький, Віктор Се
мітко.

їм є про що поговорити. Свої 
відпустки друзі вирішили провес
ти на південному узбережжі Кри
му і тепер готуються до походу.

Чарує хлопців романтика. А до 
неї приходять по-різному.

Г. ШЕВЧЕНКО, 
працівник райгазети «Над
дніпрянська правда».

ТВОР-
ЧІСТЬ

І чати, як домогтись того, щоб збори були змістовни
ми. дійовими.

Вибір порядку денного, на мій погляд, дуже важли
ва справа, яку треба враховувати під час підготовки 
зборів. Якщо питання актуальне, то воно стає предме
том жвавих дискусій в цехах і заводах ще напередо
дні. Молоді робітники, скажімо, підраховують^ свої 
можливості (якщо йдеться про соціалістичні зобов я- 
зання), аналізують промахи (коли говоримо про 
дисципліну).

Справа, врешті-решт, не лише в цьому. Останнім 
часом я все більше і більше переконуюсь, що мої ро
весники не ті, якими були вчора. Добре задуману 
справу можна погубити (і часто це буває) однома
нітністю. трафаретом.

Ми вирішили урізноманітнювати форми роботи, 
дбати про те, де зібрати комсомольців, чим їх зайня
ти до і після зборів. Так виникла ідея провести бесі
ду «Найцікавіша історія в моєму житті». З першими 
променями сонця зібрались ми за містом, в мальовни
чому гаю. Всі були незвичайно схвильовані. Адже 
говорили про те, що досі зберігалось у кожного на 
дні душі. Якщо, скажемо, товариш знав про товариша 
тільки як про виробничника, то тепер всі знали про 

І кожного значно більше. Хлопці і дівчата говорили 
про коло своїх інтересів, про свої плани й мрії, про 
нанзаповітніше. Словом, мети було досягнуто. Колек
тив наш став більш згуртований, дружний.

Не дрібниця й оформлення оголошення. На нашому 
заводі ще недавно вони були сіренькі, не приваблю
вали юнаків і дівчат. Дехто проходив мимо, навіть не 
помічав їх.

І ось на великому аркуші паперу з’явився яскравий 
напис: «Хай завжди палають наші серця!». Така те
ма зборів... Люди зупинялися. Всіх зацікавило, що то 
буде за розмова.

Висновок і ми зробили: треба дбати про те, щоб 
оголошення приваблювало комсомольців, а не від
штовхувало своєю сухістю.

Останнім часом активність наших комсомольців 
зросла. Я помітив, що це залежить в значній мірі і 
від доповідача. Він повинен задавати тон .Я, наприк
лад, знаю, що довгу інформаційну доповідь не слу
хають. Конкретна, коротка розповідь дає більш и її 
ефект. Особливо коли вона не про «все потроху», а 
зачіпає певні питання, роботу окремих товаришів.’

В. ЄВГРАФОВ,
■ секретар комсомольської організації 
заводу ваговимірювальних приладів

м. Кіровоград.

Це увійде 
в історії«

СОФІЯ. У Раді Міністрів 
Болгарії відбулося заключне 

засіданні! Національного підго
товчого комітету IX Всесвіт
нього фестивалю молоді і сту
дентів.

На засіданні відмічалося, 
що під час фестивалю відбуло
ся 250 міжнародних і націо
нальних концертів, II худож
ніх конкурсів, баї ато зустрі
чей, лнскусій. Переможцям 
присуджено 139 золотих, 85 
срібних і 87 бронзових меда
лей.

Голова Ради Міністрів НРБ

Тодор Живков у своєму висту
пі на цьому засіданні підкрес
лив, що фестиваль, який закін
чився, увійде в Історію, як 
подія величезного значення 
для життя і боротьби молоді 
всього світу.

Зростання 
рядів ФКІІ

Член політбіоро, секретар ЦК 
ФКП Ж. Марше пише сьо
годні в «Юманітс», що з по
чатку року ряди партії збіль
шились на 51 000 чоловік у той 
час як в 1962 році, який вва
жався рекордним, у ФКП всту
пило 48 000 чоловік. Зростання 
партійних організацій особливо 
значне в промислових районах 
з високою концентрацією ро
бі гничого класу — в Парижі, 
в департаментах Верхня Сена, 
Сена-Сен-Дені, Буш-Дю-Рон, 
Валь-де-ЛІарн та інші. Збіль
шилось число членів партії і в 
сільській місцевості, зокрема, 
в департаментах Ена, Алье, 
Кот-дю-Нор, Дордонь, Марна.

Причина, яка приводить лю
дей у компартію, проста, від
значає Ж. Марше, Події, які

мали місце у Франції на по
чатку літа, показали, що 
Французька комуністична пар
тій в партією, відданою спра
ві й інтересам трудящих і 
народу країни.

•4 400 цілей
ХАНОЙ. Тут опубліковано 

комюніке командування народ
них збройних сил визволення 
Південного В’єтнаму. В ньому 
говориться, що за шість міся
ців загального наступу знище
но 383 тисяч солдатів против
ника, в тому числі 133 тисячі 
американських та армій країн- 
сагслітів, збито і пошкоджено 
понад 4 400 американських лі
таків, виведено з ладу 8730 
військових машин, в тому чис
лі 4 560 танків і бронемашин, 
зруйновано близько 500 скла
дів і, боєприпасами, пальним 
та військовим спорядженням, 
виїволено значну частину те
риторії.

Ці шість місяців увійшли 
славного сторінкою в історію 
боротьби в’єтнамського народу 
проти агресії США, пише газе
та «Нян зан».

(ТАРС). Фото М. КУЛЕШОВА. 
АПН.
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КРИЛА 
СОФІЙ
СЬКОГО 
вогню

(Закінчення. Початок на 1-й стор.).
На фоні червоно-блакитного прапора 
з п’ятикутною зорею зображено в’єт
намську дівчину з гвинтівкою... Цей 
значок виготовлено з уламку аме
риканського літака.

Світлана піднесла юнакові значок 
«Три богатирі».

Вони лише обмінялися поглядами, 
маленькими сувенірами... Але як зро
зуміли один одного! Хіба потрібні 
коментарі: що хотів сказати в’єтна
мець, даруючи значок з уламку во
рожого літака і що хотіла на те від
повісти Світлана, поклавши на руку 
далекого друга «Трьох богатирів»!

— А ще добре запам’ятався мені 
спільний концерт з японцями, — го
ворить Світлана Попадюк. — Того дня 
виступав разом з нами знаменитий 
«Співаючий колектив Японії»...

На сцені шість дівчат. Витончена гра
ція, плавність рухів, злагодженість ритму. 
Дівчата підносять руки до сонця, запро
шують його на землю, і тепле проміння 
спускається до них... Чисте, життєдайне 
проміння без сивого попелу ХІросімп і На
гасакі.

А за кулісами до Володі Порядіна підхо
дить дівчина. Вона кладе йому на руку па
перові журавлики. її очі говорять: «Бери 
їх, хай ніколи тобі не доведеться робити 
оцих добрих птахів. На японській землі 
всі, хто опромінений від вибуху атомної 
бомби, виготовляють журавлики... Щоб їх 
крила несли життя до сонця...»

— Хай співається тобі, дівчино, — 
дарують Світлані Попадюк збірник 
японських пісень.

— На спомин, — лягає на плечі 
Анатолія Короткова національна хуст
ка — дарунок дівчини з Токіо.

І якось несподівано хтось починає 
«Катюшу». Пісню підхоплюють ятран- 
ці, пісню спіаають японці. Кожен

8 стор.

Рідні, друзі і знайомі прийшли стрічати ятранців.

своєю мовою, але злагоджено, друж
но. І зал не витримує. Підводиться. 
Аплодує, підхоплює спів, і летить він 
щиро і високо у зоряне небо Софії.

«Співаючий колектив Японії» при
везе додому незвичайний сувенір — 
український танок «Подоляночка», а 
ще багато пластинок, книжок, доб
рих споминів про далеких степівчан. 
Взяли вони з собою і найдорожчий 
сувенір — значок із зображенням 
В. І. Леніна.

— Мені доводилося виїздити і на 
Кубу, і в Англію, — говорить Олексій 
Глибенко. — Але все-таки найбільше 
вражень від поїздки в Софію, на 
фестивель.

Дійсно, кожен день у Болгарії да- 
рузаз нозі і нові знайомства, зустрі
чі. Хібз можна забути час, проведе
нии разом з молоддю Толбухінського 
округу!

Тоді до Олексія підійшов чорнявий, 
симпатичний болгарин.

— Тодор, — простягнув хлопець руку і 
в залі, де проводилася зустріч, залунало:

— Братушки!
— Вечна дружба!
Тодор став розповідати, що рік тому за

кінчив школу. Зараз навчається в Софій
ському університеті. Вивчає мови — ро
сійську, французьку, англійську... Не для 
того, звичайно, щоб вимовляти слово «вій
на». Юнак мріє побувати в багатьох краї
нах, на багатьох мовах говорити оце ча
рівне болгарське слово «братушки»...

Поселилися наші ятранці на околиці 
Софії в студентському містечку. По
руч — делегація від НДР, в'єтнамці. 
Разом зі сходом сонця прокидалися, 
разом із сонячними усмішками нових 
друзів поспішали до парків, концерт
них залів, аудиторій.

Одного дня сусіди, помітили, що україн
ські артисти чимось занепокоєні. Оточили

МК

їх тісним кільцем, стали розпитувати. А 
коли довідалися, що ятранці мають взяти 
участь у міжнародному фестивальному 
конкурсі народного танцю, звеселіли, стали 
заспокоювати: є

— Хто краще вас танцює?!
— Успіхів!
— Перемоги!
І те визнання прийшло.
Виступали в театрі імені Македон

ського. Як і вимагалося за програ
мою, танцювали два танці. Вибір.ви
пав на «Гопак» і «Півторак». По за
кінченні концерту, крім оплесків і 
квітів од глядачів, жюрі конкурсу 
вручило колективу з далекого степо
вого міста золоту медаль.

І ось літак прикрилив ятранців на 
кіровоградську землю. Керівник ан
самблю Анатолій Михайлович Кривої, 
хижа першим з’являється в дверях 
салону небесного красеня «АН-24». В 
його високо занесеній руці перели
вається сонячними променями доро
гоцінний софійський трофей.

Квіти. Обійми. Гарячі поцілунки.
— Дорогі-друзі! Дозвольте вітати 

вас від імені комсомолії Кіровоград- 
щини, — чуємо урочистий голос пер
шого секретаря обласного комітету 
ЛКСМУ М. Сиротюка. — Щиро вітати 
представників Радянського Союзу на 
рідній ^землі...

— Ура! — прокочується аеровок
залом.

А пізнього вечора мені довелося 
го на одній, то на іншій вулиці знову і 
знову зустрічати ятранців. Вони йшли 
в тісному оточенні молоді, про щось 
жваво гомоніли, показували фести
вальні сувеніри.

Так закінчилася поїздка ятранців у 
сонячну Болгарію.

Валерій ЮР’ЄВ. Здрастуй, земле кіровоградська!

Вода (окис водню\ Н2О — найпростіша хімічна сполука водню з киснем.
При нормальних умовах вода — безколірна... Вода входить до складу грунту, 

" є 'багатьох мінералів і гірських порід, 
м.в.

складовою частиною всіх живих організ-

УРЕ, том 2-й.

АМЕ ця найпростіша хімічна сполука вод-
X ню з киснем, яка вкриває більше двох тре

тин поверхні Землі, стала в останній час голов
ною героїнею у виступах вчених, економістів, 
публіцистів, письменників. Світ недаремно 
стривожений проблемою прісної води, якої, 
здавалося б, в природі досить. Один із номе
рів журналу ООН «Кур’єр Юнеско» спеціаль
но присвятив цьому всі свої сторінки, кожний 
рядок яких закликає цінувати воду, берегти 
один з найдорожчих дарів природи. Бурхливий 
розпиток промисловості, будівництва, інтенсив
не зрошення і використання води для техніч
них і побутових потреб в останні роки значно 
збільшили її споживання. Вплив людини на 
природу має велике значення, але не завжди 
Цей вплив доцільний і нешкідливий. Тому ви
никає потреба в охороні води і регулюванні її 
використання. Люди повинні навчитись цінити 
свого найпершого друга — воду, бути далеко
глядним господарем в своєму домі, назва 
якому Земля.

Взятись за перо мене примусив досить не
значний факт. Якось після дощу на Черемуш
ках з'явилась автополивалка, яка щедро кро
пила мокрий асфальт водою. Знаючи, піо в 
•'нсті дорога кожна крапля води, я подумав, 
яким треба бути негосподарем. щоб так витра
чати наш природний скарб. Можливо, якраз 
0Т| кілька сот літрів води, що було вилито на 

’.не вистачає, щоб в моїй чи в сусідній 
квартирі з водопровідного крану задзюрчала 
-^айна ц'”ка’ яка буває в нашому будин- 

■' І) на четвертому поверсі рідким гостем, 
‘•скільки мені відомо, для поливу використо- 

ується питгєва вода. її ціну починаєш розу- 
Тіім'гКОЛИ ,Іа РахУикУ кожен кухоль води, 

’’’-зьіпе. коли зіткнешся з таким марно- 
ніггТСТ80М Я виріс в селі на березі Дніпра, і 
П„'-1И дая мене вода не ставала такою 
пви> ЄМ010"' Можливо, якраз отакі моменти і 
бепс'Уіи^,оть нас замислитись, виховують у нас 
стає*’ИВІСТЬ та *нш* якості, без яких людина 
ший ІІОіг₽”нькувачем всього того, що, ііа пер- 
_ ”?ГЛЯД, дістається легко, як само собою зрозуміле.

Ресурси Кіровоградщини з кожним 
ленн °'4 змсншуються через байдуже став- 
го Я До джерел, річок, ставків. Плюс до то- 
ппяї посУшлнвий клімат. Якщо на шляху 
' ВІТР'В виросли в багатьох містах і се-

женії Яасті :,елені насадження, то для збере- 
тіг«'Я 1 ох°Рони водних ресурсів у нас роби- 

Ще дуже мало.
”зс протікають десятки річок і річечок.

окрасою Кіровоградщини в пів- 
частнні області є Дніпро. На

Справжньою 
нічно-східній _____
межі з Одеською областю, на протязі 70 кіло
метрів, несе свої води Південний Буг. Синюха, 
Ятрань, Сухий і Чорний Ташлнки, Тлсьмин, Ін
гул, Інгулець — милозвучні для кожного Кіро
вограда назви річок. А скільки їх безіменних, 
колись бурхливих і повноводних, загубилось в 
степах?! Чи не чекає така ж доля й Інші 
річки?

Ще зовсім недавно, кілька років тому, об
ласний центр розрізала навпіл голуба стрічка 
Інгулу. Ще й зараз, як пам'ятник про ті доб
рі часи, в районі Комсомольського скверу 
стоїть споруда водної станції. Нині від Інгулу, 
саме в центральній частині міста, залишилась 

ЧИТАЧ ПРОДОВЖ У Є РОЗМОВУ 
„ Ц УМА И РО ВИСЬ“

лише назва. «Ретельними турботами» керівни
ків промислових підприємств він доведений до 
стану стічної канави.

До останнього часу забруднювали Інгул стіч
ні води з олійжпркомбінату та міської кана
лізації. Лише з введенням в дію нової станції 
перекачки стічні води менше потрапляють в 
річку в районі міста, проге станція малопо
тужна. Водна інспекція нижнього Дніпра зро
била аналіз води в Інгулі. Якщо в районі Ле- 
лсківського водосховища вміст кисню стано
вить норму (5,8 міліграма на літр), то п районі 
Клинців він значно відхиляється від норми. Та
ка вода навіть непридатна для виробничих по
треб, а також для поливання полів. Це і при
звело до того, що ряд наших підприємств за
раз використовує для виробничих потреб пит- 
тєву воду. Раніше олійжнркомбінат. кізель- 
гуровий завод, майданчик № І Агрегатного за
воду користувались власними водозаборами 
на' Інгулі. Для поливання вулиць та квітників 
теж раніше брали воду з Інгулу. А в зв'язку 
з тим, що якість води низька, зараз використо
вують для цих потреб господарчо-питтєву воду. 
Тож і виходить, що з 36 — 38 тисяч кубічних 
метрів води, які щодоби подає в місто водо
канал, 50 — 55 процентів її йде на виробничі 
потреби. Витрата не за призначенням питтєвої 
води позначається на водопостачанні населен

ня міста. Замість передбачених нормою трьох
сот літрів кіровоградці одержують щодоби ли
ше 100 літрів на кожного мешканця. Крім то
го, від цієї «пайки» чималий шматок від
ривають власники присадибних ділянок, поли
ваючи городину.
ТіОТРЕБА у воді велика. Лише за рік в об- 
11 ласті використовується 156 млн. куб. м., з 
них 56 млн. куб. м. йде на потреби сільського 
господарства; Із кожним роком все відчутні
шою стає нестача води. Тож, мабуть, слід 
задуматися над цим і, говорячи образно, не 
рубати гілку, на якій сидиш. Джерела водо
постачання потребують постійної уваги, тур
боти і опіки. Ріки, озера і ставки — це не 

лнпіе комори води, але н окраса наших міст 
і сіл. В останній час перед зодчими стоїть 
важлива проблема, як повернути міста облич
чям до води. Тож інтер'єр Кіровограда при
красив би повноводний Інгул, його береги 
стали б місцем прогулянок, місцями відпочин
ку. Як і кожні ріка, він — рідна сестра люди
ни. І рука байдужа не сміє ллюндруваїи. вко
рочуючи його красу, а заодно — і його жит
тя. Поки що стічні води, потоки брудної дошо- 
вої води і вулиць міста, які розмивають десятки 
самовільних звалок відходів, сміття (а їх можна 
знайти в районі Старої Балаиіівки, на вули
цях Московській, Калузькій, Харківській та ін
ших), роблять свою чорну справу. СанепІД- 
станція та обласна інспекція по охороні природи 
не раз уже звертались до міського відділу ко
мунального господарства, б’ючи тривогу, а віз, 
як кажуть, і нині там.

В Інгулу, можна сказати, вкорочується вік. 
Багатьох інших рік, що протікають на терито
рії області, теж чекає така доля; якщо своє
часно не спинити руку губителів природи. Кра
сиве ім’я у річка Б’єжки, але керівникам 
ГЕЦ-3 (м. Олександрія) до неї діла мало. Сю
ди скидаються нафтопродукти і на протязі 
20 кілометрів течія вкрита масною плівкою. 
Перегонівськнй цукровий завод забруднює Ят
рань. Боляче стає, коли подумаєш, як загуб

люють річку, оспівану в пісні. Дбаючи про 
наступні покоління', треба зробити все, щоб 
Ятрань, як і інші ріки, збереглась не тільки 
в пісні, щоб і наших нащадків чарувала її 
цнотлива краса, Ті джерела, що б’ють з-під 
каміння.

Волають про допомогу Тясьмин, який за
бруднює Другий імені Петровського цукроза
вод, Південний Буг, в який випускав стічні во
ди другої категорії Сальківський цукровий за
вод І станція Гайворон, та інші ріки і ставки.

Як відомо, кожна ріка починається із струм
ка, який живиться джерелами. До них особ
ливо треба бути уважними, піклуватися про 
них. створювати всі умови для життя прозорих 
підземних струменів. Якраз комсомольцям і 
слід взятись за цю справу, зробити рейди по 
виявленню джерел І по їх охороні. Молод! 
степовики багато чого можуть зробити для 
того, щоб наш край був багатим на воду. По
сіви навколо джерел багатолітніх трав, зелені 
насадження, укріплення берегів —* псе це че
кає молодих рук.
<нЛАБО ще у нас проводиться робота по про- 

паганді наших голубих багатств — річок.
Приємно, коли під'їздиш до Суботців, що в 
Знам'янському. районі, І бачиш на березі не
великої річечки табличку — річка Срібрянка. 
Чогось таких не зустрінеш на берегах Синиці, 
Сухого Ташлика. А чому б гут не виставити 
щити, які б розповідали про те, звідки пішла 
назва ріки, закликали б берегти її. Не завжди 
ми ще вмієм > користуватись тими благами які 
дала нам природа. Чомусь не побачиш гарного 
пляжу чи водної етапнії на Синюсі в ІІовоар- 
хангельську, на Чорному Ташлику в Ново- 
україни). На спартвківській водній етапнії, то 
на пляжі в районі ІІопомиколаївки, у суботу 
чи неділю навряд чи вдасться вам взяти на 
прокат човен. Бажаючих зробити прогулянку 
по водосховищу баї ато. а човнів лише п’ятнад
цять. Торік їх бузо 35, але через недбайливість 
обласної ради ДСТ «Спартак» вопи доведені 
до непридатності. Можна сподіватись, що при 
такому становищі на наступний рік і решта 
човнів буде «списана» на берег.

Вода... Вона дана людині природою, як од
на з її найбільших іцедпот. Давайте ж цінува
ти її і берегти, щоб пейзаж нашого степового 
краю завжди, пічно чарував і золотими колос
ками хлібів, і голубими стрічками річок.

В. ФЕДОРЕНКО.
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МУАНСКТІ
Н. КЛЬОВАНА.

ЗА РІКОЮ
ПРУТОМ...

(Закінчення. Початок в газеті 
за 10 серпня).

Коли я вже прощалася з матір’ю Ге
роя, кімната враз наповнилась щасли
вим дитячим гомоном.

— Ірино Савеліївно, а ми прийшли 
дерева підкопати.

— ... а ми води принесемо.
— ... а ми квіти посадимо.
Через хвилину я вже знала, що це 

прийшли п’ятикласники Кремгесівської 
середньої школи імені Героя Радян
ського Союзу І. К. Конька. їх клас та
кож носить ім’я Героя. Вони часто на
відують стареньку. Обсяде дітвора ма
тір, щебече радісно, і тепло стає на ду
ші Ірини Савеліївни, ніби з синовим ди
тинством знову зустрілася.

тували кулеметники. Іван думав про 
рідну домівку, де росте його син, де 
чекає на нього ненька. Скоро, вже ско
ро закінчиться ця проклята війна. Ось 
уже куди ворога погнали. Звільнили 
рідну землю від фашистської погані, а 
тепер ось до Берліна йдемо. Іван ба
чить, як пливуть по небу легкі прозорі 
хмарини. Пливуть в сторону рідного 
Дніпра.

А скільки це вже синовії
П ятий минає...
А в лісі вже пролісків видимо-неви

димо.
І рясту також. І сон розквітнув. 
Аж ось злітають у небо ракети...
І немає вже жартів. Немає неба. Не

має метелика. Є одна лише думка — 
пора!

Лейтенант підвівся, і, ризикуючи зу
стрітися з кулею, кинувся до річки. За 
ним — його взвод. Річку треба будь- 
що форсувати. Захопити і утримати 
плацдарм на правому березі.

Захлинався Прут від куль і снарядів. 
А кілька десятків бійців безстрашно 
йшли крізь смерть. Багатьом не суди
лося ступити на землю. Але ті, хто виб
рався на берег, міцно закріпилися на 
невеличкому клаптику. Замовкли одна, 
друга ворожі амбразури, закидані гра
натами і розстріляні влучним вогнем. 
Але розширити плацдарм заважав во
гонь з верхнього яруса. А тут уже і гра
нат обмаль. Нарешті залишилась єдина. 
Або уміло кинути у фашистський дзот, 
або успіху — не чекай.,.

6.
Бін — командир кулеметного взводу. 

Він ще зовсім молодий, Іван Конько. І 
на нього вдома чекає сім’я. Скільки ра
дості буде, коли повернеться в рідну 
хату. Він візьме на плечі сина і піде з 
ним до Дніпра. Розповість Іванкові про 
свої фронтові дороги, що пролягли від 
Ленінграда на Україну, в Молдавію, Ру
мунію і аж до Берліна. А він обов'яз
ково дійде до Берліна.

Ось лише цей дзот.
Він мусить заткнути його вогняну 

пельку. Будь-що. Він піде сам з остан
ньою гранатою. Він своїми грудьми за
тулить німецьку амбразуру.

Відкинув убік кашкета, затиснув міц
ніше гранату. Свистіли кулі. Затамував
ши подих, слідкували за своїм команди
ром солдати, готові зразу ж кинутись у 
бій.

А він повз і повз. Вперед і вперед. 
Ближче і ближче до амбразури. Навле
жачки ніяк не можна влучити.

Іван звівся на весь ріст... Єдина гра
ната... Порух руки... Страшенний вибух... 
І все затихло...

Прошите десятками ворожих куль, 
лежало тіло героя на знівеченій зеле-

До пізнього вечора — вітання, вітання, 
вітання...

Фото В. КОВПАКА.

П’ЯТЬ РЕВАНШІВ
І в Н п М О

«Динамо» (К) 23 13 9 1 33-14 35
«Спартак» 22 14 4 4 38—21 32
«Динамо» ХТб) 22 9 9 4 24—10 27
«Торпедо» (М) 22 9 9 4 35-21 27
«Динамо» (Ми) 22 10 7 5 24-17 27
ЦСКА 22 10 6 6 25-18 26
«Локомотив» 22 9 8 5 25—19 26
«Чорноморець» 22 8 9 5 27—25 25
«Зеніт» 22 7 10 5 22—25 24
«Динамо» (М) 23 8 6 9 29-26 22

«Кр. Рад» 22 6 8 8 15-16 20
«Нефчі» 22 6 8 7 20—23 20
« Шахтар» 22 5 10 7- 21—24 20
СКА (Рд) 22 6 7 9 27-31 ія
«Зоря» 23 S 8 10 12-27 18
«Арарат» 22 6 5 11 15-26 17
«Кайрат» 22 5 6 11 16-24 16
«Пахтакор » 22 5 6 11 24-40 id
«Торпедо» (Кт) 23 5 5 1 19-30 15
«Динамо» (Кб) 22 2 8 12 10-24 12

Як бачимо з турнірної таблиці, 
найбільш успішно «пройшли» 
перші матчі другого кола — ди- 
намівці Києва, які втратили в 
чотирьох матчах всього одне оч
ко. Очко, але в трьох матчах, 
втратили футболісти «Чорномор
ця». Вони, між іншим, виступа
ли найбільш стабільним скла
дом. В нинішній першості за 
«Чорноморець» виступило всьо
го 18 гравців. А ось, для при
кладу, за московське «Динамо» 
грало 27 футболістів...

Турбує також груба гра окре
мих футболістів. В цьому «паль
ма першості» належить «Зені
ту». Найбільш коректною коман
дою є «Чорноморець», травні 
цієї команди не отримали жод
ного попередження.

1. к. конько

Поверталась додому 
коли сонце було вже на 
горизонті. Я йшла, пере
бираючи у пам’яті розпо
відь матері, і
мною поставав живий 
Іван.

. ...Він у п'ятому класі 
Табурищанської серед
ньої школи. Радісний 
прибігає додому і рап
том застигає на порозі. 
Вся в сльозах, мати, схи
лилася над столом і го- 
голосно ридає. В сім’ї не
щастя. Помер вітчим.

Іван залишає школу. 
Скільки мати не благала, 
настояв на своєму:

— Тобі самій важко. Піду працювати. 
Ти, мамо, не хвилюйся. Вчитися я неод
мінно буду.

Важко було спочатку працювати. Ці
лий день бігає, пасе колгоспних коней. 
А увечері поспішає до школи. Згодом 
став конюхом. Ніякої роботи не цура
ється. За це поважали його люди.

Підріс — вступив до комсомолу. Мо
лодь обрала його своїм ватажком.

А коли прийшов тридцять дев’ятий 
рік, проводжали Івана до Армії.

Востаннє зіграа друзям на гармоні, 
ще раз подивився на село, весело по
сміхнувся:

— До швидкої зустрічі!
Не гадав, що зустріч не відбудеться,

7 квітня, 1944 рік.
Лейтенант Конько лежав горілиць на 

теплій від весняного сонця землі. Ніжно 
гладив рукою тендітну траву, що буйно 
зазелен.ла навкруги. Квітневий вітер 
бавився русявим волоссям і щось хо
роше нашіптував тільки йому одному. 
Поруч хлюпотів сріблястий Прут. Жар-

Пишуть матері про сина...

ній траві. А біля нього вона — черво
на.

Земля здригнулася від могутнього 
солдатського «ураї», в якому вчувалася 
близька перемога, біль за втрату бойо
вого друга, гордість за свого команди
ра.

7.____
Лист було написано незнайомою ру

кою. Птахом забилося серце матері. 
Повільно, тремтячими руками відкрила, 
прочитала кілька рядків і знепритомні
ла.

Зверталися до Іванової дружини 
Ольги:

«Іван Кузьмич нещадно боровся з ні
мецько-фашистськими загарбниками, і 
Уряд присвоїв йому посмертно звання 
Героя Радянського Союзу за безприк
ладні подвиги, за героїзм в боротьбі з 
ворогом.

Ми знаємо Вашого чоловіка-героя і 
гордимося ним. Його мужній подвиг, 
безсмертна любов до Вітчизни кличе 
нас до перемоги...»

м. Кремгес.

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК, 13 серпня. Пер

ша програма. 17.20 — Наші
оголошення. (Кіровоград). 17.25
— «Здрастуй, Москва». Худож
ній фільм. (Кіровоград). 19.00
— «Шляхами батьків», (К).
19.30 — «Ставка більша від жит
тя». VI серія (М). 20.25 —
О. Е. Скарпетта — «Дім боже
вільних». Вистава Пензенсько
го російського драматичного те
атру ім. А. Луначарського. (Кі
ровоград).

Друга програма. 18.00
«На шкільних широтах». (К).
18.30 — Телевісті (К). 18.50
— Телереклама. (К). 20.30 —
Інформпрограма «Час». (М). 
21.15 — «Музичний кругозір». 
(К). 22.15 — «Знання». Науко
во-пізнавальна програма. (М).

СЕРЕДА, 14 серпня. Перша 
програма. 18.00 — Для дітей.
«Руде сонечко». (К). 18.20 -
Мультфільм. (К). 18.30 — Кі
ровоградські вісті. (Кіровоград). 
18.50 — Наші оголошення. (Кі
ровоград). 18.55 — «По місцях 
рідного краю». (Кіровоград). 
19.00 — «Наука — виробництву». 
«П'ятирічку — достроково». 
(К). 19.30 — Першість СРСР з 
футбола. «Динамо» (Київ) — 
«Пахтакор». В перерві — теле
вісті. (К). 21.15 — «Зустріч з 
І. Ільїиським». Художній фільм. 
(Кіровоград).
ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ВІВТОРОК, 13 серпня. 17.05— 

Короткометражні фільми для 
дітей. 17.45 — Для дітей. «Чи 
знаєте ви правила вуличного 
руху?». 18.00 — Телевізійний
журнал для піонерів «Горн». 
(Дніпропетровськ). 18.30 — Те
левізійні вісті. (К). 18.50 — Те
левізійна реклама. (К). 19.00 — 
«Шляхами батьків». (К). 19.30
— «Ставка більша від життя». 
Польський телевізійний фільм. 
6 серія (М). 20.30 — Програма 
«Час». (М). 21.15 — «Музичний 
кругозір». (К). 22 15 — Пере

дача «Знання». (М),

■ 11*71 ■ 
іййои—і»чпгу

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 

Телефони: секретаріату — 2-43-35, від

ділів — 2-45-36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР»-— 
орган Кирової раде кого 

обкома ЛКСМУ. 
Г. Кировоград.

ДУБ РОНИТЬ на землю жо
луддя, покладаючи зав’язь 

майбутньому життю, лагідна 
земля приймає його в свої 
обійми, надає сили та насна
ги. Народжується на світ ди
тина, і разом з молоком ма
тері вбирає краплини великої 
людської любові, любові до 
рідного краю, до його чарівної 
природи.

1 сюди, на Кіровоградську 
обласну станцію юних натура
лістів, прийшли хлопчики і 
дівчатка вже не для того, щоб 
привнвати собі любов до дух
мяних пахощів зеленого ок
самиту степу, перелнвчатих 
перлів жайворонкової пісні, 
вкрадливих шелестів лісових 
мешканців. їм баглося біль
шого, баглося знайти відпові
ді на сотні «чому», потримати 
руку на самому пульсі цього 
зачудованого дивосвіту. А 
осягнеш його тільки порухами 
думки, знаннями.

Цим літом, як і кожним, 
Кіровоградський міський сад

ПЕЛЮСТКИ РОМАШКИ
заполонило гамірне товариство 
юннатів з різних шкіл облас
ті. Цс завирувало повнокровне 
життя піонерського табору 
«Юннат». Директор табору 
Марія Федорівна Гусєва розпо
відає про своїх вихованців:

— Десь років дев'ять тому 
приїхав пперше до нас, ще 
першокласником, Женя При
ходько. 1 ось, уявляєте, кож
ного літа він неодмінно при
їздить сюди. Став уже со
лідним ботаніком-рослиново- 
дом. До речі, он він.

Вона вказала 
хлопчину, що 
розглядав під

на білявого 
заклопотано 

, мікроскопом
якесь насіння. Звернувся 
нього:

— Що ж тебе, Женю, 
не сюди?

Лаконічна відповідь:
— Хочу відшукати щось не

звичайне.
Пролунав горн — сигнал на 

збір. Закінчилися дослідниць
кі заняття, тепер, згідно з 
розкладом дня, підготовка до 
зустрічі з азербайджанськими 
піонерами, а завтра вранці 
знову до улюбленої праці. 
Одні — мерщій до звичайно
го столу, інші — на ділянки, 
до рослин.

Ганна Максимівна Цспа — 
керівник гуртка інструкторів 
— показує юннатські угіддя. 
Серед різнобарвних ділянок 
видніються таблички. Там по
мідори — досліджуються сор
ти, далі таблички сповіщають 
про вивчення сівозмін. Це на
гадує мініатюрну сільськогос
подарську академію, тільки 
«академікам» часто-густо до
водиться брати до рук сапу

До

тяг-
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НА
ОБЛАСНІЙ
СТАНЦІЇ
ЮНИХ
НА ТУ РАЛІСТІ В

та очищати посіви від бур'я
ну.

Одне з поколінь вихованців 
Ганни Максимівни вже одер
жало зелененькі книжечки — 
посвідчення піонерів-інструкто- 
рів по натуралістичній робо
ті. Вони стануть першими по
мічниками вчителів на уроках 
ботаніки, біології.

1967 рік був пам'ятний для 
станції юннатів. 50 з них по
їхали на Всесоюзну виставку 
досягнень народного господар
ства. А скільки вражень, 
скільки розповідей привезли...

Ми на юннатській звірофер
мі, тут дійсно королівство фа
уни, Індики, 
ки, кролі і 
лодий степовий ___
жо поблискує дзьобом, 
повноти не вистачає хіба що 
царя звірів — лева. Біля клі
ток з кролями метушня, чути 
збуджені голоси. Це дівчат
ка ніяк не поділять між со
бою, кому сьогодні годувати 
кролів. Нарешті з'ясували та
кс важливе питання і вже на
перебій хваляться та часту
ють новинами:

— А вчора морська свинка 
привела малят.

— І кролиця Шиншила

кури, 
навіть

орел

кач- 
мо- 
хи- 

Для

теж...
— А нам принесли маленьку 

козулю...
Так, з таким господарством 

не будеш сидіти, цікаве тут 
на кожному кроці. Євдокія 
Дмитрівна Пітковська, яка тут 
головує, разом з дітьми го
тує кілька представників най
кращих порід кролів, їх по
везуть з собою в Аіоскву, на 
Всесоюзний зліт юннатів

Згаснуть останні іскринки 
прощальних піонерських ба
гать, сповіщаючи про закрит
тя табору, роз’їдуться по до
мівках юннати, повезуть ра
зом із знаннями хто гербарій, 
хто чучело, хто просто так, 
захоплюючі розповіді. Тільки 
станція не пустуватиме. Роз
почнеться навчальний рік, І з 
навколишніх шкіл знов прий
дуть допитливі. Дехто з них 
відпочивав в таборах, най
активніші були премійовані 
путівками до Києва, Ленін
града, Риги, інші поверну
лись з туристських мандрівок 
по мальовничих куточках 
України. Вони переповнені 
жагою до роботи. Вивчати 
вивчати і вивчати, щоб уже 
не здавався дивно щедрим 
урожай винограду «Кабасьє» 
після вкорочення живця, щоб 
після кількох маніпуляцій' се
катором, вже впевнено чекати 
білого полум'я троянд

Г. ДУШЕИКО.
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