
ПРОЛЕТАРІ
Рік видання X ПІОНЕРСЬКИМ
60 |Ю72)

САЛЮТ
22 ТРАВНЯ

1969 р.

Ціна 2 коп.

воно

слова юним громадя- 
сміливими людьми,

всі!» — Кличуть горни. Над площею 
дроб барабанів. І під прапорами 

проходять

ЧЕТВЕР

справу Комуністичної партії, 
готові! — Як клятва звучить відпо-

КРАЇВ, ЄД’ \ ИТ ЕС Я!

8 ИВДОИ

ДІВЧАТА З «ДРУЖБИ»

Володимир

вдруге здати

районах об-

належить 
продукцію.

державного 
о И с т р у к-

ІЦО НОВОГО, 
КОНСТРУКТОРИ?

Михайло 
Курзов, 
Галина 

Тамляков

ШЛЯХАМИ 
ПОЛТАВСЬКИМИ

ЗАХИСТ ДИПЛОМІВ
НА БУДОВІ

Є. ПАНОВ, 
радіоредан-

• Червона

начальника
деталі у відділ технічного

організації заводу 
за бездефектну 

розповість передісторію цьо-

пошани
Кірова 

району 
дві фотогра-

комсо- 
Се-

конструктори 
ДСКТБ 

, Юрій
К а збан,

Олег

ЯКОСТІ С КОМСО
МОЛЬСЬКА НОРМА
• ПО ЧИЇЙ КИШЕНІ 
Б’Є БРАК!

Сьогоднішня розмова — про якість продукції. 
Веде її — контрольний майстер відділу технічно
го контролю механоскладального цеху N9 2 Кіро
воградського агрегатного заводу Володимир 
Задоя.

Комсомольській 
ініціатива походу 
Володимир Задоя 
го починання.

Q СИСТЕМА БЕЗДЕ- 
ФЕКТНОСТІ — РЕЗЕРВ

КОНТРОЛЕР 
РОБІТНИЧА СОВІСТЬ

ААіі знали, що па Тульському комбайновому заво
ді система бездефектного виготовлення продукції 
впроваджена ще в 1964 році. Ось і вирішили па за- 

"гальиоцеховїіх зборах послати туди своїх людей, за
позичити досвід.

Через 10 днів група, командирована в Тулу, по
вернулась. Відразу ж па всіх дільницях цеху були 
приведені збори. Також відбулися групові комсо
мольські і партійні збори. На них і домовились, як 
і з чого слід розпочинати то нелегку справу.

З перших же днів — одні неприємності. До цього 
було так: здає робітник у ВТК партію деталей, кон
тролер перевіряє, в один бік — хороші кладе, в ін
ший—-брак. Тепер вимагалося зовсім інше. Якщо кон
тролер знаходить хоч одну деталь, виконану не за 
кресленням, він повертає робітникові всю партію. 1 
лише потім, переробивши її, із дозволу 
цеху можна 
контролю.

Два місяці майже нічо
го не виходило. З 12 
бригад у норму вклада
лися лише дві: бригада 
Валентина Коваленка з 
термодільпнні і колектив 
Володимира Нестеренка. 
Ми завагались. І тут на 
допомогу прийшла ком
сомольська організація. 
Щоб підвищити відпові
дальність кожного ком
сомольця за виконання 
змінних завдань, з ініціа
тиви комітету ЛКСМУ 

створили в кожній бригаді комсомольські групи. Перш 
за нес «КП» добився повноцінних других і третіх 
змін, взяв під контроль культуру виробництва. А вже 
за березень 9 молодіжних колективів виконали план 
па 100 процентів. 1 на комсомольських зборах секре
тар комітету комсомолу Віктор Бсршадськнй сказав: 
«Комсомольська норма — всі 100 процентів відмінної 
якості». Героєм «комсомольських» норм став колек
тив Олександра Савенка. Юнаки і дівчата знайшли 
вірне рішення важливої задачі — поліпшення якості 
продукції.

Кожного дня ми бачили в що обходиться брак, нс- 
хазяйське ставлення до матеріалів. Активісти вияви
ли втрати, підрахували їх. 1 накреслили шляхи еко
номії не «взагалі», а в карбованцях, тоннах, кубомет
рах. Крім того, брак веде до перевитрат и фонду за-, 
робітної плати, а це відбивається на заробітку робіт
ника. Якщо ж слюсар-складальник, свердлувальниця 
чи шліфувальник здасть 98—100 процентів безде
фектної продукції, то одержить 10 процентів пре
міальних.

Є ще на нашому заводі і так званий «день якості». 
Щоп’ятниці збираємося на дві години в цеху j гово
римо про свої успіхи. В один з таких днів ми п від
мітили, то з 1 березня продукція механоскладально
го цеху № 2 надходить у ВТК з першого пред’яв
лення. Не була перша радість. Ще більше раділи, 
коли, підводячи підсумки, виявилося, що по 1 травня 
12 бригад виконали норму вже па 100,2 процента.

Контролери наші принципові. Цс можна сказати 
про Віктора Кучугура і Валю • Чуприндву, Катю 
Шпур і Любу Чернецьку. Тут, у відділі технічного 
контролю, кінцевий етап походу за бездефектну про
дукцію. ВТК — ніби дзеркало, яке відбиває участь 
комсомольців у боротьбі за високу якість продукції, 
за честь заводської марки.

В. З А ДО Я, 
контрольний майстер механоскладального цеху 
№ 2 Агрегатного заводу.

м. Кіровоград,

СЬКОГО ОБКОМУ АКСИУ

НАД КРАЇНОЮ
Наймолодше, найдзвінкіше свято, якого чекала, 

до якого готувалась уся радянська дітвора, стули
ло на Красну площу. Це свято привело сюди, в 
серце столиці, червоногалстучні загони шкіл Мо
скви і Підмосков’я, делегатів піонерії союзних 

МН “ внуки
поко- 
дитя-

ДВА ПОРТРЕТІ!

Дошці 
імені

На 
госпу 

м’янського 
вилося ще 
фії —портрети 
молок Валентини 
менкової і Марії Федор- 

працюють 
450—500

Пятирічкаї 
руками 

молодих

ко. Дівчата 
свинарка м и. 
грамів приросту живої 
ваги кожної тварини що
доби — таких показників 
досягли вони цього ро
ку.

Комсомольсько - мо
лодіжна бригада молоч
но-товарної ферми 
№ 6 колгоспу «Дружба» 
Долинського 
готується гідно

району 
зустріти

100-річчя 
ження В. 
щодавно 
Зіна Огоренко 
лась із закликом 
молодих доярок 
надоїти по 3000 
мів молока.

Кращі доярки 
Алла Поправка 
Огоренко 
своєму

від дня народ- 
l. Леніна. Не- 

грулкомсорг 
зверну- 
до всіх 
району 

кілогра-

бригади 
і 

мають 
рахунку по 850 

кілогра/лів молока на ко
рову.

Зіна
ha

скви і Підмосков’я, делегатів 
республік. Традиційним марш-парадом 
Ілліча, спадкоємці старших революційних 
лінь 19 травня відзначають кожну річницю 
чого комуністичного руху в нашій країні.

Сьогоднішнє піонерське свято особливе: 
проводиться під знаком підготовки юної зміни до 
100-річчя з дня народження Володимира Ілліча 
Леніна, ім'я якого носить Всесоюзна піонерська 
організація.

...Високо над баштами Кремля спливають могут
ні акорди Першого концерту Чайковського. Біля 
Мавзолею Леніна — почесна піонерська варта. 
Радіорупори розносять по площі слова любові і 
вдячності молодого покоління Іллічу. І не тільки 
двадцять тисяч хлопчиків і дівчаток, що зібралися 
сьогодні тут, а вся двадцятитримільйонна армія 
юних ленінців країни віддає зараз піонерський са
лют вічно живому Леніну, присягаючи на вірність 
його заповітам.

На правому крилі трибуни Мавзолею — пред
ставники партійних і радянських організацій, сек
ретарі і члени бюро ЦК ВЛКСМ. До учасників па
раду на честь 47-ї річниці Всесоюзної піонерської 
організації імені В. І. Леніна звертається перший 
секретар Московського міськкому ВЛКСМ 
Л. Матвєєв, Герой Соціалістичної Праці слюсар 
С. А. Антонов. їх напутні 
нам—бути працьовитими, 
патріотами своєї Батьківщини, бути готовими до 
боротьби за

— Завжди 
відь юних.

«Слухайте 
розсипається 
найкращих піонерських дружин діти 
перед трибунами.

Ідуть тімурівці, юні техніки, ідуть загони юнар- 
мійців — друзів Радянської Армії, переможців 
ігри «Зірниця», члени клубів інтернаціональної 
дружби. Своє вміння показують юні пожежники 
і автомобілісти. Кожному загонові с про що роз
повісти.

Урочистий марш-парад юних ленінців на Крас
ній площі став оглядом добрих справ працьови
тих і кмітливих, демонстрацією вірності вихован
ців ленінської піонерії своєму народові, святом 
щасливого дитинства. {Кор. ТАРС1.

ТОННИ «ГУЛИ»

Два місяці тому па шахті 
АІ 2—3 комбінату «Олександ- 
ріянугілля» здали в експлу
атацію нову стометрову ла
пу, обладнану очненнм ме
ханічним комплексом «Ту
ла». .Минулою місяця се
редньодобовії й видобуток ву- 
і Ілля становий 1015 тонн. Та
кого навантаження на лаву 
досягнуто вперше в Олек
сандрії.

Але вже напо'іаїку трави» 
гірники збільшили то цифру 
до 1100 тонн видобутку па
лива щодоби.

Обслуговує «Гулу» брига
да Володимира Бої у на. Б 
колективі працює переважно 
молодь.

В. КОЛЕСИ IIКОВ, 
працівник ред а к ц і ї 
Олександрійської міськ- 
рангазети.

Кілька днів тому поверну
лися з цікавої поїздки тре
тьокурсники філологічної о 
факультету Кірової радсько- 
го педінституту. Студенти 
побували у Полтаві, відвіда
ли музеї А. Макарснка, 
Д. Гураміїпні.тІ, П. Мирного 
та І. Котляревського.

Незабутнє враження на 
майбутніх вчителів справило 
поле Полтавської битви.

М. ЛИТВИНЕНКО, 
студент.

Третій тиждень 2-І майбут
ніх спеціалісти працюють на 
стоквартирному будинку 
Шевченківського мікрорайо
ну Крсмгеса. Вони оздоблю
ють квартири щойно зведе
ного красенл.

Швидко і вправно трудя
ться комсомолки Алла Кру- 
шинська, Валентина Мороз, 
Раїса Дяченко, Вален піна 
Бондаренко та інші, яких

ЩОБ ОДЕРЖУВАТИ «МОЛОДИИ КОМУНАР»
У другому півріччі 1969 року, не забудьте продовжити передплату

На «Молодий комунар» передплату провадять аіентства «Союз- 
друку», всі відділення зв'язку, листоноші, громадські розповсюд
жувачі преси на підприємствах, у колгоспах, радгоспах, установах, 
учбових закладах.

Передплатна ціна «Молодого комунара» па півроку — 
1 крб. 20 коп.

IWHllM
очолює майстер виробничого 
навчання Олександрійського 
профтехучилища І В. Й. 
Кравець.

Робота у штукатурін-маля- 
рів відповідальна не тільки 
тим, що за два місяці їм 
слід здати понад 3 тисячі 
квадратних метрів стін, а й 

-тому, іцо тут, па новобудові 
кожний з них захищає свій 
диплом. Оцінка практики — 
випускна.

Е. ЯРУ ШОК, 
працівник ред акції 
Крсмгесівської місьн- 
райгазети.

із відрядження по колгос
пах нашої області поверну
лись конструктори Кірово
градського ДСКТБ. Групу 
молодих спеціалістів очолю
вав начальник відділу про
ектування кукурудзяних сіЧ 
палок О. П. Веремеев.

Молоді 
комсорг 
Тсртичииіі, 
Григорій 
Шевченко, 
та Вален піна Чсріїншова по
бували и трьох 
ласті.

Працівники 
спеціального к
-горсько-технічного бюро зу
стрілися з механізаторами, 
вислухали їхні зауваження 
і побажання. інформували 
про поні сільськогосподар
ські машини, іцо незабаром 
напускати мутися.

ЯКЩО ВАМ
ВІДМОВИЛИ
У ПЕРЕДПЛАТІ НА 
«МОЛОДИИ КОМУНАР», 
ПРОСИМО
ПОВІДОМИТИ 
РЕДАКЦІЮ 
ЛИСТОМ
АБО ТЕЛЕФОНОМ

СМ
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Більше двох тисяч мов у світі. Та всім зрозуміле російське 
слово Ленін. Воно однаково дороге, близьке і рідне всім 
трудящим світу, бо з ним асоціюється все найпрогресивніше, 
найкраще, найгуманніше, з ним пов’язують трудящі пригноб
лених країн прихід і утвердження нового, щасливого життя.

Ім’я Леніна у мовах народів Ра
дянського Союзу стало основою 
для творення цілого ряду слів, 
які відображають те нове, що на
родилося після революції; про Ле
ніна у кожного народу складено 
сотні приказок, прислів'їв. Яскра
вим прикладом цього є і сучасна 
українська літературна мова. Так, 
в українській мові вживаються як 
загальномовні утворення від сло
ва Ленін — ленінізм, ленінець, 
ленінка, доленінський, післяпенін- 
ський, передленінський, марк- 
сизм-ленінізм, марксистсько-л е- 
нінський, ленініана. Так і чис
ленні топоніми, які навіть важ
ко перерахувати. Лише на Кі- 
ровоградщині є 15 топонімів, по
в’язаних з іменем В. І. Леніна — 
села Ленінське є в Долинському, 
Компаніївському і Маловисківсь- 
кому районах; села Леніно, Лені- 
но-Ульяновське є в Маловисківсь- 
коллу й Олександрійському райо
нах; Ленінкою названо села в 
Гайворонському і Долинському 
районах. А скільки таких топоні-х 
мів на земній кулі?!.. Тисячі, де- 

® сятки тисяч.
Наш народ звіряє свою ходу з

Леніним, з його вченням, з його 
заповітами. Тому й зрозуміло, чо
му ми підкреслюємо: по-ленінсь- 
ки жити, вчитись, трудитись, бо
ротись, творити; по-ленінськи лю
бити свій народ, відстоювати іде
али комунізму, захищати завою
вання Жовтня; бути по-ленінськи 
непримиренними до ворогів тру
дового народу, до ренегатів і від
ступників усіх мастей і відтінків; 
по-ленінськи творчо підходити до 
розв’язання всіх проблем внут
рішнього і міжнародного життя.

Як знак безмежної любові до 
безсмертного вождя звучать в ук
раїнській мові, як і в мовах інших 
народів СРСР, імена Леніна, Ві- 
лен. Білена. Ці імена з гордістю 
носять тисячі радянських людей.

А скільки приказок і прислів'їв 
присвятив любимому вождю укра
їнський народ. У цих перлинах 
народної мудрості опоетизовано 
всі сторони багатогранного життя, 
діяльності і боротьби великого Ле
ніна. «Ленінізм — це думка смі
ла, це партії нашої сила», — го
вориться в одній приказці. Яскра
во, образно, просто і любовно 
розкривають приказки і прислів'я

силу, всесвітнє значення Ленінсь
кого вчення і Ленінських запові
тів:

«Леніна 'твори — найясніші в 
світі зорі».

«Бід Ленінової науки міцніють 
розум і руки».

«Леніна заповіти знають старі і 
діти».

«Леніна заповіт — на тисячі 
літ».

«Леніна заповіт облетів увесь 
світ»,

У приказках і прислів'ях трудя
щі України підкреслюють, що во
ни будують нове життя по-ленін
ськи, за його заповітами:

«Ленінізм вказав шлях у кому
нізм».

«Ленінові книги звільнили нас 
8ІД кормиги».

«Ленін свої мрії передав у на
родні дії»'.

Всі наші успіхи і перемоги на
род пов’язує з іменем Леніна, ро
зуміє їх, як результат здійснення 
накреслень геніального вождя:

«За Леніним ішли, то й ворогів 
перемогли».

«Леніна слова збуваються: кол
госпи живуть-розвиваються».

«Спасибі Іллічу — електрикою 
свічу».

Український народ у своїх при
казках, прислів’ях закликає вічно 
черпати із джерела ленінізму, ви
вчати ленінізм, боротися із на
маганнями опортуністів ревізува
ти ленінізм:

«Хто Леніна вивчає, той про йо
го славу дбає».

«Ніяким опортунізмом не зать
марить ленінізму».

Народна мудрість учить ненави
діти класових ворогів так, як не-

навидів їх Ленін. Ходячим став 
нашій мові вираз «Дивиться, як 
Ленін на буржуазію».

Безсмертя вождя і його вчення, 
вічна пам’ять про дорогого Ілліча 
у серцях народу стверджується 
цілим рядом українських приказок 
і прислів’їв:

«Ленін з нами завжди буде — 
світ про нього не забуде».

«Спогад про Леніна не на день, 
не на рік, а на цілий вік».

У мові українського народу не 
лише існують приказки і прислі
в’я, в яких звеличується ім’я вож
дя. Українська мова, як своє рід
не, сприйняла і безсмертні ленін
ські вислови, збагатившись влуч
ними виразами, крилатими слова
ми із творів В. І. Леніна. Крилати
ми стали, в народі пророчі слова 
В. І. Леніна про комунізм: «Кому
нізм — це є Радянська влада 
плюс електрифікація всієї країни». 
Як влучні народні приказки зву
чать в українській мові вислови 
В. І. Леніна «Краще менше, та 
краще», «Крок вперед, два кроки 
назад», «Великий почин», з яких 
одні є повними, а інші скорочени
ми назвами ленінських творів.

Закінчити розповідь також хо
четься українськими народними 
афоризмами, які найкраще відо
бражають тріумфальну ходу ле
нінізму по нашій планеті:

«Для ленінізму не страшні кор
дони грізні».

«Од краю й до краю Ленінове 
слово мудре живе й перемагає».

Є. РЕГУШЕВСЬКИИ, 
доцент Кіровоградського 
державного педінституту 
їм, О. С. Пушкіна.

Естафета 
фестивального 
факела

Урочисто звучить Гімн 
Радянського Союзу, секре
тар СІЛЬСЬКОЇ КОМСОМОЛІ*! 
Борис Сінчспко піднімає, 
прапор. Передовики артілі 
імені Шевченка Марія Гуд- 
зенко, Петро іщсііко та Іван 
Гнатенко запалюють факел 
самодіяльного мистецтва, 
присвяченого 100-річчю від 
дня народження В. І. Ле
ніна.

Сотні жителів села запов
нюють просторий зал Бу
динку культури, відкритої о 
в цьому році. Починається 
оглядовий концерт. Жюрі 
відзначило кращих виконав
ців — комсомольця Михай
ла Тпхопенка, дівочий во
кальний ансамбль і танцю
вальну групу місцевої серед
ньої школи.

Концерт закінчено. Всі йо
го учасники виходять на 
сцену. Голова Внщевереіца- 
цької сільради А. П. Воло
син передає, а його колега 
із сусіднього села Красно- 
сілля Л. Д. Ліхиснко прий
має факел фестивалю, який 
наступної суботи спалахне 
в колгоспі «Росія»,

А. КУБАНСЬКИЙ.

Теслю Юрія Орлова називають в числі кращих робіт
ників БМУ-37 «Дніпроводбуду». Молодий комуніст удо
стоєний звання ударника комуністичної праці.

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

ДИТЯЧИМПОЧЕРКОМ
А ні: живуть 
жовтенята?

Молоді поборники 
технічного прогресу

КРИВИМ РІІ, 20 травня. (РАТАУ). Рекордної продуктив
ності праці ДОСЯГЛІ! гірники 19-ї комсомольсько-молодіжної 
дільниці шахти «Саксагапь», очолюваної Інженером Федо
ром Новішьким. Тут кожний підземний робітник видобуває 
за зміну близько 100 тонн залізної руди — майже вдвоє 
більше, ніж у середньому по басейну. Такого виробітку в 
залізорудній промисловості країни не досягав ще жодний 
колектив.

Усі трудівники дільниці — палкі поборники технічного про- 
гресу. За допомогою співробітників Криворізького науково- 
дослідного і ірничорудиого інституту вони освоїли НОВИЙ ме
тод розробки руди, який забезпечує збільшення її видобутку 
ори порівняно невеликих затратах коштів і часу. З початку 
н ятмрічки впроваджено кілька нових машин, механізмів і 
пристосувань.

Боротьба за технічний прогрес серед комсомольсько-моло
діжних колективів Кривбасу особливо активізувалася в період 
підготовки до 100-річчя з дня народження В. 1. Леніна і пів
столітнього ювілею комсомолу України.

На руднику імені Дзержинського, Новокрнворізькому гір
ничо іоагачу вальному комбінаті, Центральному рудоремонг- 
ному заводі широкого розмаху набрали раціоналізація і ви
нахідництво. В оасейні почався огляд трудових досягнень під 
девізом- ^Ленінському ювілеєві — майстерність і пошук мо
лодих». На иагатьох підприємствах організовано ради моло
дих спеціалістів, які допомагають комітетам комсомолу в 
діяльності по підвищенню кваліфікації робітників, розвитку 
технічної іворчості юнаків і дівчат. Добре зарекомендувала 
себе така рада на Південному гірничозбагачувальпому ком
бінаті. Тільки в нинішньому році її ентузіасти разом з і ро
манським конструкторським бюро виконали ряд важливих 
робіт по вдосконаленню технології виробництва, розробили 
і впровадили більше десятка планів НОН.

На їх грудях зірочка з силу
етом Леніна. Вони — жовтеня
та. Вчитель, вожатий допома
гають дітям зрозуміти, що поїш 
не тільки школярі, вони — ону
ки Ілліча, майбутні піонсри-лс- 
нінці. У них е свої правила, 
які повинні виконувати.

З третьокласниками Зибківсь- 
кої середньої школи я зустрі
лася після уроків в групі по
довженого дня «А що ви готу
єте до 100-річчя під дня народ
ження В. І. Леніна?» — запи
тую. У відповідь — ліс рук. 
Одне одною доповнює, і всі з 
таким запалом розповідають. 
Підбігли до столу, знайомлять 
з альбомами про життя іі ді
яльність В. 1. Леніна, які са
мі пиготопили, показують біб
ліотечку. в яку збирають кни
ги про Ілліча. Стільки цікаво
го!

Читаючи книги про Леніна, 
слухаючи розповіді Марії Ону
фріївни Матвієвої, свого пер
шого друга, вихователя групи 
подовженого дня. жовтенята 
знайомляться з епізодами його 
життя, боротьби і праці. Вмілі, 
дохідливі розповіді Марії Ону
фріївни з показом діафільмів, 
репродукцією картин, присвя
чених В. І. Леніну, мають зраз
ковий. захоплюючий характер. 
Тож і не дивно, що вони на
роджують в малечі стільки ду
мок, планів.

Приносять книгу, яку вигото
вили самі, готуючись до збору 
«Сторінки великого життя».

— Самі зробили? — запитую.
— Галина Олексіївна, старша 

піонервожата, допомагала.
— А ще МІ! листуємось з 

Пироговим Олексієм Петровій 
чем, який бачив Леніна.

І знову розповіді, розповіді... 
Дві купки зошитів. На обкла
динці напис: «Сторіччю з дня 
народження В. І. Леніна при
свячую. Учениця 3-ю класу 
Зиоківської середньої школи 
Корабльопа Катя». Гортаю сто
рінки. З якою любов'ю. ніж
ністю підібрані і наклеєні ма
люнки та фотографії з життя 
і діяльності Ілліча, записані 
вірші:

Будем псі. як Ленін, 
Вчнтнся і жить, 
Працювать старанно, 
З піснею дружить.

Відкриваю інший зошит; 
«Прислів’я і приказки про Ле. 
піна. Корабльов Віктор». Вчи
туюсь у знайомі рядки: «Лені
на заповіт — на тисячі літ». 
«Від ленінської науки мінніют» 
розум і руки». «Вся Радянська 
країна справі Леніна вірна».

Стільки теплоти, щирості ■ 
кожному слові, написаному ста
ранним дитячим почерком. і 
такий зошит в кожною. Це осо
бисті подарунки жовтеня г. В 
усьому відчувається лопЬмоіа 
Марії Онуфріївни,

В. СКРИПНИК.
-зав. відділом шкіл Опуф- 
ріївського РК ЛКСМУ.

іуГ-ЛОДІПНІ РОЗЛИВИ переповнили 
тишу. їх легкі ритми єднаються з 

барвистими костюмами юнаків і дівчат, 
іцо ведуть танок довкруг трьох красунь 
з пухкими паляницями. Завжди, коли ви
конується танок «Привітання», у залі 
зринають оплески.

Ніякий опис не здатний відтворити 
по-справжньому самобутню постановку і 
характер номера у виконанні самодіяль
ного народного ансамблю танцю «Віно
чок» Иовоархангсльського Будинку куль
тури. Показ щедрості нашого народу, 
кристали вічно живого і прекрасного, 
з’єднані воєдино музикою, фантазією і 
смаком режисера Анатолія Кріпака та 
виконавців

Перш ніж поєднати своє життя з мис
тецтвом, Анатолію довелося вчителюва
ти в Олександрійському районі. Там і 
почав вести гурток любителів танцю. З 
приїздом в Новоархангельськ він пов
ністю присвятив себе самодіяльності. 
Спочатку в районному Будинку культу
ри зібрав невеличкий колектив. Після 
першого виступу бажаючих танцювати 
було чимало. Та через декілька тижнів 
залишилося близько тридцяти — інші 
не витримали суворого розкладу занять. 
Художній керівник вимагав, щоб відві
дували їх регулярно, адже відсутність 
одного-двох учасників впливає на зла
годженість і виразність танцювального 
малюнка.

Колектив разом з керівником захопив, 
ся народними танцями. Анатолій Андрі
йович об'їздив усі села району; саме 
тоді й народився задум таншо «На бе
регах Синюхи». Цей помер на першій 
обласній декаді народного танцю прой
шов па заключний концерт, а колектив 
повернувся додому з дипломом друго
го ступеня.

Наступного дня Анатолій від’їздив 
здавати вступні іспити до Уманського 
педінституту. Проводжали його гург- 
ківці разом, разом і зустрічали вже сту- 
денто.м-заочииком. І знову нові задуми, 
наполегливий пошук, адже країна готу
валася зустрічати півстолітній ювілей 
Радянської держави.

МІСІЯ ХУДОЖНЬОГО КЕРІВНИКА

У „Віночку“—- 
нові танці
І ось сцена обласної філармонії. «Ук

раїнський гопак», «Гуцульські коломий
ки», хореографічна композиція «Слава 
героям»... Нагородою за майстерність 
аматорам був диплом першого ступеня 
і перехідний кубок, встановлений для 
самодіяльних колективів.

— Він дістане в нас постійну пропис
ку, — висловив загальну думку колек
тиву художній керівник.

І дійсно, з другої декади народного 
танцю, що відбувалася торік, колектив 
знову повернувся додому з кубком.

Коли виступали в Умані, почули ра
дісну звістку про присвоєння звання Са
модіяльного народного ансамблю.

До ансамблю йдуть і йдуть нові си
ли на зміну тим, іцо вибувають на пав, 
чання, на роботу в інші міста. Та не за
бувають про свій «Віночок». Звідусіль 
до Анатолія Андрійовича надходять 
листи. Пишуть Леонід Жпвотовський, 
Віктор Бондаренко, Галина Горисла- 
вець, Люда Абріємова, Ваня Євтухов. 
Пишуть, що не розлучаються з ганцем, 
а й у себе на місцях вже організували 
танцювальні колективи. А листи — то 
звертання за порадою до учителя, по
дяка за науку.

Рідко коли випадає вільна хвилина у 
Анатолія Андрійовича, бо часто виїжд
жає в навколишні села допомагати ху
дожнім керівникам при клубах з питань 
хореографії і музики.

А ввечері знову заняття.-Народжують
ся нові тайні...

В. СУСЛЕНко, 
працівник редакції Новоархан- 
гельської райгазети «Колос».

Столичний інститут культури
Зараз закінчують перший 

курс студенти стаціонарного 
відділу питої о учбового за
клал у столиці, який створено 
на базі Київського філіалу 
Харківського інституту куль
тури.

в складі професорсько-пик- 
ладацького колекіиву нашого 
молодою інституту працює 32 
викладачі, що мають вчені 
ступені Гі звання. Серед нп<* 
відомі вчені доктор історич
них наук, професор, заслуже
ний діяч науки УРСР Ф. Є, 
Лось, доктор філологічних на
ук. професор О. В. Килим
ник. доктори ініук Й. Т. Щер
бина. ЛІ. М. Гілісєці.кий, А. ЛІ. 
Шлепаков та інші.

Київський державний Інсти
тут культури готує висококв і- 
ліфікованпх спеціалістів для

масових, наукових, технічних 
та дитячих бібліотек, а та
кож культурно-освітньої ро
боти з режисури іі хорового 
диригування. На двох факу
льтетах денного І заочного 
відділів в Інституті навчаєть
ся вже понад три тисячі сту
дентів.

Зі травня завершується при
йом документів на заочний 
відділ бібліотечного факуль
тету, для вступу на який 
абітурієнти з і по 20 червня 
складатимуть екзамени з 
історії СРСР (усно), україн
ської мови і літератури або 
російської мови та літератури 
(письмово та усно), а також 
однієї з іноземних мов (ус
но), як ІІепрофІЛЮІОЧОЇ дис
ципліни.

На денний відділ цього ж

факультету вступні екзамени 
із згаданих дисциплін трива
тимуть з 1 по ЗО серпня.

Юнаки та дівчата, які по
бажають навчатися на факу
льтеті культурно-освітньої ро
боти стаціонарною відділу, 
екзамени з іноземної мови не 
складають, але мають склас
ти вступний іспит згідно об
раної спеціальності.

Бути працівником культури 
— відповідальна і почесна 
справа, проте для цього пот
рібні широкі знання, спеці
альна підготовка. Набути їх 
можна в нашому Київському 
державному Інституті культу
ри. Документи надсилайте па 
адресу: м. Кнїв-12, вул. Га- 
гаріна, 20.

Я. ПІДПРИГОРЩУК, 
старший викладач інституту.
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Ноні акти
сваволі

трибунал міс-

БОТАНІКИ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР Д. Я. АФАНАСЬЄВ.

ОТЖЕ, СТЕПОВОЇ РІЧКИ...ЩЕ РАЗ ПРО ДОЛЮ

На фото: установка по виробництву поліакрплових ниток потужністю 9 тисяч тони за рік.

Фото БІА-АПН.

І»еспуб’і>І?і?,КолГ'тГПУБЛ,І'ь' БОЛІ АРІЯ. До 25-річчя від дня проголошення Народної 
«Пічіо > лоїшмп?1 ’о ,,а*то-х1мі,",омУ комбінаті біля міста Бургас, який побудовано з 

ипни/ О ! 10 аДяі<ського Союзу 1 за радянськими проектами, станс до ладу ряд
і П' ,жс в ньому році почнуть діяти цехи синтетичного каучуку, поліакрплових 

к.,'.с"лові Установки для нафтопереробки. Комбінат щорічно переробляє 4 мільйони 
гоїш нафти, яка надходить із Радянського Союзу.

МИНУЛОГО РОКУ НА СТОРІНКАХ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»» БУЛО 
ВИДРУКОВАНО СТАТТЮ М. СТОЯНА ТА В. ЮР’ЄВА «ДУМА ПРО ВИСЬ» І 
РЯД ВІДГУКІВ НАШИХ ЧИТАЧІВ, У ЯКИХ ІШЛОСЯ ПРО ПРОБЛЕМИ ЗБЕ
РЕЖЕННЯ СТЕПОВОЇ РІЧКИ. І ОСЬ ЗНОВУ РЕДАКЦІЯ ОДЕРЖАЛА ЛИСТ. 
ПРО СТАН ТА ЗАХОДИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ В БАСЕЙНІ ВЕЛИКОЇ ВИСІ 
ПИШЕ ДОКТОР БІОЛОГІЧНИХ НАУК, СТАРШИЙ НАУКОВИЙ ПРАЦІВНИК 
ІНСТИТУТУ

ЗЯ ОЛЬОВІ ЗЕМЛІ з полезахисними смуга- 
вя ми. барвисті заплавні луки, широколистя
ні ліси, просторі парки, ріки та ставки — цс 
не лише природні об’єкти господарського при
значення, шо прилягають до басейну річки Ве
ликої Впсі Це — здравниці, це, так би мови
ти. — наочні посібники з естетичного вихован
ня, це — джерело творчого натхнення і місця 
приємного відпочинку.

Ми повніші боротися не лише за те. аби не 
збіднити оточуючу нас природу, а й за збе
реження та примноження її скарбів. Ми по
тінні робити все так, щоб оточуюча пас при
рода стала ще кращою і щоб прийдешні по
коління подякували нам за цс. На превеликий 
жаль, у басейні Великої Висі справи щодо ра
ціонального господарювання і охорони при
роди стоять ще далеко не на належному рівні. 
Поряд з великими досягненнями в сільсько
господарському виробництві згаданих районів 
є й істотні хиби.

У зв’язку з розширенням площ під сільсько
господарські культури, механізацією сільсько
господарського виробництва, відведенням в 
райцентрах і селах земельних ділянок під 
житлові будинки і господарські приміщення, 
створенням нових доріг дедалі частішими ста
ли випадки нераціонального використання 
природних ресурсів (грунтів, сіножатей і пасо- 
пііщ тощо), а часом і хижацького ставлення 

природи (рубка дЬрев у лісових насаджен- 
мих, лісосмугах, розорювання схилів, будів
ництво стадіону на території Новомнргород- 
ського наїжу тощо).

Таке безвідповідальне ставлення до природи
6 н значній мірі наслідком недбайливості, без
господарності і неуцтва. Воно стало можливим 
ще й тому, що па місцях раціональному вико
ристанню природних ресурсів і охороні при
роди до цього часу ще не приділялось належ
ної уваги, у той час. як вищими урядовими.та 
партійними органами по охороні природи в 
нашій країні надається велике значення.

Слід пам’ятані, що деревна та чагарникова 
рослинність лісів, приміських і паркових на
саджень. л також насаджень вулиць та садів 
відіграє велику роль у захисті здоров я людн
іш. Як відомо, зелені рослини звільняють по
вітря від вуглекислого газу І поновлюють ки
сень, виділяють леткі речовини (фітонциди), 
які вбивають хвороботворних бактерій. На
садження очищають повітря під куряви, по
слаблюють літню спеку і підвищують зволо
женість повітря, поліпшуючи цим самим са
нітарно-гігієнічні умови населених пунктів.

За даними медицини, забруднене повітря 
приводить до розвитку багатьох хвороб і зо
крема серцево-судинних, нервових, легеневих 
та злоякісно-нухл піших захворювань.

|| РОГРАМНІ ПОЛОЖЕННЯ нашої партії 
про охорону природи реалізуються в ряді 

партійних та урядових ухвал. Так, на початку 
квітня 1967 року ЦК КНРС та Рада Міністрів 
СРСР прийняли ухвалу «Про невідкладні за
ходи по захисту грунтів від вітрової та водної 
ерозії», а п жовтні I96S року ЦК КП України 
та Рада ЛНністріп УРСР розглянули питавші 

З?**’ заходи по поліпшенню охорони та вико
ристання матих річок і винесли відповідну 
Ухвалу. Дещо раніше (I5.IX.I93S р.) пост.зііо- 
пою Ради міністрів СРСР було .заборонено 
спускати в рибогосподарські водойми іієочіі- 
Щен) стічні води промислових та комунальних 
’чдіірііємств. Цими ухвалами надано держав* 

ного значення боротьбі за збереження наших 
грунтів від ерозії і підвищенню їх продуктив
ності та по захисту малих річок від забруд
нення, замулювання і по збереженню їх вод
ності. На п'ятій сесії Верховної Ради С.РСР 
(I3.XI1.I96S року) прийнято Закон ппо основи 
земельного законодавства Союзу РСР і союз
них республік. У цьому .законі основна увага 
приділена турботі про дбайливе ставлення до 
землі — величезного багатства радянського 
суспільства. Закон зобов'язує колгоспи, рад
госпи та інших землекористувачів розумно, 
по-господаосько.му поводитися з землею, під
вищувати її родючість, не припускати засо
лення. заболочування та ерозії грунтів, здійс
нювати посадку полезахисних лісових насад
жень, провадити роботи по закріпленню ярів 
та крутих схилів, розвивати зрошення, осу
шення та обводнення земель, з також поліп
шувати сіножаті та пасовища. За цим зако
ном особи, винні п безгосподарному викори
станні землі, в її псуванні, несуть карну або 
адміністративну відповідальність.

Який же справжній стан справ у басейні Ве
ликої Висі П'одо раціонального використання 
оипої землі, боротьби з процесами ерозії грун
тів та захисту малих річок від забруднення І 
замулювання? При вивченні рослинності і 
грунтів степових схилів басейну Р'чкп. яке 
провадилось протягом трьох років (1966—1968). 
аптор намагався одержати відповідь на ці за
питання у самої природи.

При огляді полів колгоспів і радгоспів, роз
міщених у басейні Великої Висі, виявилося, 
що переважна їх більшість пов’язана зі схила
ми різкої крутизни (ло 7—8 градусів), що тя
жіють до річкових долин, ярів та балок. Грун
ти схилових місцеположеиь v значній мірі за
знають поверхневої та глибинної ерозії, яка 
набуває тут .загрозливого стану.

3\ ЛІТЕРАТУРНИМИ ДАНИМИ, ерозія 
грунтів була найбільш руйнівною в дру- 

скасування 
селянство, 

року, було примушене 
балок та річкових по
сприяло також хн-

законодавству та со-

гін половині XIX століття, після 
кріпацтва, коли позбавлене землі 
внаслідок реформи 1851 
розорювати круті схили 
лин. Розвиткові ерозії 
жацьке нищення лісів.

Завдяки оадянському 
ціалістичнііі системі землекористування в наш 
час зроблено луже багато в справі ліквідації 
неприємної спадщини, яка лишилася від ца
ризму. Але. на жаль, ерозія грунтів завдає 
ще великої шкоди нашому сільському госпо
дарству.

Приблизно 25—30 процентів орних земель ба
сейну Великої Висі вимагають рішучих про
тиерозійних заходів. На схилах майже по
встино спостерігаються поверхневі змини, ви
моїни та ропи, що вніпіклн внаслідок водної 
ерозії, з якою тут майже зовсім не ведеться 
боротьба. Це призводить до того, що кожного 
року весняними талими й дощовими йотами 
виноситься з полів у яри. балки та річкові до
лини велика кількість найбільш родючої землі. 
Внаслідок поверхневих змивів грунтів польові 
землі в значній мірі бідніють на поживні ре- 
чоанші. що призводить до різкого зниження 
врожайності сільськогосподарських культур. 
Дослідними даними доведено, що на «митих 
грунтах урожайність знижується в 2—5 разів.

За останні роки майже псі колгоспи тя рад
госпи, розташовані в басейні Великої Висі, п 
гонитві за виконанням плану розширення площ 
під сільськогосподарські культури розпочали

Гриво на 
проблема

бездомністю 
було відзначе-

ЛОНДОН, 21 травня. 
(ЇАРС). Проблема нестачі 
жител є гелер надзвичай
но гострою в Англії. На 
прес-конференції, яку ор
ганізувало товариство бо
ротьби з 
«Шелтер», 
но, що, за офіційними ста
тистичними даними, не 
менш як мільйон англій
ських сімей живе в умо
вах, майже непридатних 
для життя.

Голова товариства «Шел- 
тер» Уілсон, виступаючи 
на прес-конференції, вка
зав на проблему нестачі 
житла в індустріальних 
центрах країни — Лондо
ні, Бірмінгемі, Глазго і Лі
верпулі, де перенаселе
ність і нестача жител 
чуваються особливо 
стро.

ВІД- 
го-

Зростання 
рядів ФКІІ

ПАРИЖ. Ряди французь
ких комуністів зростають і 
міцніють з кожним днем, 
пише сьогодні газета

«ІОманіте», повідомляючи, 
що тільки за останні три 
тижні у Паризькому районі 
столиці у 
муністичну 
ло 1.650 чоловік.

Всього за чотири місяці 
1969 року ряди паризької 
федерації ФКП збільши
лися на 10.100 нових чле
нів.

Судові 
розправи 
у Греції

АФІНИ. Грецькі власті 
продовжують розправи 
над противниками існую
чого режиму. Афінський 
військовий трибунал виніс 
вирок п'яти учасникам 
патріотичного антидикта- 
торського фронту. Керів
ник групи — 
засуджений 
тюрми.

Військовий 
та Ларіса виніс суворі- ви
роки іншим 13-ти членам 
патріотичного антидикта- 
торського фронту, яких 
обвинувачували в «підрив
ній діяльності». їм було 
пред’явлено також обви-

Н. Пандазідіс 
на 19 років

енергійно розорювати схили балок та- улого
вин. Такий захід призвів до скорочення кор
мових угідь, велику нестачу яких відчуває кол
госпне тваринництво, та до активної поверх
невої і глибинної ерозії. Можна з повпою 
відповідальністю сказати, що в найближчий 
час з цих схилових земель буде змито иай- 
родючіший шар грунту і воші прийдуть у пов
ну непридатність для сільськогосподарського 
виробництва. Такі землі доцільніше використо
вувати під пасовища з нормалізованим випа
сом, сіяні трапи або під садові насадження.

Розвиткові процесів ерозії сприяє також I 
те, що колгоспи та радгоспи не завжди до
тримуються прийнятої сівозміни та правил 
агротехніки. Нерідко можна спостерігати, як 
обробіток грунту та посів проводять відовж 
схилу, а на схилах крутизною 8—12 градусів 
розміщують просапні культури (кукурудзу, 
цукрові буряки, соняшник) всупереч елемен
тарним правилам землеробства.

В більшій чи меншій мірі процеси ерозії 
спостерігаються також і на природних пасови
щах. розміщених на схилах балок. їх роз
виткові сприяє інтенсивний випас, під виливом 
якого руйнується дернина приводної рослин
ності і верхні шари грунту. Продукти ерозії 
талими та дощовими водами зносяться піші 
по схилах на-дно балки, де разом з намулом, 
принесеним з полів, підхоплюються потоками 
води і транспортуються в долину найближчо? 
річки. На заплаву та в русло Великої Висі 
потрапляє здебільшого той намул, який тран
спортується іто днищах ярів та балок, що 
безпосередньо впадають в її долину. Цим в 
основному і можна з’ясувати той факт, що 
русло та береги Великої Висі не скрізь одна
ково замулені.

Значного впливу водної ерозії зазнають та
кож і схили річкових долин. Не так давно ці 
схили займала деревно-чагарникова та степова 
рослинність, шо виконувала роль мінного про
тиерозійного бар’єру. Зініщеиня цієї рослин
ності привело до широкого розвитку процесів 
ерозії І до утворення за межами річкової 
долини нових ярів та балок за рахунок доб
роякісної орної землі.

Важливим фактором стриманим процесів 
ерозії на полях є полезахисні смуги, але в 
багатьох місцях басейну вони створені без 
урахування природних закономірностей водно
го стоку та напрямку вітру. Крім того, пере
важна частіша їх до цього часу перебуває в 
занедбаному стані і потребує належного до
гляду.

В ряді господарств Іемля експлуатується, 
так би мовити, з позицій сьогоднішнього дня 
(іноді з копійчаного розрахунку), без ураху
вання того, до чого ми прийдемо завтра.

"V fП1ХІВ у боротьбі з ерозією грунтів, за- 
• брудненням і замуленням водоймищ до
сягти можна лише при умові планомірного за
стосування комплексу організаційно-господар
ських, агротехнічних, лісомеліоративних та 
гідротехнічних протиерозійних заходів, з ура
хуванням фізико-географічної (грунтової, рель
єфної тя кліматичної) специфіки басейну 
Всліікої Висі.

Організаційно-господарські заходи повинні, 
п першу чергу, полягати в дотриманні пра
вильного напрямку ведення господарства, яке 
відповідало б грунтово-кліматичним умовам 
басейну, у створенні системи захисних лісових 
насаджень: впровадженні і освоєнні правиль
них сівозмін; виділенні ділянок з дуже змити
ми грунтами під грунтозахисну сівозміну: ра
ціональному застосуванні механізації в сіль
ськогосподарському виробництві, не допускаю
чи таких сільськогосподарських знарядь, які 
не відповідають особливостям грунтів; більш 
доцільному (« урахуванням напрямків ерозії) 
розміщенні поліп сівозміни та бригадних діля
нок на території колгоспу; складанні обгрун
тованих планів переводу пасовищних угідь п 
орні .землі.

З господарські»? точки зору похилі схили ба
лок (5—25 градусів), дершша яких збереглася 
в доброму стані, доцільно внкорнстрвуватії 
під сінокісні або пасовищні угіддя. Випас на 
них має бути помірним, щоб не викликати 
руйнації дерішіш, оскільки розбита дернина 
сприяє розвиткові ерозії. Похило-схнлові па
совищні угіддя з частково пошкодженою дер
ниною слід тимчасово (2—3 роки) виключати з 
пасовищного використання для укріплення 
дернини, а ділянки з дуже розбитою дерниною 
і ті, що розорювалися, слід залужити, вико
риставши для цього злаково-бобові травосу
міші. Такі ділянки можуть бути (залежно від 
плану) відведені під плодові або лісові насад
ження. Балочні схили з дуже розвішеною еро
зією доцільно відводити під деревно-чагарни
кові насадження або засіпати травами, які 
здатні розвиватися на рухомих субстратах і 
зв’язувати їх. До таких трав належить на
самперед бородач звичайний.

нувачення у виданні і роз
повсюдженні нелегальних 
газет.

НЬЮ-ЙОРК. Тисячі жите
лів негритянського району 
американського міста Нью- 
арк (штат Нью-Джерсі) 
влаштували масову демон
страцію протесту проти 
нового акту сваволі нью- 
аркської поліції — вбив
ства негритянського юнака.

Обурення негрів неза
конними діями поліції на
брало такого розмаху, що 
власті міста наказали по
ліцейським силам і части
нам національної гвардії 
оточити район безпоряд
ків. Оголошено комен
дантську годину. Внаслі
док сутичок між жителя
ми і поліцією п'ять чоло
вік було поранено і 31 
арештовано.

(ТАРС).

Прнбалочпі та прияружні похилі схили 
(10—12 градусів) з сильно та середиьозмитн- 
міі грунтами повніші відводитися під постійні 
грунтозахисні посіви багаторічних трав або 
плодові насадження. Відовж брівок балок та 
ярів необхідно створювати лісові смуги для 
припинення процесів ерозії, захисту полів від 
суховіїв, а водоймищ — від замулювання.

На прпводороздільпнх похилих схилах, що 
характеризуються середньо-та слабозмитими 
грунтами, при впрошуванні польових культур 
слід застосувати цілий комплекс протиерозій
них заходів Тут в першу чергу повинна бути 
введена відповідна сівозміна та створені поле
захисні лісові смуги. Обробіток грунту, висів 
та збирання врожаю слід провадити впоперек 
схилу. Треба застосовувати обваловування зя- 
буі а при створенні парів лапати перевагу 
зайнятим парам. Не дозволити розорювання 
прпбалочннх улоговин, а розорані слід засіяти 
багаторічними травами. Все цс в шачній мірі 
сприятиме регулюванню поверхневого стоку, V 
припиненню ерозії грунтів.

Процеси ерозії, які набрали широкого роз
витку на території басейну Великої Висі, 
шкідливі щ лише тим, що воші руйнують 
грунтовий покрив, збіднюють орні землі на 
поживні речовин:!, їх шкода полягає ще й у 
тому, що гродуктамн ерозії замулюється як 
сама річка, так і притоки та ставки.

|І А ПІДСІЛІЙ вивчення грунтів, делювіаль- 
жж них (змитих «верху) та алювіальних (від
кладених під час повені) напосів можна з пев- 

Впсі ще не 
глибшим і 

розпочалося

ністю сказані, що русло Великої 
так давне бх'ло : начіїо ширшим, 
лови іводнініпм. Обміління Висі 
давно, але ловггн час відбувалося занадто по
волі, в межах природного процесу. ЦеЛ процес 
значно пгсилнвея з того часу, коли розпочали 
нераціонально вирубувати ліси та розорювати 
степові схили. Дуже швидко річка та її при
токи міліли в останні 25—30 років; це призвело 
до тогс, щ> на багатьох відрізках їх русла 
майже повністю замулені і поросли очеретом 
та рогозою. В баїагьсх місцях (Паїїчево, Но- 
вомиргород та ін.) Вись тече у вузькій канаві. 
Звуження її русла відбулося за рахунок дріб
нозернистих ИЛНОГІП ПІІНРГОІПІХ з япіп та 
балок

Великої шкоди річці «а вдає скидання в Ті ' 
русло промислових (Ярошівськиіі цукровий та 
Новомиргородсі.кнП консервний заводи) і побу
тових стічних вод та відходів виробництва 
(Новомиргородськнй шкірзавод). З неочіпцсіш- 
ми стічними водами в річку потрапляє велика 
кількість шкідливих речовин, які викликають 
загибель риби та кормових організмів. Сильно 
забруднюються річки після великих дощів, во
ди яких приносять в їх русла нечистоти з тва
ринницьких дворів та берегів, де нерідко на
копичується з прилеглих осель багато різно
манітних покидьків. Особливо сильно забруд
нені береги в околицях Новомиргорода.

Річки водозбору Великої Впсі. яких налічує
ться понад 15. в багатьох напрямках прорі
зують широкі простори полів І лучних угідь. 
Волога, іцо випаровується з них у літшо по
ру. до деякої міри пом’якшує місцевпіі клімат 
басейну і сприятливо відбивається на вро
жаях. Переважна більшість річок басейну Ве
ликої Висі І сама вона мають велику потребу 
в регулюванні стоку, підвищенні водності, бе
регоукріпленні та захисті від замулювання. 
Після проведення таких робіт всі воші можуть 
бути використані для утворення штучних во
доймищ. водами яких можна буде зрошувати 
та обводнювати прилеглі до них землі. Такі 
меліоративні заходи дозволять одержувати ви
сокі І сталі врожаї зернових культур, багато
річних сіяних тпав, овочів та в 2—3 рази під
вищити врожайність природних лук.

Береги переважно? більшості річок басейну 
Великої Висі, а також стапків. що утворені в 
їх долинах та по багатьох балках, до нього 
часу залишаються голими. В найближчий час 
береги водоймищ необхідно обсадити деревами 
та чагарниковими вербами, які б міцно закрі
пили своїми коренями берегові схили, стали 
на перешкоді їх розмиву під час хвильобою.

Істотну допомогу по збереженню водності та 
охороні малих річок від замулювання та за
бруднення може подати громадськість і в пер
шу чергу комсомольці, школярі старших кла
сів, члени Товариства по охороні природи. Не
обхідно тільки райрадам правильно використа
ти цю громадську ситу. Основна увага в ній 
справі повніша бути звернена на боротьбу 
водною ерозією, яка завдає великої шкоди 
сільському господарству і водним ресурсам.

Д. АФАНАСЬЄВ. 
доктор біологічних наук, старшин науко
вий співробітник інституту ботаніки Ака
демії наук УРСР. J
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ПЕРШІСТЬ—
ЗА „авангардом«
ОБЛАСНА СПАРТАКІАДА ПРОФСПІЛОК

Урочисте відкриття IV обласної спар
такіади профспілок, присвяченої 100- 
річчю від дня народження В. І. Леніна, 
розпочалося парадом учасників зма
гань. Більш як півтори тисячі спортсме
нів направились до пам’ятника В. І. Ле
ніну, поклали до підніжжя квіти. Спорт
смени також поклали квіти до пам’ят
ника С. М. Кірову. Потім учасники зма
гання направляються на стадіон «Зір
ка», де їх тепло привітав голова оргко
мітету спартакіади Л. Руголь, Прапор 
спартакіади піднято. На зеленому полі 
стадіону юні гімнасти чітко виконують 
вправи. Масові вправи закінчилися вис
тупом спортсменів ДСТ «Колос». Ціка
вими були показові змагання юних вело
сипедистів, у яких переміг учень ДСШ 
№ 2 Олександр Футорняк. На доріжки 
виходять легкоатлети. Серед чоловіків 
в стрибках у висоту переміг Петро Ма- 
личенко, який подолав планку на висоті 
190 сантиметрів і виконав норму пер
шого спортивного розряду. Анатолій Ко- 
роленко послав диск на 46 метрів 27 
сантиметрів, встановивши новий ре
корд області.

Звання чемпіонів завоювали Анатолій 
Ровний (ядро), Володимир Нєстерчук 
(біг на 400 м і 200 м), Володимир Полі- 
товський (біг на 400 м з бар’єрами) 
Анатолій Панасов (стрибки з жердиною), 
Володимир Чайковський (десятиборст
во); Анатолій Ровний (спис), Альберт 
Минкін (тройний стрибок), Вадим Орлен- 
ко (біг на 100 м і на 110 м з бар’єрами), 
Серафим Сергінчук (біг на 1500 м), Ми-

кола Баранець (біг на 800 м), Георгій 
Рускол (метання молота), Анатолій Сав
ченко (біг на 3000 м з перешкодами), 
Григорій Манойлов (біг на 5000 м і 10000 
м), чоловіча команда ДСТ «Авангард» 
(естафета 4ХЮ0 м).

Серед жінок сенсаційним був забіг 
на 100 метрів. В попередніх забігах дві 
спортсменки — Лариса Микізіль (ДСТ 
«Авангард») і Надія Диковська (ДСТ 
«Колос») встановили новий рекорд об
ласті, показавши однаковий час — 12,3 
секунди. Рекорд на цій дистанції ось 
уже 13 років належав Тамарі Білій, яка 
на цих змаганнях була суддею. Суддів
ська колегія зарахувала перше місце 
Надії Диковській, яка також стала пер
шою і . в бігу на 200 метрів. Екс-рекорд- 
сменка області Тамара Біла першою по
здоровила юну спортсменку.

Чемпіонками спартакіади стали також 
Віра Пилипенко (біг на 1500 м) Олек
сандра Садовнича (метання списа і 
штовхання ядра), Катерина Заславець 
(стрибки у висоту), Любов Кравченко 
(п’ятиборство), Любов Ручка (біг на 400 
м і 800 м), Лариса Микізіль (стрибки в 
довжину), команда ДСТ «Колос» (еста
фета 4X100 м).

В командному заліку з легкої атле
тики перше місце вибороли спортсмени 
ДСТ «Авангард», друге — ДСТ «Буре
вісник», третє — ДСТ «Колос».

В. ЗВЕРЖХОВСЬКИИ, 
головний суддя спартакіади, суддя 
республіканської категорії.

Незабаром старти легкоатлетичних змагань школярів «Олімпійська весна».
Наполегливо готуються до них спортсмени Кіровоградської восьмирічної школи № 18. 

Фото ІО. ЛІВАШНИКОВА.

ф Більше тижня в Кіро
воградському Палаці Ку
льтури імені Жовт
ня проходить особиста 
першість республіки з 
міжнародних шашок. В 
змаганнях беруть участь 
десять майстрів споріу і 
шість кандидатів у май
стри, які у півфіналах ви
бороли право боротися 
за звання чемпіона рес
публіки.

Після семи турів ліди
рує майстер спорту Л. Ці
леє (Харківська область), 
який набрав 6 очок із 7 
можливих. Чотири учас
ники мають по 4,5 очка, 
а ще чотири — по 4 очка. 
Наш земляк майстер 
спорту А. Куліш після се
ми турів має 4 очка.

- Змагання тривають.

ф Першість облради 
ДСТ «Трудові резерви» з 
баскетбола проходила у 
два етапи. Переможці зо
нальних змагань зустріли
ся в Кіровограді. Перші 
місця серед дівчат завою
вала команда Кіровоград
ського профтехучилища 
№ 9. Серед юнаків пере
могли учні Кіровоградсь
кого профтехучилища № 6.

Після четвертого виду 
змагань, які входять до 
заліку ювілейної спарта
кіади, перші три місця 
займають спортсмени Кі
ровоградського профтех
училища № 6, Олексан
дрійського профтехучи
лища *N2 І і Знам’янсько- 
го профтехучилища .№2 7.

ф В Кіровоградському 
парку Перемоги збірні 
команди добровільних то
вариств змагалися з стрі
лецько-мисливського спор
ту. В траншейних зма
ганнях з місця кращими 
стрільцями стали майстер 
спорту Микола Маковєєв 

(ДСТ «Колос»), капди- 
• дат у майстри спорту Іван 
Підлубннн (ДСТ «Спар- 
так») і першорозрядник 

Степан Скобенко (ДСТ 
«Спартак»).

а
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ЧЕТВЕР, 22 ТРАВНЯ 
ПЕРША ПРОГРАМА. 17.00 - 
іТелсновіши. (ЛІ). 17.15 — Для 
молодших школярів. «Розпо
відь про Леніна». (М). 17.45
— «Приборкування звірів». 
Телефільм. (К). 18.00 — Для 
дітей. «Дударик». (К). 18.30
— Тслевісті. (К). 18.50 — Ре
клама. (К). 19.00 — Європей
ський турнір юніорів з футбо
ла. СРСР — Румунія. (НДР). 
В перерві і по закінченні — 
Інформаційна програма «Час». 
<М), 21.15 — Ураїнській Ака
демії Наук — 50 років. (К). 
21.45 — «Чарівник українсь. 
кої пісні». Літературно-му
зична передача. (Кіровоград). 
22.30 — «Весна хліборобська». 
Рейд. (К). 22.55 — На вело
гонці Миру. (М). 23.10 — Но
вини. Коментар. (М). 23.20— 
ІЦодепннк фестивалю «Київ
ська весна». (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. Вечір 
українського радянського ро
манса. (Львів).

П’ЯТНИЦЯ. 23 ТРАВНЯ 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00- 
ТслсвістІ. (К). 11.10 — Теле
фільм. «Здрастуйте, північ
номорці». (К). 11.35 — Шкі
льний скрап. Українська .лі
тература. ЛІ. Стельмах. «Кров 
•людська — не подиця». (К).

— ■ ■—» ІЧІ———

12.10 — Кіножурнал та худож
ній фільм «Доктор Віра». 
(Кіровоград). 17.00 — «Ім’ям 
насущного». (Одеса). 17.30 
Інформаційна програма «День 
за днем». (Кіровоград). 17.55
— Наші оголошення. (Кірово
град). 18.00 — Щоденник фес
тивалю «Київська весна». 
(К). 18.15 — Інтербачення.
Показові виступи майстрів 
художньої гімнастики, (М). 
18.45 — Тслевісті. (К). 19.00— 
Урочистий вечір, присвячений 
відкриттю Днів болгарської 
культури в СРСР. В перер
вах — «Естафета новин». 
(ЛІ). 22.00 — Естафета новин. 
(ЛІ). 22.45 — Концерт естрад
ного оркестру під керуванням 
Б. Карамишсва. (ЛІ). 23.45 — 
Першість світу з шахів. (М). 
23.55 — На велогонці Ліиру. 
(НДР).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.30- 
Для школярів.-. «Сонячне ко
ло». (К).

СУБОТА, 24 ТРАВНЯ, ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.00 — Гім
настика для всіх. (М). 9.^5 — 
Телеповини. (ЛІ). 10.00 —
«Будьте щасливі». Ліузнчна 
розважальна програма. (М).
10.30 — Актуальні проблеми
економіки. «Господарська ре
форма в дії». (М). 11.00 — 
«Життя танцю». (ЛІ). 12.00 — 
Наша афіша. (К). 12.05 —
Для школярів. «Ліра». (І<). 
13.05 — Реклама. (К). 13.15—
— «Здоров’я». Науково-попу
лярна програма. (ЛІ). 13.45— 
До 100-річчя з дня народжен
ня В. І. Леніна. Фестиваль 
самодіяльного мистецтва Ук
раїни. (Харків). 16.30 — «На 
меридіанах України*. (К). 
17.00 — Передача з Москви.
18.30 — «Нічний гість». Пре
м’єра телеспектаклю. (М).

19.30 — Програма кольорового 
телебачення. (М). «Пригоди 
барона Мюнхгаузсна». Мульт
фільм для дітей. (М), «Че
кайте мого дзвоника». Пре
м’єра телеспектаклю. І час
тина. (М).' 21.00 — «Світ-со
ціалізму». (ЛІ). 21.30 — Про
грама кольорового телебачен
ня. «13 стільців». (Л\). 22,30
— .Чемпіонат . Європій з спор
тивної гімнастики. Чоловіки. 
(Польща). По закінченні х— 
спецвипуск телевістей. (К).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

ЧЕТВЕР, 22 ТРАВНЯ. .11.00
— Телевізійні вісті. (К). її.10
— ‘ Художній фільм «Лсбєдєв
проти Лсбсдєва». 17.00 — Те
левізійні повний. (ЛІ). 17.15— 
Для школярів. Розповіді про 
Леніна. (ЛІ). 17.45 — Мульт
фільм. (К). 18.00 — Д/ЛГ ді
тей. «Дударик». (К)Х 18.30— 
Телевізійні вісті. (К).* 19.00 — 
Футбол. СРСР — Румунія. 
Репортаж з НДР. (М). 21,15
— Українській Академії на
ук — 50 років. (К). 21.45 — 
Вечір Українського радянсь
кого романса. (Львів). 22.30
— «Весна хліборобська». (К).
22.55 — Велогонка Ліиру.
(ЛІ). 23.20 — Щоденник фес
тивалю «Київська весна». 
(К).

П'ЯТНИЦЯ, 23 ТРАВНЯ. 
9.20 — Художній фільм «Бу
ря піднімається», 17.00 —
«Ім’ям насущного». (Одеса).
17.30 — Для школярів. «Со
нячне коло». (К). 18.00 —
Щоденник фестивалю «Київ
ська весна». (К). 18.15 — По
казові виступи майстрів ху

дожньої гімнастики. (К). 19.00
— До Днів болгарської куль
тури в СРСР. (ЛІ). 22.00 —
Естафсга новин. (М). 22.45 — 
Концерт естрадного оркестру. 
(ЛІ). 23.45 — Першість світу 
з шахів. (ЛІ). 23.55 — Вело
гонка Ліпру. (М).

СУБОТА, 24 ТРАВНЯ. 9.00
— Гімнастика для всіх, (ЛІ).
9.45 — Телевізійні новини. 
(ЛІ). 10.00 — Музична розва
жальна передача «Будьте 
щасливі». (М). 10.30 — Акту
альний екран. 11.00 — «Жит
тя танцю». (М). 12.05 — Для 
школярів. «Ліра». (К). 13.15

— Передача «Здоров’я». (М).
13.45 — До 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна. Фе
стиваль самодіяльного мис
тецтва УРСР. (Харків). 14.45
— Кінопрограма. їй.ЗО — «На
меридіанах України». (К). 
17.00 — Передача з Москви. 
18.30 — А. Лавров, О. Лав
рова. «Нічний постріл». Те
леспектакль. (ЛІ). 19.30 —
Програма кольорового теле
бачення. І. «Москва, Моск
ва». Документальний фільм. 
2. Концерт ансамблю «Оре- 
ро». (ЛІ). 21.00 — «Світ соціа
лізму». (М). 21.30 — Про
грама кольорового телебачен
ня. Телевізійний театр мініа
тюр «Тринадцять стільців». 
(ЛІ). 22.30 — Чемпіонат Єв
ропи з спортивної гімнасти
ки. (Польща). 00.15 — Вело
гонка Миру. (ЛІ). По закін
ченні — спецвипуск телеві
зійних вістей «До Декади ук
раїнської літератури і мис
тецтва в РРФСР. (К).

Т. в. о. редактора ІО. МОТОРНИЙ.Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. Телефони: 

секретаріату — 29-33 55, відділу пропаганди — 
29-3S-57, решти відділів — 29-33-55.

«МОЛОДОП КОЛІЛ1УІІЛР» — орган Кпровогралского 
обкома ЛКСМУ, г, Кировоград.

................... ■ »
Друкарня їм. Г. М. Дпмитрова обласного управління 

по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкп, 2.
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КОМПАНІЇВСЬКИЙ 
ВЕТЕРИНАРНИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
НА 1969-1970 НАВЧАЛЬНИЙ 

РІК

Технікум готує ветеринарних фельдшерів для 
роботи в колгоспах, радгоспах, всілабораторіях, 
м’ясоконтрольних станціях, м’ясокомбінатах, вет
лікарнях, ветдільніщях. Крім цього, випускники 
одержують спеціальність техніків штучного осі- 
мсіііння тварин та шоферів-любитслів.

Строк навчання 3 роки (> місяців.
Вступники складають екзамени з української 

мови (диктант) і математики (усно).
Заяви приймаються до 31. липня 1969 року. До 

заяви па ім’я директора слід додати свідоцтво про 
освіту за 7—8 класів (оригінал), автобіографію, 
медичну довідку (форма № 286) 3 фотокартки
(3X4 см).

Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.
При технікумі з 1 липня починають працювати 

підготовчі курси.
АДРЕСА ТЕХНІКУМУ: смт. Компановка Кіро

воградської області.

ВІЛЬНОГІРСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
ТЕХНІКУМ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧ
НІВ НА СТАЦІОНАРНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ ПО СПЕЦІ
АЛЬНОСТЯХ:

На базі 8 класів серед
ньої ШКОЛИ;

металургія напівпровід
никових матеріалів;

металургія рідкісних і 
важких кольорових металів; 
обладнання заводів кольо
рової металургії.

На базі 10 класів серед
ньої школи:

збагачення корисних ко
палин.

Вступники складають такі 
екзамени.

На базі в класів серед, 
ньої ніколи —- з російської 
мови (диктант) і математи
ки (усно), на базі 10 класів 
середньої школи — з росій
ської мови і літератури або 
української мови і літерату
ри (твір) і хімії (усно).

Без вступних екзаменів 
зараховуються особи, наго
роджені після закінчення 8 
класів похвальними грамо
тами або після закінчення 
середньої школи медалями.

Прийом заяв з 1 червня 
до 15 серпня на базі 10 
класів і з 1 червня но Зі 
липня па базі 8 класів.

До заяви додаються: до
кумент про освіту (оригі
нал), автобіографія, медич
на довідка (форма № 286), 
три фотокартки (розміром 
3x4 см).

Учням виплачується сти
пендія на загальних підста
вах. При технікумі є гур
тожиток.

Адреса технікуму: м. В(. 
льногірськ Дніпропетровсь
кої обл., вул. Леніна, 33.

КІРОВОГРАДСЬКЕ
МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № 2

ОГОЛОШУЄ 
ПРИЙОМ УЧНІВ 

для підготовки 
мулярів, теслярів, малярів 

малярів-шту кату ріп

Строк навчання 1-2 рони.
Приймаються юнаки та 

дівчата 1953—1954 років на
родження з освітою 2—10 
класів.

Учні забезпечуються без
платним харчуванням, об
мундируванням, спецодягом, 
гуртожитком і одержують 33 
проценти сум, зароблєщ^ 
під час виробничої прак
тики.

Для вступу треба додати 
заяву па ім’я директора, ав
тобіографію, свідоцтво про 
народження, паспорт, доку
мент про освіту (п оригіна
лі), характеристику з шко
ли, довідку з місця прожи
вания, довідку про сімейне 
становище і 6 фотокарток 
(3x4 см).

Документи приймаються 
до 1 серпня.

Початок заиять — І ве
ресня.

Адреса училища: м. Кіро
воград ,вул. Декабристів, 3.

Довідки даються но теле
фону 2-47-5-1.

ДИРЕКЦІЯ.

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТЕХНІКУМ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1969-1970
УЧБОВИЙ РІК НА ДЕННЕ 1 ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ
Технікум мас такі спеціальності: будівництво та екс

плуатація шляхового господарства залізничного транспор
ту. промислове і цивільне будівництво, вагонне де-ио- 
дарство.

Технікум готує тсхіїіків-ко.тійлнків, техіїіків-булінс.іьин- 
кін і техніків-мехаиіків.

До технікуму приймаються особи, що закінчили вось
мирічну школу — па і курс денного та заочного нідді- 
.іения, що закінчили середню школу — па 2 курс денно
го і 3-й курс заочного відділення.
*Учпі денного відділення забезпечуються гуртожитком 
та стипендією на загальних підставах. При технікумі є 
їдальня.

Початок‘занять 1-го вересня.
Більш докладні умови прийому можна взнати в техні

кумі за адресою: м. Чернівці, пул. «28 червня», 73.
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ ДЕННОГО 1 ЗАОЧНОГО 

НАВЧАННЯ НА БАЗІ ВОСЬМИРІЧНОЇ 
ТА СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ.

Технікум готує: тсхіїіків-технолої іп з спецій льнасті 
«Зберігання зерна та продуктів його переробки», техні- 
ків-технологів з спеціальності «Борошномельно-круп'яне 
та комбікормове виробництво», плаповнків-бухіалгерів з 
спеціальності «Планування та облік на підприємствах но 
зберіганню і переробці зерна», бухгалтерів з спеціаль
ності «Бухгалтерський облік на підприємствах по збері
ганню і переробці зерна».

Заяви приймаються: на денне навчання в групи на ба
зі восьмирічної ніколи — до ЗІ липня; в і рупії на базі 
середньої школи — до 15 серпня; па заочне навчання — 
до 10 серпня. , „

Вступні екзамени; па денне папчаїїпя — з І по 2^<П1Ь 
ня; на заочне навчання — з II по 20 червня га з по 
20 серпня.

Правила прийому загальні для всіх технікумів.
Стипендія призначається і гуртожиток надається на 

загальних підставах.
АДРЕСА ТЕХНІКУМУ: м, Дніпропетровськ, проспент 

К. Маркса, 76,
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