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ВСЕСОЮЗНІ комсомольські
І ЗБОРИ
' Бюро ЦК ВЛКСМ прийняло рішення провести з 5 

по 20 жовтня Всесоюзні комсомольські збори, при
свячені 50-річчю ВЛКСМ. Як повідомили кореспон- 

: денти ТАРС у Центральному Комітеті ВЛКСМ, це бу
де своєрідним рапортом 23-мільйонної комсомоли 

; країни про успіхи і досягнення, з якими молодь 
■ прийшла до славної дати.
і В усіх комсомольських організаціях країни будуть 

— ^підбиті підсумки перед’ювілейного змагання, заслу
хані рапорти комсомольців про особисті подарунки 
до 50-річчя ВЛКСМ.

Передбачається, що в гості до молодих у ці дні 
прийдуть ветерани Комуністичної партії, комсомоль
ці 20-х, 30-х, 40-х років. На зборах відбудеться уро
чистий прийом до ВЛКСМ, кращим комсомольцям 
буде дано рекомендації для вступу в КПРС.

(Кор. ТАРС).

Дорогі товариші! Дорогі наші 
юні друзіі

Від імені Центрального Ко
мітету Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, Уряду нашої 
країни дозвольте мені вітати 
вас, учасників Всесоюзного по
ходу комсомольців і молоді 
по місцях революційної, бойо
вої і трудової слави радянсько
го народу, присвяченого слав
ному 50-річчю Ленінського 
комсомолу.

Вся наша країна перебуває 
постійно в творчому пошуку. 
В пошуку вчені, які розроб
ляють теоретичні основи наук, 
схилившись над розумними і 
досконалими приладами. В 
пошуку робітники-раціоналіза- 
тори з їх постійним невтомним 
прагненням поліпшити, облаго
родити все, що випускають 
наші заводи і фабрики. В по
шуку наші герої-космонавти, 
які піднялися так високо над 
Землею, що й до Місяця вже 
зовсім недалеко. В пошуку на
ші геологи, які все глибше 
проникають у земну твердь.

Духом невпинного пошуку 
проникнутий і похід молоді по 
місцях слави батьків. Він від-

іі

криває перед мільйонами юна
ків і дівчат славні сторінки іс
торії Батьківщини. Маршрути 
юних пролягають по місцях, де ----- •------- по 

по партизан- 
по новобудо-

вирішувалася доля історії, 
містах-героях, 
ських стежках, 
вах комунізму. Молоді патріо
ти йдуть по рідній землі, по
вертаючи з небуття нові імена 
героїв, які груддю захистили 
в дні тяжких випробувань свою 
соціалістичну Вітчизну.

Час не владний над пам’яттю 
народу. Як би далеко не пішли 
вглиб історії роки, як би не 
зарубцювалися рани, радян
ські люди ніколи не забудуть 
тих, хто віддав себе до кінця 
своїй соціалістичній Батьків
щині.

Ми завжди будемо пам’ята
ти революціонера, який заги
нув на барикадах біля Черво
ного прапора. Ми навіки збе
режемо в своїй пам’яті подвиг 
безстрашного конармійця, який 
обагрив кров’ю землю леген
дарної Каховки, мужнього ком
сомольця, що вмер з виріза
ною білогвардійцями на його 
грудях п'ятикутною зіркою і 
з «Інтернаціоналом» на устах, 
юнака, вбитого з-за рогу під
лою куркульською кулею. Ми 
збережемо навіки образ бій
ця, який закрив своїм серцем 

амбразуру фашистського дзоіу. 
Ми будемо завжди славити 
подвиг жінки, яка, одержавши 
з фронту повідомлення про 
смерть сина і не встигши ви
плакати материнських сліз, ста
вала до верстата, або за плуг, 
щоб забезпечити перемогу над 
ворогом.

Дорогі друзі! Нам сьогодні 
приємно відзначити, що вам, 
учасникам походу, є про що 
доповісти Комуністичній пар
тії Радянського Союзу. Ваш 
зліт яскраво свідчить про те, 
що радянська молодь дбайли
во зберігає традиції своїх 
батьків, героїчні традиції на
шої партії, великого радян
ського народу. Ваш зліт є пе
реконливим уособленням міц
ної і непорушної дружби мо
лодого покоління народів усіх 
братніх республік Союзу Ра
дянських Соціалістичних Рес
публік, готовності нашої слав
ної молоді наслідувати рево
люційний, бойовий і трудовий 
приклад старших поколінь, 
продовжувати справу Жовтня, 
справу великого Леніна і, як
що буде потрібно, то в будь- 
який момент стати із зброєю в 
руках на захист нашої пре
красної багатонаціональної со
ціалістичної Батьківщини.

Прагнення молоді наслідува

ти героїчні традиції свого на
роду яскраво свідчить про 
революційну спадковість, про 
нерозривну єдність усіх поко
лінь радянських людей. Спіль
на мета і спільна боротьба 
завжди об’єднували в комуніс
тичних рядах людей різних 
поколінь. Старші товариші вно
сили в революційну справу 
життєвий і політичний досвід, 
практичні знання, а молодь 
віддавала їй свій ентузіазм і 
молодий порив. Так було, так є 
і так буде завжди, бо всі по
коління радянських людей 
об’єднує одвічно живий дух 
революціонера - борця, без
межна відданість великій спра
ві партії.

Ми віримо, що і ті, хто прий
має ленінську естафету сьо
годні, з честю понесуть її да
лі, захоплюючи світ безприк
ладним героїзмом, незламною 
волею до перемоги, беззавіт- 
ною відданістю Комуністичній 
партії, своїй 
Батьківщині.

Ваш зліт, дорогі 
проходить напередодні велико
го всенародного свята —- 
50-річчя Всесоюзної Ленін
ської Комуністичної Спілки 
Молоді. Наша партія, весь ра
дянський народ по праву пи
шаються комсомолом, своєю 

соціалістичній

товариші,

зміною. В героїчній історії пе
редового загону радянської 
молоді — комсомолу втіли
лось усе найкраще, чого вчив 
молодь В. І. Ленін, чого по
стійно вчить Комуністична пар
тія Радянського Союзу.

Комсомол завжди самовід
дано виконував усі доручення 
партії і крізь найтяжчі випро
бування з честю проніс всепе- 
ремагаючий ленінський пра
пор, примножуючи славні ре
волюційні, бойові і трудові 
традиції партії і народу, тради
ції своїх батьків і дідів. Не
меркнучу славу завоювали 
комсомольці, радянські юна
ки й дівчата в буремні роки 
громадянської і Великої Віт
чизняної воєн.

Наш народ ніколи не забуде 
трудових подвигів молоді • 
роки перших п’ятирічок і після
воєнної відбудови народног® 
господарства. І сьогодні ком
сомольці і молодь, як і завж
ди, йдуть у перших рядах бор
ців на найважливіших ділянках 
великої комуністичної будови.

У 1924 році VI Всесоюзний 
з'їзд Комуністичної Спілки 
Молоді, приймаючи ім’я Лені
на, урочисто проголосив: 
«Клянемося, що які б пере
шкоди на нашому шляху не 
стояли, яких би жертв від нас 
не вимагали .. ми не випустимо 
прапор Леніна...»

Комсомол завжди був вір
ним цій священній клятві.

Товариші! Революційна бо
ротьба триває. Зростає могут
ня армія комуністів. В її ряди 
вливалися і постійно вливати
муться нові молоді сили. Але, 
щоб стати справжнім комуніс- 

(Закіпчення на 2-й стор.).

Чуття єдиної родини
ЙЕ ЧУТТЯ народилося в кривавих бит

вах за свободу Вітчизни, в горнилі 
звільненого труда.

Колосок кіровоградської пшениці 
зростає на землі, за яку не шкодували 
життя хлопець з Москви, засмаглий ка
зах, білявий білорус...

Правий берег Дніпра. 1943 рік.
Гвардії старший лейтенант росіянин з Том

ська переправився через Дніпро в районі Ку- 
цовелівки. Пого рота, знищивши 200 гітлерів
ців, першою ввірвалася в село. Присвоєно 
звання Героя Радянського Союзу.

Взовд гвардії молодшого лейтенанта біло
руса, з Гомельської області, Кузьми Гриба 
одним з перших ступивши на кіровоградську 

землю, в боях за висоту 158,4 неодноразово 
підбивап сильні контратаки фашистів. Коман
дир був поранений, але не кинув поля бою. 
Загинув смертю хоробрих. Герой Радянського 
Союзу.

Гвардії рядовий евенк Микола Увочан в 
складній обстановці, очоливши групу з ІЗ чо
ловік, відновив зв’язок з відрізаним в районі 
Куцеволівки радянським батальйоном.

Сержант Петро Бухтулов з Чувашії, На ба
тарею в районі ііовгородки повзло 7 ворожих 
танків і 100 ворожих автоматників. Підпустив
ши фашистів поближче, сержант сам підбив 
три танки і одну самохідну гармату, знишив 
ЗО фашистів...

Нескінченний цей ряд. Ряд людей, яки
ми в лиху для Вітчизни годину керувало 
чуття єдиної родини..,

За рішенням ЦК ЛКСМ України, згідно 
заходів по підготовці до відзначення 
піввікового ювілею Ленінського комсо
молу, в комсомольських організаціях 
республіки з 10 по 16 вересня проходить 
тиждень дружби народів СРСР. Відбу
дуться мітинги, збори, бесіди, присвя
чені Радянській Вітчизні, Комуністичній 
партії, комсомолу, інтернаціональні ве
чори з делегаціями братніх союзних 
республік.

Тиждень дружби народів проходити
ме під знаком ще більшого згуртування 
комсомольців і молоді навколо рідної 
партії, мобілізації всіх зусиль на вирі

шення завдань комунісгичного будівни
цтва.

На Кіровоградщину приїздить делега
ція з братньої Башкиріі, у якої із нашим 
степовим краєм добрі традиції сердеч
них взаємин. Молоді башкири побува
ють на заводах, в колгоспах, познайом
ляться з досягненнями юних кіровоград- 
ців у ювілейний рік, а головне — відчу
ють потиск братньої руки. З таким по
тиском зв'язані всі перемоги наші мину
лі. З таким потиском нам іти віки!

Вони в різних кінцях твоєї неозорої 
Батьківщини — учасниця IX Всесвітнього 
фестивалю молоді і студентів у Софії — 
москвичка Таня Гриденко, невидимі то
бі молоді геологи, що готуються «на 
краю землі» добратися до кратеру 
Авачинського вулкану, монтажник-висот- 
ник з будівництва Токтогуласької ГЕС 
киргиз Султангали Есенов, — але дума 
їх — однакова з твоєю думою, дума 
про Батьківщину.
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том, треба постійно вчитися у 
Леніна.

Вчитися у Леніна — це зна
чить наполегливо оволодівати 
марксистсько - ленінською нау
кою, виховувати в собі ідейну 
переконаність, високу класову 
свідомість, стійкість у бороть
бі за комунізм. Велич Леніна 
полягає в тому, що він підняв 
на новий ступінь вчення осно
воположників наукового кому
нізму і віддав боротьбі за 
торжество цього вчення все 
своє життя.

Вчитися у Леніна — це зна
чить формувати в собі якості 
патріота-інтернаціоналіста. Ве
лич Леніна полягає в тому, що 
він беззавітно любив свою 
Батьківщину, вірив у невичерп
ні сили робітничого класу, на
полегливо боровся за його ін
тереси, твердо і неухильно 
проводив інтернаціоналістську 
пролетарську лінію в росій
ському і міжнародному ко
муністичному русі.

Вчитися у Леніна — це зна
чить мати в собі нездоланне 
прагнення беззавітно служити 
своєму народові і дуже міцно 
зв’язувати своє життя з його 
творчою діяльністю. Велич Ле
ніна полягає в тому, що він 
був невтомним' трудівником. А 
робота, виконана ним, справді 
титанічна, Ленін над усе ста
вив інтереси справи, інтереси 
соціалізму.

Вчитися у Леніна — це зна
чить виховувати в собі високі 
моральні якості: простоту,
скромність, людяність. Велич 
Леніна полягає в тому, що він 
був простий, як правда. Чудо
ве слово — товариш, яке ста
ло могутнім символом, що 

об'єднує комуністів усієї зем
ної кулі, знайшло в образі 
В. І. Леніна своє найяскравіше 
втілення.

Сьогодні, коли радянські лю
ди готуються гідно зустріти 
100-річчя з дня народження 
нашого великого вчителя і 
вождя, заклик вчитися у Лені
на повинен стати девізом усієї 
нашої молоді. Ми твердо пере
конані, що наша молода зміна 
і далі звірятиме з Леніним 
кожний крок свого життя, ро
боти і боротьби.

Товариші! Під керівництвом 
Комуністичної партії, працею 
всіх поколінь радянських лю
дей в нашій країні збудовано 
соціалізм, створено могутню 
промисловість, високорозвину- 
те сільське господарство, до
сягнуто величезних успіхів у 
розвитку науки, культури, тех
ніки.

Успіхи першої в світі Країни 
Рад викликають захоплення і 
гордість у всіх народів землі і 
в той же час вони викликають 
злобу і розгубленість у наших 
класових ворогів.

У чому джерело успіхів і пе
ремог радянського народу? 
Воно, насамперед, у вірності 
марксизмові-ленінізмові, який 
завжди був дороговказом, що 
освітлював комуністам і тру
дящим нашої країни шлях у 
майбутнє. Наша партія, її Ле
нінський Центральний Комітет 
в усій своїй діяльності неухиль
но керуються марксистсько-ле
нінським вченням, КПРС йде 
і буде завжди йти під 
всеперемагаючим прапором 
великого Леніна до повної пе
ремоги комунізму.

Історія переконливо дово
дить, що відхід від принци- 
піальних положень марксизму- 

ленінізму, втрата класового 
підходу в справах політики не
минуче веде до серйозних по
літичних помилок і навіть аван
тюр, завдає великої, іноді важ
ко виправної, шкоди справі со
ціалістичного будівництва, ін
тересам робітничого класу.

Події останнього часу в 
Чехословаччині наочно пока
зують, до чого це призводить, 
як контрреволюційні анти- 
соціалістичні елементи намага
лися захопити ключові пози
ції в партії і державі.

Наш найлютіший класовий 
ворог — світовий імперіалізм, 
старанно шукає вразливі місця, 
використовує будь-яку можли
вість, щоб підірвати єдність 
соціалістичної співдружності і 
всього революційного руху, 
завдати шкоди інтересам ро
бітничого класу .

Комуністична партія Радян
ського Союзу послідовно про
водить ленінську інтернаціо
нальну політику, рішуче викри
ваючи імперіалістичні підсту
пи, присікаючи контрреволю
ційну і антисоціалістичну діяль
ність, де б вона не проявля
лася.

Ми постійно зміцнюємо 
співдружність братніх соціа
лістичних країн, єдність і згур
тованість комуністичного і ро
бітничого руху, все робимо 
для відвернення світової війни.

Вірний своєму інтернаціо
нальному обов’язкові, Радян
ський Союз подає і подавати
ме всебічну безкорисливу до
помогу всім народам, робітни
чому класові, які борються за 
свої політичні права, свободу і 
національну незалежність.

Всіма своїми ділами наш 
славний комсомол, вся радян
ська молодь яскраво демон- 

струюгь свою одностайну під
тримку внутрішньої і зовніш
ньої політики КПРС і радян
ського уряду. Вірність ідеям 
пролетарського інтернаціона
лізму, готовність відстояти ве
ликі завоювання радянського 
народу, світову соціалістичну 
систему, зберігати в чистоті 
прапор марксизму-ленінізму, 
високо нести авторитет радян
ської держави — ось девіз Ле
нінського комсомолу, всієї ра
дянської молоді.

Наша партія і народ завжди 
були впевнені в своєму моло
дому поколінні. Наша молодь 
завжди готова проявити ту са
му мужність, ту саму стій
кість, ту саму непохитну вір
ність революційній справі, за
воюванням Великого Жовтня, 
які проявили попередні поко
ління комуністів, борців за 
світлі комуністичні ідеали.

У вас, товариші, є чим пиша
тися, є що захищати. Ви одер
жали в спадщину Батьківщину, 
яка є зразком для інших наро
дів. Ви одержали в спадщину 
суспільство, яке втілило в собі 
кращі ідеали і сподівання тру
дового народу.

Кожна радянська людина з 
дитинства повинна знати, на 
якій землі вона народилася, 
пам’ятати, що у неї є священні 
обов язки перед своїм наро
дом, перед своєю Батьківщи
ною. І якщо Батьківщині за
грожуватиме небезпека, кожна 
радянська людина, кожний 
юнак і дівчина, всі як один, 
стануть на її захист, а той, хто , 
посміє посягнути на нашу Віт
чизну, буде не тільки повале
ний у порох, а й стертий з ли
ця землі.

Дорогі товариші! Сучасний 
світ як ніколи складний і наси
чений багатьма подіями, які 
швидко змінюються. А це на
стійно вимагає від усіх радян
ських людей високої політич

ної пильності, організованості, 
зібраності, підтягнутості, дис
циплінованості, активної учас
ті в зміцненні економічної та 
оборонної могутності нашої 
держави, успішного виконання 
народногосподарських планів, 

Минуть роки. Нинішнє моло
де покоління, ви, дорогі юні 
друзі, пройшовши під не
меркнучим прапором Великого 
Жовтня ще один славний етап 
на шляху революційних пере
творень, будете передавати 
естафету боротьби своїм дітям 
і внукам.

Хай же на цьому шляху кож
ний з вас зробить усе, щоб 
нове покоління сказало сло
вами, що їх ви звертаєте сьо
годні до старої ленінської 
гвардії, до своїх батьків і ді
дів: «Вони не випустили свя
щенний революційний прапор! 
Вони були справжніми борця- 
/ли-ленінцями».

Дозвольте висловити впев
неність у тему, що молодь, 
озброєна великим ученням Ле
ніна, досвідом старших поко
лінь, під керівництвом Кому
ністичної партії зуміє з успі
хом завершити справу кому
ністичного будівництва в на
шій країні.

Дорогі товариші, юні друзі!
Дозвольте мені в древньому, 

сивому і вічно молодому місті- 
герої Києві — столиці Україн
ської Радянської Соціалістич
ної Республіки від імені ЦК 
КП України, уряду України ві
тати вас — синів і дочок усіх 
народів нашої країни, побажа- и 
ти вам великих успіхів у пра
ці й навчанні, великого особис
того щастя.

Хай живе наша славна мо
лодь і її передовий загін — 
Ленінський комсомол!

Хай живе Комуністична пар
тія Радянського Союзу!

Хай живе великий всепере- 
магаючий прапор Леніна!

ЧУТТЯ ЄДИНОЇ РОДИНИ

З хлібом-сіллю виходять 
кіровоградці, коли приїздять 
до нас гості з братньої Баш
кири. 1 якщо братн-башкири 
привезли пісню і танець, 
то вже дарують щирий 
гонь, як ось ці 
Башкирського 
танцю, лауреата 
конкурсів, що 
своє мистецтво у 
тичній Республіці 
Монголії,

по
сол істи з 
ансамблю 
всесвітніх 
показупав 
Демокра- 
В’етнам, 

Індії, Польщі... 
Фото В. КОВПАКА.

СВЯТО ДРУЖБИ ДВОХ 
АРТІЛЕЙ СІЛ - МОЛДАВ
СЬКОГО І УКРАЇНСЬКОГО. 

Фото Ю. КОПИТА. 
(Фотохроніка РАТАУ).

• ЕСТОНІЯ

ДОЧКА 
НАРОДУ

«Ми йдем і будем боротись 
за свою свободу. У нас тільки 
два шляхи — перемогти або 
померти».

Цс останній лист Алісе Тіс- 
лер батькам. Другого дня її 
не стало...

Коли в лютому 1918 року 
війська кайзерівської Німеччи
ни почали наступ на Петро
град, таллінські робітники ви
ступили проти окупантів. Був 
сформований червой огвардій- 
ський загін, куди вступила і 
Алісе Тіслер. 23 лютого під 
Кейл і в 25 кілометрах від 
Тз'їліпа очзіорівся жорсткий 
бій. Алісе була тяжко пора
нена. Але не покинула бойо
вого поста. Ворогам вдалося 
оточити її. і вони закололи 
дівчину баї кетами...

Алісе Тіслер було 24 роки 
За кілька днів до своєї смер
ті вона брала участь в Галлі- 
ні в роботі з'їзду молодіжних

соціал - демократичних спі
лок. На ньому було урочисто 
проголошено про створення 
першої Всеестонської спілки 
молоді — Північно-Балтій
ської комуністичної.

Життя не балувало дочку 
простого робітника. Коли Алі- 
се було 10 років, їй довелося 
разом з матір’ю піти працю
вати на поміщицькому полі, 
потім — па торф'яних розроб
ках. Вдалося закінчити тільки 
сільську школу і відвідувати 
очну зиму приходську школу. 
В Талліпі па російсько-балтій
ському судоремонтному заиоді 
вона була токарем.

Влітку 1917 року А. Тіслер 
обирають членом Талліисько- 
го комітету партії, по зав- 
давню партії попа керує ді
яльністю молоді. Коли поча
ли створюватися загони Чер
воної Гвардії, вона стала од
нією з перших жінок червоно- 
гвардійців.

...Красивий парк, що но
сить ім'я легендарної дочки 
естонського народу. Тут ношо- 
давно відкрито пам'ятник, 
іменем Алісе Тіслер названі 
вулиці в Талліпі і Кейла Піо
нерська дружина Кейласш-ої 
середньої ніколи № І борола
ся за враю носити ім'я слав
ної дочки естонського народу 
і завоювала його.

X. НЕП ПЕР. 
кор. ТАРС.

£>АВМЕРЛИ в суворому мов- 
чанні комсомольці «Трьох- 

горки». Під Єльнею на могилі на
родних ополченців, які загинули 
в дні війни, приймають у комсо
мол кращих. Це стало традицією. 
Про традиції «Трьохгорки» мені 
розповідають в комітеті комсомо
лу комбінату. Тут зібрались май
же всі комсомольські секретарі. 
По тому, як жваво вони реагу
ють на все, про що йде зараз мо
ва, я розумію, що 4 липня — це 
не тільки день пам’яті під Єльнею 
ополченців «Трьохгорки», це й 
день присяги традиціям старшого 
покоління.

Революційні традиції батьків і 
дідів... їх свято наслідує молодь 
«Трьохгорки». Це комсомолів 
влаштувала вечір трьох поколінь, 
де йшла мова про історію фаб
рики, пре старих комуністів її.

...Лютий 1921 року. Біля воріт — 
оголошення: «У нас на фабриці ство
рюється осередок РКСМ. Всі — в ком
сомолі» .

Починався осередок з 12 чоловік. А 
через 5 років в ньому вже — 615 ком
сомольців. Коли комсомол взяв шеф
ство над Військово-Морським Флотом. 
«Трьохгорка* дає рекомендацію у 
флот 5 кращим робітникам.

83 Першими «заявками» комсомілії 
«Трьохгорки» про себе були субогнп- 
кн по благоустрою території, на заго
тівлі палива. Голод в Поволжі—і мо
лодь відраховує одноденний заробіток 
У Фонд допомоги голодуючим.

Молодіжні бригади... «Сьогодні пра-

ф РОСІЯ

...Як ми нз барикадах
«До вас, молодь, наше батьківське звертання Бепежітк на,,... л. - , _

Ріться на трудовому фронті, як ми боролись на барикадах». У Фа°Р"куІ Бо' 

(/з Звернення до молодих групи старих 
учасників грудневого повстання 1905 року).

цюватії краще, ніж учора, завтра—кра
ще, ніж сьогодні!» — г.!„ 
вом працювали ці бригади в роки 
лпкої Вітчизняної війни. " 
фронт трьохгорці, і на їх 
хах ставали сестри, жінки.

У невеликому музеї немов 
акумульовані всі найважливіші 
події в житті «Трьохгорки». В ек
спозиції — документи перших 
страйків, перших революційних 
боїв. Тут зібрані і спогади тих 

слухав у 1918—1921 роках 
Леніна. Вмілими руками

під таким деві-

йшлн 
місце в

Ве
на 

це-

би

хто <
в. І. Леніна.
ткаль виткана картина, що" відо
бражає велику подію: Ленін 
ступає перед робітниками 
пату. Не раї зупиниться

ви-
комбі- 

-------- перед 
нею молодий трьохгорень і запи
тає себе: чи все я роблю так 
заповідав Володимир Ілліч?

13 років тому Валя Папугіна і 
Йшла на «Трьохгорку». Тут шість 
ків тому була прийнята 
ти. Зараз вона — -------
комсомольської органі'зац'іїУ Ч'“0”"4"0'

” ЧУГТЯ ЄДИНО! РОДИНИ

як

при-
..... .и,, прнпнята п ЧЛС||„
KOMCoE.eS ~ Фабр..... ої

трьох горців,

— 150 дівчат у
— і всі красиві, 
•5—4 професії мають, 
не відстаємо.

Коли ж приходять на 
горку» новачки, ____ ____
покажх-ть стіну ткацької фабрики. 
Де в 190о році були розстріляні 
14 молодих дружинників, пове
літь в Будинок культури, де зу
стрічався^ з трьохгорцями ВОЖДЬ 
революції. Підлітку покажуть вер
стат Анатолія Живова, 
працює кращий токар фабрики 
Валентин Синельников 
митних місць «Трьохгорки» вру- 
іаються комсомольські квитки, 

сред строєм нового поповнення 
робітничого класу знову звучать

мене, — каже вона, 
Щедрі в роботі, по

Від «старичків»

«Трьох- 
їм обов’язково

за яким

Біля па-

робітничого класу знову _
слова найстаріших: «Бережіть на
шу фабрику! Боріться на трудо
вому фронті, як ми боролись па 
барикадах».

кор. ТАРС. І. МАХРОВА,

KOMCoE.eS
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ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

ПРО стиль 
ЛЕНІНСЬКИЙ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
ПРОПАГАНДИСТІВ

В Новоукраїниі проведено науково-методичну кон
ференцію пропагандистів партійної і комсомольської 
сітки політосвіти на тему: «Про ленінський стиль 
в пропагандистській роботі».

На конференції було заслухано ряд доповідей.
Зокрема, другий секретар райкому партії М. В Яценко 

виступив з доп( віддю «Глибмке знання предмету петельна 
підготовка до занйть — важлива ленінська риса' в роботі 
кожного пропагандиста». Керівник семінару по вивченню 
праць В 1 Леніна при парторгаиізацц школи № 10 висту
пив на тему: «Висока комуністична ідейність. партійність 
і глибоке переконання — важливі ленінські вилоги до 
пропагандистської роботи. Керівник семінару при нарторга- 
нізацп СІЛ № 7 міста Новоукраїнкн В. 1. Бондаренко — 
<В. І. Ленін як пропагандист і агітатор», керівник район
ного семінару пропагандистів початкових політшкіл А. Я- 
Кріпак «Ленінські принципи зв'язку пропаганди з жит
тям. з практикою комуністичного будівництва — головне 
у виховній роботі. Метод практичних завдань і його творче 
застосування в пропагандистській роботі».

Секретар парторгапізації Комипіуиагської серед
ньої школи, керівник семінару Н. А Калініченко, 
пропагандист школи марксистсько ленінської філосо
фії при парторгапізації колгоспу імені Щорса П. П 
Воронів та інші поділилися досвідом, як на практиці 
застосовують ленінський стиль пропагандистської 
роботи.

Після закінчення конференції я зустрівся з про
пагандистами гуртків, семінарів і клубів комсомоль
ської політосвіти і .попросив поділитися думками про 
конференцію, ро’.повісти як готуються до наступно
го навчального року в системі політосвіти.

Валенгина Яківна ВОЙЧЕНКО:
— Я працюю п Рівнянській середній школі № 5. 

Торік керувала клубом «Прометей», до якого входи
ли дев'-ятикласники. У наступному навчальному ро
ці вирішили вивчати біографію В І Леніна. Вже 
придбали грампластинки із записом промов Володи 
мира Ілліча, відповідну літератхру.

Відносно конференції скажу коротко- «Частіше б 
їх організовували».

Іван Федорович ВОЛОВИК:
— У нашому колгоспі імені Пархоменка молодь 

два роки навчалася по програмі гуртка «Кругозір». 
Тепер, коли все ширше розгортається змагання за 
гідну зустріч 50-оіччю ВЛКСМ і 130-річчя від дня на

родження В. І. Леніна, молодь великий інтерес ви
являє до історії комсомолу і біографії вождя. Тому 
гуртківці голосують і за те, щоб вивчати біографію 
В. І. Леніна, і за програму «Наш Ленінський ком
сомол».

Сказати просі о. що конференція «Про ленінський 
стиль в пропагандистській роботі» сподобалась, це 
значить нічого не сказати Спадщина В. І. Леніна 
на^ільки велика... Подібні конференції дуже корисні 
для пропагандистів Бо одна справа самому вивчати 
ленінський стиль пропагандистської роботи і зовсім 
інша — обговорити це питання колективно, обміня
тися досвідом.

Андрій Дмитрович ДУЛЯ:
— Торік комсомольці нашої артілі імені Жданова 

навчалися з «Кругозорі» У наступному вивчатиме
мо біографію В. І Леніна Для мене, як пропаган
диста, це ще більш в'дповідальна робота, тому вже 
зараз я готуюсь до ганять.

в. цвях.

►
1 північні сніги полярної 

станції «Котельний» і гаря
чий південь Вітчизни — со
нячний Дагестан, про який 
Расул Гамзатов складає 
поетичні рядки на високогір
ному пасовищі, — в нашому 
молодому серці — родинним 
чуттям.

(5 КИРГИЗІЯ
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АМ доводилось бачити степову во- | 
лошку? Ви торкались рукою ніжних 

пелюстків маківки? Отака, як волошка, як 
маківка — Аня Крайтор, комсомолка з 
колгоспу імені Куйбишева на Новомир- 
городщині.

Та не тільки красою чарує вона. З 
артілі жартують: мав уродитись хлопець, 
а народилась дівчина. Аня молода, юна, 
а вже опанувала багатьма професіями.

Скінчила восьмирічну школу і пішла 
в поле. Назччлась вирощувати кукуруд
зу, буряки картоплю, здобула знання 
найкращої в світі професії хлібороба. І 
зрозуміла одне: легше у всьому пра- 
цюється з машиною. Дуже їй сподоба
лась професія механізатора. Пішла на 
курси трактористів. Там же на курсах, 
опанувала їздою на мотоциклі.

Вела трактор у довгі гони, стрічала 
росяні ранки, не розлюбила трактора, 
ні, але таке вже серце в дівчини не
спокійне — вирішила навчитись ще й 
водити автомашину. Знову навчання, 
і згодом їй вручили свідоцтво шофера з 
відзнакою. Всі екзамени Аня склала на 
відмінно.

Не мчить вона з зерном на елеватор, 
не возить будівельних матеріалів. Робо
та в неї ніби простіша, скромніша 
возити воду. Та, гадаєте, вона не прино
сить дівчині радості? її чекають всю
ди — в саду, де готують бочки на ви
но, в полі комбайнери й трактористи, 
доярки й телятниці в таборах.

— Ти нам, Аню, зараз миліш від сон
ця! — кажуть усі...

І думаєте, що оце й усе?
Має вона ще одну професію. Від 

батька навчилась столярувати. Що по- Н 
трібно, змайструє — гарний стіл, велике Н 
сонячне вікно, шафу.

Недавно сусіди дивувались. Аня сама І 
вкрила залізом хату. І ще як. І гарно, | 
і дощ не протече!

м. стоян.

«Джигіт, який ні разу не 
впав з коня, — батир!» 
Цю похвалу киргизів не
звичайному умільцю, яко
му сприяє успіх, можна 
віднести і до болота Шам
шиева. 26-річний майстер 
киргизького кінематогра
фа цікавий майже кож
ним кроком на своєму 
творчому шляху, а шлях 
цей відзначений багатьма 
преміями і призами союз
них та міжнародних , кіно
фестивалів.
...Почалось з фрунзенського 

Палацу піонерів. Туди одного 
разу привела Болота при
страсть до фотографії. Пер
ші ж «проби» плівки звернули 
увагу досвідчених викладачів. 
Поступово у хлопчика нагро
маджувались знання, форму
вався смак, своє бачення сві
ту.

Країна мистецтва... Ввійти 
до неї Болоту вдалось не 
так уже іі легко. Спочатку 
пін працював помічником зву
кооператора на студії «Кир- 
гнзфільм».

Болот брав участь у зйом
ках художньої стрічки «Токто- 
гул». Слідкуючи за роботою 
старших, він ловив себе на 
думні: «А як би я зробив цей 
кадр? Я б ось так побудував 
оцю сцену?» Він сперечавсь 
сам з собою... і мріяв. Мріяв 
про свій фільм.

І ось хлопець із Тянь- 
Шаня блискуче витримав 
екзамени, став студен
том ВД1КА. Незабаром як 
курсову роботу Болот 
запропонував свій перший 
фільм — короткометраж
ку «Чужий». Робота одер
жала відмінну оцінку.

Але перший успіх у ве
ликому кіно принесла йо
му... роль актора. Приїхав
ши на канікули додому, 
він потрапив у «Спеку». 
Тоді по всій республіці 
шукали виконавця для 
героя цього фільму, який 
ствооювевся за мотивами 
повісті «Верблюже око» 
лауоеата Ленінської пре
мії Чингіза Айтматова.

Вибір упав на Болоіа 
Шамшиєва. І він створив у 
картині переконливий об
раз Кемеля, людину за
хоплену, яка не терпить 
найменшого виявлення 
зла.

На міжнародному фестивалі 
у Франкфурті-на-Майні «Спе
ка» була удостоєна диплома 
першого ступеня, а у Кардо
вих Варах одержала гран- 
прі. Болот Шамшиев мае 
диплом за кращий дебют у 
чоловічій ролі по цьому філь
му на середньоазіатському 
кіноогляді, що проходив у 
Душанбе.

Незабаром вийде на 
екран художній фільм 
«Постріл на перевалі». Це 
картина режисера Шам
шиєва розповідає про 
дружбу з російським на
родом, яка пробудила на
роди Середньої Азії до 
боротьби за світле май
бутнє.

я. ЛІВШИЦЬ, 
А. КОМАРОВ, 

кор. ТАРС.

гр ОРТИЗА лежнгь в самому центрі яблупево- 
* го роздолля Карталннської долини. Доро
га до неї в’ється між деревами, які в знесилі 
нахилили до землі спої іусто обсипані пло
дами гілки. Про це село і його людей роз
повідав Ян Дрда п чудовій повісті «Чеовоиа 
Тортиза». Із цього селя пішла воювати з Фа
шизмом комсомольський секретар колгоспу 
ТІн.з іоссбідзе.

...Росла на беоезі говірливої Мєджуд» ге- 
села І вправна на всілякі витівки чорноока 
дівчинка. Гомінливий неспокій поєднувався в 
ній з готовністю допомогти, заступитись за 
слабшого.

Ватажок дитячих забав незабаром ста па 
ланкопою, а потім і секретапем комсомоль
ської організації колгоспу. Тіну любили ро
весники. поважали старші.

Та юність обіовалась п ІЯ літ. Війна... Су
ворі обличчя старших. Темна хмапа повисла 
над Батьківщиною, над Тортизою. над ма
леньким будиночкам Іосебід.зе. Г’шлп на 
Фронт чоловіки. Пішов і старший брат Лаз-; 
ренті й.

Залишатись дома стало не під силу.
і ось — Фронт. Полк мооської п’хотії. Р',ж- 

кі бої в обороні. По кілька разів на ‘ день, 
скинувши бушлати, в одних тільняшкзх кида
лись матроси в люті контратаки. 1 завжг*’ 
пооуч з ними була санінструктор комсомолка 
Ті»я іосеб’дзе.

У хпилини затишку бійці заслуховувались 
тувинською піснею, яку любила наспівувати 
Тіня.

Притаился в лисгве соловей. 
Не слыхать его песни. С тоской 
Головня я тихонько сппосил: 
Может, это ты. Сулико?

«Суліко» — ласкаво призвали моряки чор- 
нппку «сестричку»
ВБПЮ на Чорноморському узбережжі вона 

була тяжко попанена. Госпіталь. 1 знову 
Фоонт. Знову жорстокі бої.’ сотні тих. кого 
під погнем відшукіаа дівчина, хто потребу
вав її допомоги, теплого підбадьорюючого 
слова, хто зобов’язаний їй своїм життям.

Разом з наступаючою армією йшла дорога
ми війни Суліко. В повній мірі випробувала 
вона всю глибину людського стоаждання.. всю 
невмолиму жорстокість війни. Випадок звів і', 
шоб назавжди розлучити з боатом Лапрен- 
тіем: смертельно поранений в жорстокому 
бою. він умер у неї па руках.

Але ніщо не зломило комсомолку із Торти-

зи. Лише сухішим тав блиск її гарячих 
очей, помітнішим — біле пасмо в смоляному 
полоссі. А на вигорілій солдатській гімнас- 
тьорці поруч з двома орденами Вітчизняної 
ВІЙНІ! і орденом Червоної Зірки з’явився ще 
один — Червоного Прапора, та серед нашивок 
іп. поранення прибавилась четверта золота 
стрічка. • > •
ЦЕ ТРАПИЛОСЬ н Померанії пс-"оіо 1П4= 

року; Зачепившись За невеличкий плац
дарм на західному березі Гогенцоллерпканала, 
батальйон капітана ' Шваоєва підбивався від 
коцтоатак гітлеоівчів. Не бажаючи даремно 
ризикувати людьми. ком'чід’"хання наказало 
залишити плапдаом. Під безперервним пог
нем «Сулі««» пепев’язупала ппоанс’піх. допо
магала добиратись їм до човнів. І коли всі 
вже поосипались на ’нічий бепег. до перепра
ви ппорпа.лпгь кілька пооожих танків з десан
том автоматників. Фашисти кинулись до ос
таннього иадувніго човна в якому знаходи
лись —мянчип батальйону і ЗВ’ЯЗКІРРІ.

— Тіил. піпііліче а човен! — гукнув Шварєв. 
Але було пізно. Попеосду :»’явИлі”,ь темні 

тіні. Вдарила автоматна чеога. Лише на 
хвильку запмерла діпчиня . Чи багато пстиг- 
неш поод”мятц за цю хвильку? Та «Суліко» 
встигла ІІІоб виграти час і притупати коман
дира, товаришів, вона різким поштовхом ноги 
відштовхнула човен • і. рвонувши чеку у гра
нати, попепну',ась до ворога...

— Прощавайте. товариші!.. — почули в 
човні.

Сколихнулись тіні. У вогневому вихорі поз- 
рнву гранати зробила останній крок у без
смертя дівчина Із грузинського села...

М. І НОВЕЛ І.
с. Тортиза. • 
ГоріГіський район.



4 стор, „Мo.iоднй комунар" 10 вереспя 1008 року

Бюро обкому комсомолу та Кіровоградські худож
ньо-виробничі майстерні прийняли постанову про 
проведення в жовтні 19(і8 року обласної художньої 
виставки, присвяченої 50-річчю Ленінського комсо
молу.

На виставку приймаються роботи, іцо розповіда
ють про видатні успіхи комсомолу за 50 років Радян
ської влади, і про участь у побудові соціалізму в 
нашій країні, про іероїку трудових буднів та про 
славні справи комсомольців — будівників комунізму.

До участі у виставці запрошуються всі митці об
ласті як професіонали, так і самодіяльні скульптори, 
графіки, живописці, народні умільці.

Для відзначення кращих творів встановлено три 
призи, заохочувальні премії та грамоти обкому ком
сомолу.

ЮВІЛЕЮ 
ПРИСВЯ
ЧЕНА

В ЖОВТНІ БУДЕ ПРО
ВЕДЕНА ОБЛАСНА ХУ
ДОЖНЯ ВИСТАВКА, ПРИ
СВЯЧЕНА 50-РІЧЧЮ 
влкем.

Чуття єдиної родини
„ПРИЇЗДИ,

ДРУЖЕ!“
Того жаркого липневого дня автобус накру

чував третю сотню кілометрів. За вікнами 
красувалися барвисті придорожні мальвії, а за 
ними — безмежний таврійський степ. Аббас 
Абдулла, крсліезнпй бакннець, щось закінчив 
занотовувати до блокноту, звернувся до ме
не: «Чаріннішого краю, ніж Україна, я ще 
не бачив». На його плече лягла моя рука: 
«Аббас, а Азербайджан?» «О, приїзди, це — 
справжня казка».

Не вірити Аббасу не можна. Так, як і Мух
тару Шаханову з Казахстану, як і Миколі 
Єенненку з Молдавії... «Приїзди, друже, в 
сонячну Естонію», — запрошує Рудольф Рім- 
мель. І я колись поїду. Не лише в Талліи, 
Чимкент, Душанбе... Обов’язково побуваю у 
всіх своїх нових друзів, з якими познайомив
ся на Другому всесоюзному фестивалі молодої 
поезії.

Друзі залишили мені на спомин езої вірші. 
Ось і зараз лежать вони переді мною, як жи
ві — сміються, мислять, ведуть у світ пре
красного. То поезії моїх братів, то їх голос 
дружби.

Весела, енергійна дівчина з Душанбе Гуль
рухсор Сафієва... Вона цього літа закінчила 
університет, вперше переступила поріг школи 
з дипломом вчительки. Це зараз. А тоді 
Гульрухсор пе тільки читала вірші, а й гар
но співала свої національні пісні.

Задумливий військовий журналіст Сяргей 
Панізнік з Мінська. В його поезіях з особли
вою яскравістю розкриваються геми братства 
народів нашої Вітчизни, його творчості при
таманний неспокій, пошук.

Кілька віршів я переклав рідною мовою. 
Валерій ЮР’ЄВ.

На знімках: Гульрухсор Сафієва (вгорі 
ііравору), Сяргей Панізнік (ліворуч внизу).

І
Гіві АЛХАЗІШВІЛІ 

(Грузія)

ДУМКИ, 
ПРИКРИТІ 
ТЕПЛОЮ 
ШИНЕЛЛЮ

ПРО М1ІІ темряві,

ПОХІД

АРАБЕСКИ

в степу, 
думок,

Мухтар ШАХАНОВ
(Казахстан)

Рудольф РІММЕЛЬ
(Естонія)

Сяргей ПАНІЗНІК
(Білорусія)

слово

індекс 01197БК 02354,

м. Кіровоград, вул, Луначарського, 36. 

Телефони: секретаріату — 2-4S-35, від

ділів - 2-45-36.

Піду за віршем
Аж за трн ліси,
За сім волів.
Дванадцять перелогів...
1 молодої осені підлогу 
Покрою,

мов кравець,
на пояси.

А перший пояс — 
Мох зелений, шати, 
Барвінку подих, 

вітру унісон,
Тканина павукового верстата, 
Ялиці пересохлий сон. 
Де другий пояс —
Відстані доріг,
Мов жили на руках — шляхи й стежини, 
Крутий малннодзвонний ріг
I над землею — зір терпка ожина.
1 третій пояс — 

щирості рядки,
Де гордість, 

сумнів, 
радощі і кривда,

Звиваються тіні,
На тротуарі малюють сумніви, 
Мов небо кличе мене до зір.
Тихим шелестом душу сповнено.
І блідий туман медуз — 
На гойдалках хвиль.
1 бажання з очей вистрибують, 
Як рибки з моря збуреного 
Чи зорі вночі,
Я світлячків, розкиданих в 
Спостерігаю і згадую: 
Темна ніч. Солдати сидять 
Закутавшись □ теплі шинелі 
Сидять
І курять гіркий тютюн. 
Спомин капає в душу, 
Як свічка.
Пекучі краплі повертають міці.і дні, 
В глибині саду народжується музика 
1 акорди пливуть,
Мов лебеді.
Звиваються пісні,
І палаюче небо,
Немов кам’яна сіль, розтало 
Від такого видіння.
м. Тбілісі.

* * *
Ні, не в сирій землі, а в наших жцлах 
Зариті сотень воїнів пекучі крила, 
А коли так — чи є тут Невідомі?
О світе, є!
То мусять бути невідомі й війни?..
В піч весняну гуркочуть, оживають стіни, 
І біль вогню, що вічний в наших жилах.

« • «
Земна окруїлість — мудрість простоти: 
Йдучи на Захід, можемо прийти
Зі Сходу... А підеш на Схід — 
На Заході залишиш слід.
Можливо, й ця нехитра гіпотеза 
Колись братання кине на терези!
м. Талліи.

ДВА ЗНАКИ 
ЗАПИТАННЯ

Де неможливо — перші пелюстки 
Прикриє од морозу серця видих. 
Мій третій пояс,
Пояс мого болю, 
І третій пояс 
Заплету у долю!

м. Мінськ.

— Дружбо, чим ти гарна в своєму житті?
— Коли друга обравши,- не мру в самоті, 
Коли в мить випробовувань поміч іде... 
— Правдо, що ти прагнеш від сонця н 

людей?
Нехай вірними будуть їх добрі серця, 

тоді всі негоди — мов смуток з лиця! 
м. Чемкент.

ДУМА про Вись» 
М. Стояна та 

В. Юр’єва, роздуми пись
менника Ол. Моторного 
сЩоб кожен підліток...» 
викликали оці спогади, 
що, мабуть, не будуть 
зайвими на сторінках 
«Молодого комунара», 
який вчасно підняв ці 
важливі питання. Я не 
журналіст і не письмен
ник, я агроном-біолог і 
художник-аматор і тому 
по-іншому підходжу до 
впорядкування цих проб
лем.

Я за науковий роман
тизм, а не за ліричний 
і тим паче — сентимен
тальний романтизм. Ми 
знаємо, що й Чорне мо
ре міліє і змінює обри
си своїх берегів. Відбу
ваються зміни і на Сон
ці. Та й ходимо і живо
творимо ми на пра-пра 
дні моря. Це знаємо і 
розуміємо. Це не зна
чить, однак, що треба 
представитись історії- 
матері із складеними ру
ками або із молитовни
ком у руках. Далеко ні.

Тоді, коли батько вводив 
мене в життя, весіння по
відь, великі зливи були 
виявом стихії. Все пливло, 
руйнувалось — потопі НІ 
проїхать в таку пору, ні 
пройти, а літати не було_ на 
чому. Землі були Майже 
цілинними, а то раленими 
на чотири—три персти. Кра
сувались ще тирса-ковил, 
тонконіг та перій. Не було 
воді ніякого спину. За де
ревонасадження і говорити 
нема чого. А зараз сніги не 
менш завальні, як і колись. 
Відкинемо, звичайно, такі 
байки, що колись сніги за
мітали хати геть з димаря
ми.

Хіба ж то були хати?!
І от тепер тих стихій

них поводей нема, нема 
цілини і ралення. Заско- 
рузлі старики говорять: 
«Переінакшився світ». 
Він таки переінакшує
ться, але соціалістичною 
технікою, зокрема—плу
гом. Орють тепер на 
зяб не на 6 — 8, а на 
32—35 см, і скрізь. Отож 
ні поводей (снігів), ні 
злив таких немаї

Найнебезпечніша за
гроза водоймищ — наші 
садиби. Майже всі вони 
на схилах до води. 
Орють їх хоч-не-хоч 
тільки вздовж по схилу. 
В Хмельовому таких 
більше 300 гектарів. Тре
ба громадою добре по
думати, чи не пора їх 
орати впоперек, за всі
ма агротехнічними пра-

ФУТБОЛ

ЧИТАЧ ПРОДОВЖУЄ РОЗМОВУ 
«ДУМА ПРО ВИСЬ»

А ВИ ЗА ЯКУ 
РОМАНТИКУ?

вилами. Як розміряти — 
знайти своє — ми давно 
вже вміємо. Середсіль- 
ські водоймища в нас 
найбільш замулені, в ни
зах — найбільше про
валь, прірв, розмоїн, на
носів. Ось сюди, до цієї 
проблеми треба привер
нути свою увагу. Дода
мо, що ці 300 гектарів 
городньої землі не за
довольняють Хмельове 
ні картоплею, ні помідо
рами, ні огірками. По
ра по-господарському 
користуватись соціаліс
тичними землями. На 
урочистому засіданні, 
присвяченому 50-річчю 
Великого Жовтня, Л. І. 
Брежнєв висловив таку 
думку: «Господарське,
розсудливе використан
ня природних ресурсів, 
турботи про землю, про 
ліс, про ріки і чисте по
вітря, про рослинний і 
тваринний світ — все це 
є наша кровна, комуніс
тична справа. Ми повин
ні зберегти і прикраси
ти нашу землю для тепе
рішніх і майбутніх поко
лінь радянських людей».

Я твердо вірю, що нам 
конче потрібні знання— 
наука і її революційна 
практика з її умінням 
виконувати будь-яке зав
дання у використанні 
природних ресурсів.

В Хмельовому ще ми
нулої весни спущено 
давній став. Поживились 
рибою нарозхват і так 
його днище залишили. 
Запитуємо: *

— А що ж далі?
Агроном відповідає:
— А що ж?! Будемо 

греблю піднімати на два- 
три метри.

Розсудили ми (учнівська 
бригада). Цс значить: зали
ти чимало гектарів город
ньої землі, змістити деякі 
будівлі?! А потім? Заново 
зарибнити?

Взялися ми за дослідпиць-

ку роботу. Виявилось, шо 
намул ставу в метр глиби
ною, має кращі якості, ніж 
степова земля. Зразки го
рять, як торф. Якщо'цей 
метровий шар намулу зня
ти на площі 10 гектарів, то 
ним можна здобрити 500 
гектарів землі по 400 тонн на 
гектар. Для цієї операції 
потрібно тисячі автомобілів, 
якщо схочеш вивезти з од
ного разу. Громіздка опера
ція. А якщо піднімати греб
лю на 3 метри? Потрібно 
500 машин. Після всіх обчис
лень одержуємо показник, 
що вивозити намул — непе
ревершено удобрення — а 
сотні раз вигідніше. Переві
ряємо ще раз якість удоб
рення, його діяльну силу. 
Так. Сумнівів немає. Намул 
діє на ріст і розвиток рос
лин безпосередньо після 6— 
7 днів. Ще правління кол
госпу імені К. Маркса не ви
рішило, як бути, проте ми 
певні, що днище ставу вико
ристається для підживлення 
врожайності.
ТУТ не можна не зга- 

дувати великого ро
сійського вченого 
В. В. Докучаева. Він ство
рив класичну теорію по
ходження рік і їх долин, 
обгрунтував природу 
ерозійних процесів. В 
своїй книзі «Наші степи 
колись і тепер» накрес
лив комплекс заходів по 
перетворенню природи 
посушливого степу в лі
состеп. Сюди ввійшло: 
лісосмуги, облісіння рік, 
прірв, ярів, пісків і пус
тирів, створення струк
турних грунтів, введення 
правильної обробки 
грунтів, снігозатримання, 
затримка талих і дощо
вих вод... Вільямс каже, 
що Докучаев перегнав 
свій час на цілу епоху. 
Так, він безроздільно 
наш. Він вважав, що нау
ка в руках народу є по
тужною перетворюючою 
силою, що сили природи 
страшні лише тоді, коли 
вони не пізнанні наро
дом.

П. ТАНЦЮРА,
агроном-біолог.

с. Хмельове.

Статистика свідчить про 
те, що переважно футболь
ні команди на своєму полі 
набирають більшу кількість 
очок, ніж на чужих. І кіро
воградська «Зірка» в цьому, 
звичайно, не становить ви
нятку. Але нині її гравці 
прагнуть порушити цю не
приємну традицію. Нерідко 
їм вдається зробити цс.

Зокрема, в останньому ту
рі, який відбувся минулої 
суботи, наші земляки зігра-

ли у Нальчику з місцевими 
спартаківцямн внічию (0:0). І 
попередні два матчі б гос
тях вони провели непогано: 
з рахунком 2:0 перемогли 
одну з провідних команд 
другої групи класу «А» — 
Краснодарську «Кубань», а 
зустріч з дннамівцями Став
рополя закінчили 
нічиєю. * *

Відбувся фінал традицій
ного розиграшу призу облас-

нульовою

*

ної газети «Кіровоградська 
правда» з футбола. Зустрі
чалися команди знам’янсько- 
го «Локомотива» і кремге- 
сівського «Авангарду». Пе* 
ремоглн залізничники з пе
реконливим рахунком 3:0, 
вперше завоювавши почес
ний спортивний трофей.

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК. 10 вересня. Перша 

програма. 10.05 — Телепавшій. 
(М). 10.15 — «Безсмертне слово 
Л. Толстого». (М). Н 00 — 
«Гірська поема». «Сочі-67». Те
лефільми. (Кіровоград)., 11.40 — 
«Два мушкетери». Художній 
фільм. (Кіровоград). 17.05 — 
Теленовпни. (М). 17,15 — «НОП 
в дії». (М). 17.45 — Для шко
лярів. «Операція «Зірниця». 
(Усть-Нарва). 18.15 — «Це піс
ні твої, комсомол». (М). 18.30 — 
Наші оголошення. (Кіровоград). 
18.35 — «Екран хлібороба». (Кі
ровоград). 19.00 — «На приз га-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
оргпп Кнропої радското 

обкома ЛКСМУ.
г. Кировоград.

зети «Советский спорт». Хокей. 
Фінал. В перерві і по закінчен
ні — інфорпрограма «Час». 
(М). 21.15 — «На музичній хви
лі». Творчий 
ра І. Шамо. (К).
дорогу». Теленарис, 
град). 22.10 — 
ри». Художній 
град).

СЕРЕДА, 11 .
програма. 10.05 — Телеііовпни. 
(М). 10.15—Театр новели. «Аме
риканські оповідання». (Мі.
11.15 — «Три життя». Худож
ній фільм. (Кіровоград). 17.10— 
Наші оголошення. (Кіровоград).
17.15 — «Три життя». Худож
ній фільм. (Кіровоград). 18,35— 
Кіровоградські вісті. 18.50 — 
«Знайомтесь: «Аеліта». Кон
церт. (Ужгород). 19.30 — Пер
шість СРСР з футбола. ЦСКА— 
«Динамо». (Київ). В перерві та 
по закінченні — інформпрогра-

• ма «Час». (М)ґ 21.30 — О. Ар
бузов. «Нічна сповідь». Спек
такль Єреванського російського 
драматичного театру ім. Ста- 
ніславського. (Львів).

Друга програма. 11.15 - «То
бі, юність». (М). 1140 — Пе-

вечір компознто- 
22.00 — «В 

(Кірово- 
муиікетс-«Два

фільм. (Кірого-

вересня. Перша

редача з Москви. 12.10 — Теле- 
ВІсті. (К). 17.00 — Чемпіонат
СІ’СР з стрибків у поду. (КХ. 
18.00 — Для школярів. «За світ
лими дверима вересня». (До
нецьк). 18.30 — Телевісті. (К).
0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ВІВТОРОК, 10 вересня. 17.05—• 

Фільми для дітей. 17.45 — ДлД 
школярів.^ «Операція «Зірниця». 
(М). 18.15 — «Широколаїїіпсьхі 
книголюби». 18.30 — Телевізійні 
вісті. (К). 19.00 — На приз газе
ти «Советский спорт». Хокей. 
(М). 21.15 — «На музичній хзіїг 
лі». Творчий вечір композиторі) 
І. Шамо. (К). 22.00 - Художній 
фільм.

СЕРЕДА, 11 вересня. 16.30 —• 
«Актуальний екран». 17.00 -е 
Чемпіонат СРСР з стрибків У 
воду. (К). 18.00 — До 50-річчя
ВЛКСМ. «Нас надихає ленін
ське плем’я». 18.30 — Телевізій* 
ні вісті. (К). 18.50 — Знайомтесь? 
«Аеліта». (Ужгород). 19.30 -*■ 
Футбол: ЦСКА — «Динамо? 
(Київ). 21.30 — О. Арбузов 
«Нічна сповідь». Спектакль Єре- 
ванського театру ім. Станіславі 
ського. (Львів).
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