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У ЦК ЛКСМ УКРАЇНИ КОМСОМОЛЬСЬКУ УВАГУ 
'редбачено протягом дев’ятої п’я- 

: Чирічки завершити будівництво
комплексу підприємств ПО ВІ 
ництву трактора «Т-150».

Під керівництвом партійних ор
ганізацій комітети комсомолу 
здійснюють шефство над споруд
женням об’єктів цього комплексу. 
Для дальшої активізації шефської 
роботи ЦК ЛКСМУ розробив ряд 
заходів. Зоремо, до кінця року 
на Харківський тракторний завод 
за комсомольськими путівками бу
де направлено 500 юнаків і дівчат, 
триста чоловік поповнять загін бу
дівників Лозівського ковальсько- 

L механічного заводу. На підприєм- 
| ствах-постачальниках, в проектних 

інститутах, які виконують завдан- 
і ня, пов’язані з випуском «Т-150» 
j створюються комсомольські шта-

би; В жовтні—грудні республікан
ський 
штаби 
тора» разом з молодіжними газе
тами 
використання резервів підвищення 
продуктивності праці на ударних 
об’єктах тракторного комплексу.

Підготовкою сталевого степоєс- 
го велетня до виходу на поля по
винні займатись всі молоді вироб
ничники колективів підприємств і 
будов, на які покладено це відпо
відальне завдання. Перше слоео 
тут належить робсількорам. Вони 
понликані використати є інтересах

та Харківський обласний 
«Комсомольського прожек-

проведуть рейд-перевірну

справи сторінки газети «Молодь 
України», яке створює на споруд
женні комплексу по виробництву 
трактора «Т-150» громадські ко
респондентські пости.

Конкретним питанням активіза
ції шефства комітетів комсомолу 
буде присвячено нараду секрета
рів відповідних обкомів ЛКСМУ, 
секретарів комітетів комсомолу 
та начальників штабів будов комп
лексу, секретарів комітетів 
ЛКСМУ підприсААстЕ-постачальни- 
мів, яка незабаром відбудеться на 
Х73.

(РАТАУ).

Для заготівлі кормів лиши
лось не так уже багато часу. 
Тому механізатори колгоспів І 
радгоспів докладають всіх зу
силь, щоб яннайшвидше завер
шити цю роботу.

За даними Ц€У СРСР, на ЗО 
серпня сіяні І природні трави 
скошено в країні на 60 мільйо
нах 444 тисячах гектарів. Заго
товлено близько п’ятдесяти 
мільйонів тонн сіна. Це 72 про
центи до плану.

Повним ходом іде заготівля 
соковитих кормів. Колгоспи І 
радгоспи прагнуть з макси
мальною ефективністю вико
ристовувати силосозбиральну 
техніку, автотранспорт. Темпи 
роботи майже скрізь вищі, ніж 
торік. Трудівнини Підмосков’я,

УДАРНІ ІЕІАПИ
наприклад, заготовили 100 і ти
сячу тонн соновитого корму —. 
половину запланованої нільнос- 
ті, тоді ян рік тому на фермах 
було лише 526 тисяч тонн. Про
те в ряді областей — ІваноЕсь- 
ній, Ярославській та деяких Ін
ших готового силосу поки що 
нагромаджено менше, ніж було 
на цю дату в минулому сезоні.

Різно збільшилася заготівля 
сінажу, його запасено 20 міль
йонів 440 тисяч тонн — у п’ять 
з лишном разів більше, ніж на 
цей час у минулому році. Тра
в’яного борошна — дуже цінно
го вітамінного нонцентрату —. 
вже приготовлено ")157 тисяч 
тонн проти 760 тисяч тонн, чиї 
були на цей час рін тому.

СГАРС).

ВІД КОМІТЕТУ ПО ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЯХ 
УКРАЇНСЬКОЇ PCP ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА В ГАЛУЗІ 
ЛІТЕРАТУРИ, МИСТЕЦТВА 
ПРИ РАДІ МІНІСТРІВ УРСР

Комітет по Державних преміях Ук
раїнської PCP імені Т. Г. Шевченка р 
галузі літератури, мистецтва і архі
тектури при Раді Міністрів УРСР почав 
приймати роботи на здобуття премій 
.1972 рону.

Державні премії Української PCP 
Імені Т Г. Шевченна присуджуються 
за високоідейні, високохудожні твори 
З роботи, що мають широке громадсь- 
не значення.

Висунення творів і робіт на здобуту 
тя Державної премії Української PCP 
Тмені Т. г. Шевченна провадиться 
правліннями творчих спілок і това
риств, Українською реслубліиансьиою 
Ь&ГАв 

ir3ÏÏ.,y’S’S::^ 
УРСР, видавництвами, редколегіями 
газет і журналів, а танож зборами ко
лективів підприємств, установ І орга-
НІ Роботи прийматимуться до 1 січня 
1972 року. _________ _

D АРХІТЕКТУРИ

На здобуття премії висуваються 
твори і роботи в галузі літератури, об
разотворчого мистецтва, театру, музи
ки, кіно, виконавської діяльності, ар
хітектури, надруковані, публічно по- 
мазані або виконані не пізніше 1 ве
ресня 1971 року.

Комітет по Державним преміях Ук
раїнської PCP Імені Т. Г. Шевченна 
звертається до широкої громадськості 
з проханням взяти активну участь у 
висуненні творів і робіт на здобуття 
премій 1972 року. Висунення творів 
повинно проходити б обстановці висо
кої вимогливості до оцінки їх значен
ня, об’єктивного і аргументованого 
обговорення кандидатур.

З пропозиціями про присудження 
премій, з відзивами про ТЕори, яні ви
суваються, а танож з усіма питання
ми зв’язаними з оформленням мате
ріалів, слід звертатися на адресу: 
м. Київ-8, вул. Кірова 12/2, німната 
224. Комітет по Державних преміях 
Унраїнсьної PCP імені Т. Г. Шевченна 
в галузі літератури, мистецтва і архі- 
тентури при Раді Міністрів УРСР.

по-

_ у ВАГА, лусці — лунають одна за сд-
* ною команди.

І високо в небо злітають ракети, за ру
хом яких стежать десятки пар допитливих 
оченят. Судді записують у свої блокноти 
результати польоту кожної моделі,

З ранку до вечора того погожого літнього 
дня в районі Табурищанського озера, що по
близу Світловодська, відбувалися змагання 
кращих ракетомоделістів міста. Першість 
виборювали команди піонерських таборів, 
будинкоуправліно і дитячого сектору Палацу 
культури імені В. І. Леніна.

Спортсмени запускали одне- і двоступін
часті ракети, виготовлені під керівництвом 
працівників Свігловодської станції юних 
техніків, серед яких Іван Максимович ІВунь- 
ков, Вячеслав Олександрович ІІГопрін та ін
ші ентузіасти своєї справи, які передають 
свій досвід допитливим дівчаткам та хлоп
чикам.

У напруженій боротьбі перше місце за
воювали ракетомоделісти піонерського табо
ру «Дружба», друге — «Хвилі». третє — 
«Чайки».

В особистому заліну перше місце зайняв 
Олександр Моїчанов — капітан команди 
«Рибалка», що із рибартілі імені Петров- 
ського, друге — Віталій Микитенко, третє— 
Олександр Ткаченко...

•
Немало довелося попрзцюоати мешканцям 

піонерського табору «Дружба», перш ніж во
ли стали переможцями. Юні аматори про
тягом тривалого часу під керівництвом Іва
на Максимовича Шунькова наполегливо 
вдосконалювали свої конструкції. Нерідко б 
роботі траплялися промахи: то заряд слаб- 
куватий і не виносять ракету на належну 
висоту, то парашут не розкривається. Але 
тоді на допомогу юним конструкторам при
ходив їх керівник. Він говорив: «Якщо хо
чеш добитися успіху, треба дерзати, мріяти, 
шукати. Без боротьби нічого не дається».

Іван Максимович — людина, закохана у 
техніку. Шість років працює на станції 
юних техніків міста Світловодська. Він ке
рує дитячою технічною творчістю, якою 
охоплено понад 350 чоловік, навчаючись в 
авто-судио-авіамодепьному та інших гурт
ках.

Рік у рік його вихованці добиваються хо
роших результатів на першість області. Про 
це свідчать численні грамоти Кіровоград
ського обласного відділу народної освіти та 
обкому ДТСААФ. В змаганнях на честь 
100-річчя з дня народження В. І. Леніна 
світловодські ракегомодепісти теж були пер
шими, нині друге місце посіли їх радіоте
леграфісти.

Шуньков передав любов до техніки бага
тьом хлопчикам і дівчаткам. І після закін
чення навчання вони не розлучаються з 
улюбленою справою: керують гуртками на 
громадських засадах у школах, при домо
управліннях. Серед ”чх — Валерій Шум-

ський, Віктор ЗКарков та інші ентузіасти || 
своєї справи.

Колишні вихованці Івана Максимовича II 
Василь Лагно і Віктор Єфременмо здобули ц 
перший розряд з авіамоделізму. Ниві вони в 
— студенти Світловодського філіалу Хар- г 
иівського інституту радіоелектроніки, пра- ! 
щоють на заводах, проте не перестають за- І] 
«оплюватись моделюванням літаків, депо | 
ь.агають колишньому своєму учителеві про- р 
водити змагання.

Приємно відзначити, що серед колишніх І 
вихованців Івана Максимовича є офіцери к 
Радянської Армії, відмінники бойової і по- к

КРАЩІ 
РАКЕТИ — і

З „РИБАЛКИ“
МОДЕЛІСТИ СТАЮТЬ ІНЖЕНЕРАМИ
літичної підготовки, які вчаться І служать 
в армії за фахом, обраним в станції тоиих 
техніків. Серед них — лейтенант Станіслав 
Перпеляк, який закінчив Харківське авіацій
не училище, Сергій Чубаров і Віктор Трихін 
— студенти Харківського авіаційного інсти
туту, колишній вихованець радіогуртка Ана
толій Валацький текс навчається у Харків
ському інституті радіоелектроніки та бага
то інших,,,

Багато хороших, корисних справ на ра
хунку вихованців світловодської станції 
юних техніків. Це і діючі прилади, і моделі 
літаків, з якими відправились на республі
канські змагання Сергій Логинов і Валерій 
Хатанзейський, і колективна радіостанція.,, 

Хтозна. можливо, мине кілька років і ни
нішні вихованці станції юних техніків ста
нуть конструкторами досі невідомих чудо- 
машин, механізмів, прославлять свою рідну 
Батьківщину, яка створила всі умови для 
всебічного розвитку радянської людини.

м. венцковськии, 
учитель Світловодської середньої 

школи робітничої молоді № 2.
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ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ
„МОЛОДИ11 КОМУНАМ

гуртків і семінарів. Багато з них 
нають щорічно працювати за 
програмою. Зрозуміло, що і 
«універсалізація» знижує якість

І

віс^'ппй’'ЗД КПРС підкРеслиа важли
вість роботи по формуванню у молоді 
ГЕ"™ »иховани.п
оол^ І му-ленінізму. Важлива
₽ у ВИР'ШЄННІ цього завдання нале- 
кить системі комсомольської політичної 

освіти.
_ Зараз а комсомольських організаціях 
йде підготовка до нового навчального 
року, грунтовно вирішується, як закрі
пити і розвивати успіхи з марксистсько- 
ленінському навчанні молоді, що зроби
ти для усунення недоліків минулого 
року.

Як і в попередні роки ,в комсомольсь
ких організаціях країни буде проводи
тись Всесоюзний ленінський залік. Тема 
його — «Рішення XXIV з’їзду КПРС — з 
життя!» Постанова бюро ЦК ВЛКСМ про 
проведення заліку опублікована а «Ком- 
сомольской правде» за 20 серпня. Осно
ву заліку складуть ленінські праці, мате
ріали XXIV з’їзду КПРС. А почнеться 
навчальний рік Ленінським уроком «П'я
тирічка—мені, я — п ятирічці». В період 
підготовки до уроку необхідно органі-

криваються факультети чи відділення 
комсомольських пропагандистів. Коміте
там комсомолу необхідно проявити ве
лику зацікавленість до формування 
складу їх слухачів із кращих активістів, 
молодих спеціалістів народного госпо
дарства, представників наукової 1 твор
чої інтелігенції.

Необхідно вирішити і таку проблему, 
як скорочення плинності комсомольсь
ких пропагандистів.

Не менш важливо забезпечити спе
ціалізацію пропагандистів за профілями ..  е _ , почи.

новою 
подібна 

„ . _.= . занять.
При нинішньому рівні знань, складності 
теоретичних і практичних запитань одній 
людині важко, а часом майже неможли
во якісно, на високому рівні вести на
вчання молоді з різних теоретичних кур
сів.

Зрозуміло, стійкі погляди формують
ся при активній діяльності самої люди
ни. Молоду людину завжди більше зба-

Рекомендації до нового навчального року 
в системі комсомольської
політичної освіти
зувати консультації по матеріалах XXIV 
з’їзду КПРС, допомогти визначити фор
ми участі кожного в русі новаторів і ра
ціоналізаторів за дострокове виконання 
п’ятирічки.

Безумовно, головною відмінною ри
сою нинішнього навчального року стане 
глибоке і послідовне вивчення 
тів І матеріалів XXIV з’їзду 
яких сформульовані оцінки 
нашої партії з усіх основних 
міжнародного, еконо/лічного, 
політичного 
ства.

Особливо 
необхідність 
ких мас трудящих. Молода людина по
винна засвоїти основні економічні зако
ни соціалізму, навчитися економічно об
грунтовувати свої соціалістичні зобов’я
зання, аналізувати динаміку росту про
дуктивності праці на своєму робочому 
місці, знаходити шляхи підвищення рен
табельності і зниження собівартості про
дукції, підвищення її якості, виховувати 
в собі риси дбайливого господаря своєї 
країни, свого підприємства.

Як і раніше, в центрі уваги комсо
мольських організацій і пропагандистів 
залишається підвищення ефективності 
політичного навчання, підвищення ідей
но-теоретичного рівня занять, виховання 
у молоді класового підходу до аналізу 
сучасності, непримиренності до буржу
азної ідеології, до ворожих нашому сус
пільству поглядів і проявів.

В ході політичного навчання юнаки і 
дівчата повинні виробляти в собі навич
ки організаторської і пропагандистської 
роботи. Необхідно ширше практикувати 
доручення найбільш підготовленим слу
хачам виступати перед молоддю з лек
ціями, бесідами, політінформаціями, го
тувати різні масово-політичні заходи.

Досвідчені пропагандисти на початку 
навчального року складають індивіду
альні і колективні плани участі слухачів 
у виробничому і суспільно-політичному 
житті колективів. Вони розраховані на 
весь навчальний рік, і таким чином не
наче визначають для кожного слухача 
рубежі для ідейно-політичного росту.

Центральною фігурою в політичній ос
віті молоді, як відомо, є пропагандист. 
Від його знань, майстерності, перекона
ності залежить рівень знань. Він повинен 
бути справжнім політичним наставником 
молоді. Дякуючи повсякчасній турботі 
партійних комітетів значно поліпшився 
склад пропагандистських кадрів. Із 200 
тисяч пропагандистів системи комсо
мольської політосвіти 77 процентів скла
дають комуністи і кандидати в члени 
КПРС. Майже 74 проценти пропагандис
тів мають вищу і незакінчену вищу осві- 

ТУ> • ЕВ республіках, краях і областях скла
лась продумана система підготовки про
пагандистів — в семінарах, школах. Для 
ник проводяться теоретичні, науково- 
практичні І методичні конференції. 
Зміцніли контакти з будинками політич
ної ОСВІТИ.

о 1971/72 навчального року в більшос
ті університетів марксизму-ленінізму від-

докумен-
КПРС, в 
висновки 
напрямів 

соціально- 
життя радянського суспіль-

підкреслювалась на з'їзді 
економічної освіти широ-

вереси» ttrn року
Комсомольський 

телетайп

ШШ
Днілродзер ж и н с ь к.

(РАТАУ). Дві тисячі молодих 
металургів змагаються за 
створення комсомольського 
фонду економії на Дніпров
ському заводі імені Дзер- 
жинського. На підприємстві 
налагоджено щоденний опе
ративний облік. Комітет 
комсомолу заводу повідо
мив, ЩО цей фонд досяг 
трьох мільйонів карбован
ців. 25 молодим металур
гам, які особливо відзначи
лись у змаганні, присвоєно 
почесні звання «Кращий ро
бітник своєї професії».

У новопрокатному цеху 
комсомольсько - молодіж
на бригадз групкомсорга 
Людмили Котової випускає 
метал з мінусовими допус
ками по товщині. На цьому 
молоді прокатники з почат
ку року зекономили 630 
тонн металу.

НА ПІДВИЩЕНІЙ
ШВИДКО« П

Велину партію нових зер
нових сівалок «С3-3,6» від
правили колгоспам і радгос
пам машинобудівники заво
ду «Червона зірка» їх про
дуктивність значно вища, 
ніж у сівалок «СУК-24А», які 
випускаються нині серійно. 
Нові сівалки можуть працю
вати на підвищеній швид
кості і одночасно з насінням 
вносити в грунт мінеральні 
добрива. Створено різні мо
дифікації «С3-3,6» — для
сівби льону, рису, трав і ря
ду інших культур. В друго
му півріччі кіровоградці да
дуть 3300 таних машин.

У нинішній п’ятирічці ви
пуск сільськогосподарської 
техніки на Україні намічено 
збільшити в 1,7 — 2 рази, 
лі. Кіровоград.

про- 
сітки

ужекомсомолу
політгурт- 
необхідно 
рівень і 
молодої

гачує не сам готовий для вивчення ви
сновок, але великотрудний шлях до ньо
го. А це потребує привиття навичок са
мостійної роботи з книжкою, з першо
джерелами, виховання необхідності з 
активній участі в практичних справах, 
створення творчої атмосфери в гуртку, 
семінарі.

Нещодавно закінчився конкурс на кра
щі навчальні посібники для системи
комсомольської політосвіти. Зараз «Мо
лода гвардія» видає масовим тиражем 
навчальні посібники і книги з усіх 
грам початкових і середніх ланок 
комсомольської освіти.

Більшість комітетів
зайнялись комплектуванням 
кіз і семінарів. При цьому 
враховувати загальноосвітній 
політичну підготовку кожної 
людини, щоб політичне навчання логіч
но продовжувало для неї процес нако
пичення знань, розширення кругозору. 
Коли ця обставина не враховується, ус
кладнюється робота пропагандистів, зни
жується ефективність навчання. Слід 
також ширше залучати до політосвіти 
неспілкозу молодь. Підсумки комплек
тування політгуртків і семінарів необхід
но затверджувати на комсомольських 
зборах, засіданнях комітетів ВЛКСМ.

Структура комсомольської політосві
ти, як і раніше, буде складатись із трьох 
ланок. В початковій данці для тих, хто 
не має середньої освіти, рекомендують
ся гуртки: «Біографія Володимира Іллі
ча Леніна», «Наш Ленінський комсомол», 
«Основи політичних знань». В середній 
ланці будуть навчатись ті, хто має серед
ню освіту — в гуртках «Бесіди про пар
тію», «Основи комуністичної моралі», 
«Основи соціалістичної економіки» (при
чому для молоді села цей гурток буде 
працювати за спеціальною програмою). 
Для молодої інтелігенції пропонуються 
теоретичні семінари з актуальних проб
лем марксистсько-ленінської теорії.

Необхідно удосконалювати і форми 
широкої пропаганди політичних знань 
серед молоді. Доцільно створювати на 
базі вищих і середніх навчальних закла
дів, культосвітніх організацій молодіжні 
лекторії з питань внутрішньої і зовніш
ньої політики нашої держави, історії 
КПРС і ВЛКСМ. міжнародного молодіж
ного руху, проблем моралі, права, ети
ки і естетики.

Приклад □ оволодінні політичними 
знаннями повинні показувати комсо
мольські працівники, активісти. Навчан
ня у вечірніх університетах марксизму- 
ленінізму, систематична робота над тво
рами класиків марксизму-ленінізму, ре
гулярні виступи з політичними доповідя
ми і лекціями перед молодіжною ауди
торією, — це прямий обов’язок право
флангових Спілки.

Наступний навчальний рік повинен 
стати новою якісною сходинкою в полі
тичній освіті молоді, у формуванні в неї 
марксистсько-ленінського світогляду.

А. ЯКОВЛЄВ, 
зав. сектором відділу пропаган-

; ди і агітації ЦК ВЛКСМ,

«Не видно його в міні
стерських приймальнях і 
в департаментських кабі
нетах, бо сам він — ди
ректор наукового лісів
ництва і професор «доб
рого лісового господар
ства». Аудиторія його — 
вся Росія лісоаа.

Російський ліс забрав 
у себе цілком Дмитра 
Кравчинського, і в глиби
ні російського лісу від
найшов він своє щастя.

Кравчинський зали
шився звичайним лісни
ком. І від цього він ще 
помітніший, бо він ---
Великий Лісник!»

Так відгукувався про 
свого побратима по спе
ціальності лісник С. В. 
Конрадов з Костромської 
губернії. А ще Дмитра 
Михайловича називали 
«батьком російського лі
су і професором». А 
професором, на жаль, 
він так і не став. Постій
ні переслідування, діз
нання. утиски, які дово
дилось йому переноси
ти, як молодшому брату 
відомого народовольця 
Степняка- Кравчинського, 
зводили нанівець осо
бисті плани.

Та розповімо про все 
детальніше. Батьківщина 
Дмитра Михайловича — 
с. Абрамівкз (Ново-Ста- 
родуб) нинішнього Пет- 
рівського району. Час 
народження — 23 листо
пада 1857 року.

Батько його, 
Тадейозич, був 
вим лікарем
військових поселень, по
тім — київського гусар
ського полку, помер 
1865 року в м. Слов’ян
ську. Мав вищу медичну 
освіту, здобувши її в Пе
тербурзькій військово- 
медичній академії, 
національністю 
рус.

Мати, Любов 
добре володіла 
цузькою, була 
ною.

Життя військового лі
каря — завжди в дорозі. 
З дев'ятимісячного віку

Д. Кравчинський з бать
ком і полком подорожу
вав по півдню Росії: в 
Олександрію, Єлисавет- 
град, Умань, Чугуїв, Сло
в’янськ. Після смерті 
батька сім’я жила в Хар
кові. Дмитро в 11 років 
вступив до полтавської 
військової гімназії, в 
1874 році закінчив кадет
ський корпус і вступив 
до Лісозого інституту в 
Петербурзі (за рік до 
цього з інституту пішов 
брат Сергій, старший за 
Дмитра на 7 років).

Блискуче закінчивши 
інститут, Дмитро Михай
лович залишається в ньо
му асистентом по кафед-

З НАШОГО КРАЮ

Михайло 
військо- 

спочзтку

За 
— біло-

Яківна, 
фоан- 

начита-

лісівника 
належить 

50 наукових 
з яких видано 
книгами. Це —

ялинників, 
господар-

ництво на основі типів 
насаджень.

Перу 
практика 
близько 
праць, 14 
окремими 
«Про господарство у лі
сах». (1883), «З галузі на
укового лісництва» (1916), 
«Про лісові пожежі» 
(1911), «Про типи лісона
саджень в їх господар
ському значенні» (1909) 
та ін. Кравчинський — 
автор праці «Основи лі
согосподарського рос- 
линнознавства. Лісороз
ведення». (1881).

Наш земляк розробив 
оригінальний метод по-

БРАТ СТЕПНЯКА
рі лісової таксації- очо
люваний професором 
О. Ф. Рудзьким.

1876 рік започаткував 
першу наукову працю — 
«Питання про вплив лісу 
на клімат». Навчання за 
кордоном: Тарандтська
академія, Чехія, Вейсва- 
серське лісне училище, 
Гіссен, Баварія, Східна 
Прусія.

Протягом двох років 
Кравчинський писав «Лі- 
соповернення», працю
ючи лісником 2-го Ши- 
повського лісництва у Во
ронезькій губернії, звід
ки переходить до Лісино- 
го — викладачем лісів
ництва і ботаніки. Тут, 
під Петербургом, протя
гом 35 років займався 
Дмитро Михайлович на
уково-практичною діяль
ністю — керував робота
ми студентів Лісового ін
ституту. В 1396—1897 рр. 
разом з учнями Лісин- 
ської школи влаштував 
учбову дачу площею 26 
тисяч десятин. Це було 
перше в Росії лісобудів-

ступових рубок у хвойно- 
листяних лісах з метою 
відновлення 
ввів поняття 
ських типів насаджень і 
одним з перших здійснив 
лісобудівництво з враху
ванням цих категорій.

Будучи братом визнач
ного революціонера, 
Дмитро Михайлович теж 
здійснював революцію, 
турбуючись про зелену 
Росію, яка палахкотіла б 
кипучим полум’ям віч
ної весни. Принагідно 
відзначити, що Д. М. 
Кравчинський був зна
йомий з Б. Д. Зайцевим, 
кому належить наукова 
розвідка «Вплив рельєфу 
на склад і ріст насад
жень Гаврюково-Морен- 
цовської дачі Новогеор- 
’ іївського лісництва 
Херсонської губернії» і 
жваво цікавився питан
нями лісорозведення я 
своєму, Олександрій
ському, повіті.

. в. ЧАБАНЕНКО, 
краєзнавець.

м. Кіровоград.
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• В СВІТЛОВОДСЬКУ 
ЗАКІНЧИВСЯ зліт УЧАС
НИКІВ МОЛОДІ по 
МІСЦЯХ СЛАВИ БАТЬКІВ

їх — 150. Це юнаки та дів
чата з усіх комсомольських 
організацій, представники 
молодіжних нолективів під
приємств Світловодсьна, 
колгоспів району, які взяли 
участь в поході по місцях 
революційної, бойової та 
трудової слави радянського 
народу, присвяченого 50- 
річчю створення СРСР. Во
ни з'їхалнсь до піонерсько
го табору «Дружба» на пео- 
ший зліт учасників походу. 
Після здачі рапортів місь
кому комітету комсомолу 
молоді робітники, хлібороби 
зібралися на березі Дніпра. 
Звідси колонами вони про
йшли до центральної плоші 
міста. Біля пам’ятника Іллі
чу, секретар міськкому ком
сомолу В. Петраков зачитав 
рапорт комсомольців та мо
лоді району про участе» у 
всесоюзному поході по міс
цях слави батькіз. Після 
урочистого відкриття зльоту 
нолона знову рушила міс
том. Попереду 8 мотоцикліс
тів, які нещодавно здійснили 
мотопробіг по містах-героях. 
Прапороносці зупинились 
на околиці Світловодсьна, де 
височить обеліск воїнам, що 
ероїчно загинули, визволя

ючи наш край від німецько- 
ЇФашистських загарбників.

ут урочисто прозвучала 
клятва учасників походу на 
вірність партії і народу.

Наступного дня учасники 
зльоту вирушили на будови 
міста. 150 молодих ентузіас
тів працювали на будівниц
тві спортивного комплексу, 
упорядковували стадіон.

Потім в Палаці культури 
імені Жовтня відбувся тема
тичний вечір «Пам’ятай тих, 
хто легендою овіяний». В 
ньому взяли участь воїни- 
ветерани, старі більшовики, 
кращі виробничники міста і 
150 учасників зльоту.

Третій день — зіисьново- 
спортивні змагання.

На зльоті були присутні 
другі секретарі райкомів 
комсомолу Кіровоградщини. 
які приїхали сюди, щоб пе
рейняти досвід світловодців і 
провести в себе на місцях 
подібні зльоти.

М. ВІНЦЕВИЙ.
{Донладний звіт про зліт 

читайте в наступному номе
рі).

На знімку: полковник у 
відставці В. М. Колосов роз
мовляє з комсомольцями 
Соітловодсьної школи-інтер- 
нату № 1.
Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

І

Нїїакпп1п"ну 7 1812 року
над Бородінсьмим полем, розір
вавши вранішню тишу, пролунав 
одинокий гарматний постріл. І зра
зу ж запзиміли батареї по всьому 
фронті. Туман ще стелився над 
річною Колоч, коли французи ата
кували російські полни. 260 тисяч 
багнетів І тисяча гармат з обох 
сторін почали знищувати на своє
му шляху все живе. Тан розпоча- 
лася знаменита Бородінська битва.

Епіцентром битви стала курган
на висота. На ній таємно в ніч пе
ред битвою за круговим брустве
ром, ВИСОТОЮ бІЛЬШе 2 Метрів І ніч — 
роним ровом такої ж глибини бу
ла встановлена батарея із 18 важ
ких гармат. Перед висотою були 
викопані глибокі вовчі ями і за
масковані зверху тр-ззою й гілка
ми дерев.

Назноло нургану розмістився ле
гендарний сьомий піхотний норпус 
генерала М. М. Раєвсьного, а тому 
батарею називали «батареєю Ра
євського».

Під цією назвою вона навічно 
увійшла в історію як символ не
меркнучої слави Росії в Бородін
ській битві. Кутузов знав Миколу 
Миколайовича ще з часів штурму 
Ізмаїла, високо цінував його хо
робрість Й блискучі ВІЙСоКОВІ здіб
ності воєначальника і тільки його 
корпусу довірив обороняти кур
ганну висоту. Це польове земляне 
укріплення для нругової оборони, 
або як його звали тоді «редут», 
стало головною опорною позицією 
російських ВІЙСЬК на БорОДІНСоНО- 
му полі, ареною найбільш жорсто-

між

• До річниці 
Бородінської битви 
ної і кровопролитної бойні 
двома арміями.

Перша атака на курган захлину- 
лась. Нападаючі, потрапивши під 
прицільний вогонь важних гаомат, 
понесли великі втрати і відкотили
ся.

Після довгого артилерійського 
вогню загарбними знову пішли на 
штурм. Колона за колоною йшла з 
ероонту на приступ піхота, а з бо
нів атакувала кавалерія. На бруст
вері закипіла рунопашна боротьба.

«Братці!.. Батарея — Росія, від
стоїм її грудьми!» — кричав сол
датам командир норпусу Раєв- 
сьний. І вони продовжували вести 
вогонь і багнетами відбивати на
тиск противнина. Гинуло піхотне 
прикриття батареї, а з ним і гар
маші. Лише генерал Раєзсьний се
ред цього нромішного пекла зали
шався неушкодженим, спокійно 
віддавав нанази і продовжував ке
рувати боєм. Вовчі ями і рів кур
гану були заповнені пораненими і 
вбитими, а французи все лізли і 
лізли.

Нарешті, вони увірвалися на ви
соту. Нависла небезпека прориву 
центру російської оборони.

На захист батареї Раєвського 
поспішили сусідні полки, і з но
вою силою закипів рукопашний 
бій. Французи, що ввірвалися на 
батарею були оточені і знищені, 
решта наступаючих кинулась тіка
ти.

З нургану знову загозорила ро
сійська артилерія.

... Минула шоста година битви. 
Наполеон ввів у неї свої головні

сили, а перемоги все не було. У 
французького імператора залиша- 
лася остання наділ — захопити ба
тарею Расвського і розсікти росій
ську армію навпіл. Він зрозумів, 
що до тих пір, пони курганна ви
сота з и редутом і гарматами не 
буде здобута, перемога чад росій- 
янами неможлива.

В двох попередніх атаках на ба
тарею Расвського уже полягли 
відбірні полки французької армії, і 
солдати назвали батарею «реду
том смерті».

Наполеон не хотів миритися з 
невдачею. Підтягнувши до кургану 
триста гармат і 35 тисяч солдатів, 
втретє розпочав атаку гвердині. 
Але в цей час російська кіннота з 
наказу Кутузова несподівано ата- 
купала лівий фланг противника і 
майже на дві години затримала рі
шучу атаку французів на батарею 
Раєвсьного.

Останню атаку курганної висо
ти розпочав корпус Коленкура — 
одного з найнращих французьких 
генералів. Кірасири обскакали ба
тарею стороною і блискавично ки
нулись на неї з тилу. А в цей час 
з фронту засипану ядрами бата
рею штурмувала французька піхо
та. Майже всі гармати були підби
ті, укріплення зрівнялися з зем
лею, а захисники кургану вперто 
продовжували відбивати атаки.

Хоообро билися гармаші і піхо
тинці. І майже всі загинули там, 
де захищалися. Не зміг пережити 
загибелі 24 дивізії її командир Ли- 
хачов і поранений пішов на багне
ти французів.

Коленнур захопив нурганну ви
соту і загинув на ній. З цій атаці 
полягло стільки нірасир, що «ре
дут смерті» назвали також «моги
лою французької кавалерії». Напо
леон ще передбачав продовжувати 
атаки але, відвідавши баратею Ра- 
свсьного, наказав відвести війська 
з поля битви. Історики свідчать, 
що 75 процентів усіх втрат фран
цузи понесли в атаках на Семенів- 
ські флеші і батарею Расвського. 
Страшний був, як писали очевид
ці, вигляд запаленого обличчя ім
ператора, коли він повертав свої 
війська з поля, на якому за 12 го
дин битви, не одеожав ни перемо
ги, втратив убитими 5В тисяч сол
датів і 47 генералів.

Дорого дісталася перемога в Бо
родінській битві і російській армії,

»тРзт“Х?апВіЙ Ало’аон'а’усьо* 

здатний російський солдат рад 
захисту Батьківщини.

Серед імен видатних P<>ci*CbK”x 
полководців, ЯКІ вирили 
вмирущою славою в битві, ОРЄ° 
лом звитяги оточене їм я генерала 
М. М. Раєвсьного. Назіть скупки на 
похвалу Наполеон, пишучи свої 
мемуари на острові Св. Єлени, зга
дував, що «Раєвсьчии зроблений Із 
того матеріалу, з пного нуюгься 
маршали». За особисту хоробрість 
і аміле керівництво корпусом при 
обороні нурганної висоти Микола 
Миколайович був нагороджений 
особисто Кутузовим орденом Олек
сандра Невсьного. Графський ти
тул, запропонований йому Олек
сандром І, як царську милість, він 
прийняти відмозизся, заявивши, 
що з нього досить і особистої чес
ті.

Свято шанують пам’ять генера- 
ла-патріота трудящі нашої Батьнів; 
щини. І понині в центрі позицій 
російської армії на Бородінському 
полі, р.к пам’ятник доблесті і ге
ройства нашого народу, зберіга
ється редут Раєвсьного. Кожного 
року с річницю битви в Державно
му Бородінському воєнно-історич
ному музеї-запозіднину влаштову
ються народні торжества.

Особливо дорогим є ім’я М. М. 
Раєвсьного для нашого краю. Тут 
багато років жив герой Бородіно і 
за заповітом похований в с. Розу- 
мівці Оленсандрізського району. 
Над його похованням в колишні» 
пультовій споруді створено крає
знавчий музей села, експозиція 
пного розповідає і про нашого 
знаменитого співвітчизника.

Людно сьогодні на батареї Раєв
ського, нескінченним потоком 
ідуть й ідуть відвідувачі. Великою 
популяоністю користується і кра
єзнавчий музей с. Розумівки.

_ К. ДУШЕЙКО, 
директор обласного краєзнав
чого музею.

А. ЮРЧЕНКО, 
ст. науковий працівник музею.

На фото: М. М. РАЗВСЬКИП.

КОНКУРС «МОЯ МІЛІЦІЯ»

СПІВАЄ Ш КРАСУ
Зашурхотіли і зімкнулися зарос

ті очерету. Все затихло, лише на
лякана очеретянка сторожко по
гойдувалася на стеблині: чи не 
одвічний ворог живої дрібноти — 
гадюка — порушила спокій плав
нів?

— Він десь тут. Озброєний, — 
тихо прошепотів Микола.

Офіцер міліції, вдивляючись у 
слід, відсторонив юнака рукою. 
Мовляв, куди тобі, хлопче, спра
витися з убивцею. Та раптом ста
лося несподіване. Тихо писнула 
пташка, почувся звук, схожий на 

< схлипування (то злочинець витяг
нув ногу з бачка), стрибок, і тре
нована рука спортсмена міцно, за
тиснула зап’ястя з ножем. Після 
того випадку молодому робітни
кові Олександрійського 
підйомно-транспортного

заводу 
облад

нання Миколі Стрілецькому було 
оголошено подяку.

— Мабуть, тоді й почався мій 
потяг до служби в органах внут
рішніх справ, — розповідає Ми
кола.

У формі охоронця громадсько
го порядку Микола відчув себе 
природно. Одягнувши форму мі-
ліціонера, він відшукував шляхи 
найбільшої віддачі енергії. Це по
мітив начальник Олександрійсько
го міського відділу внутрішніх 
справ майор І. І. Кочубей.

— Один не воїн, — сказав якось 
у розмові.

— Не розумію...
актив, 

оперативний
позаштатні 

загін,— Де твій 
працівники, 
зрештою?

Так виникла ідея створення ком- 
' сомольського оперативного заго 

ну в місті Олександрії. А втілюва
ти її в життя довелось молодому

комуністу Миколі Стрілецькому. 
Втілювати, мабуть, не те слово. 
Потрібно було підібрати справді 
надійних хлопців, продумати сис
тему відбору, ритуал прийому у 
загін, методи виховання юних опе- 
ративників.

Тут уже без поради працівників 
міськкому комсомолу було не 
обійтись. Допомогли перший сек
ретар міськкому Володимир М’яс- 
нянкін, завідуючий оргвідділом 
Петро Болілий, інші товариші. Ро
бота пророблена копітка. Гово
рили з кожним секретарем пер
винної організації і з кожним кан
дидатом у члени оперативного за
гону окремо.

І вже Анатолій Бобко, робітник 
шахти 2—3:

— Урочисто клянусь бути чес
ним, мужнім, відданим справі ра
дянського народу і Комуністичної 
партії...

—Я, Володимир Миненко, всту
паючи в члени оперативного за
гону, урочисто клянусь.

— Я, Анатолій Сизов, клянусь...
Це було кілька місяців тому. 

Тоді оперативний загін налічував 
ледь три десятки членів, нині ж 
їх близько сотні.

їх знають в Олександрії, звер
таються за допомогою, дзвонять, 
викликають. Виклик... Це природ
ніше звучало б у розповіді про 
працівників міліції. Але опеоатиа- 
ники так зарекомендували себе, 
що до них звертаються нарівні з 
працівниками відділу внутрішніх 
справ.

Якось на танцях почувся крик 
дівчини. Анатолій Бобко, що був 
поруч, блискавично вибив з рук 
хулігана Рибки ніж і затримав йо-

го. Командир загону Микола Стрі
лецький згадав свій поєдинок у 
плавнях.

— Хлопці, — сказаз, — робота 
у нас не з легких. Завтра на тре
нування.

Спортивні вправи, прийоми сам
бо — все це ввійшло у навчальну 
програму. Нині Микола з гордіс
тю може назвати кількох товари
шів, які не поступляться йому 8 
знанні спеціальних прийомів.

Щит і меч. Захист і напад. І 
тим, і іншим мусить володіти той, 
хто присвятив себе боротьбі із 
злочинністю, за спокій радянсь
ких громадян. Така людина по
винна бути вольовою, відважною, 
мужньою. Микола Стрілецький во
лодіє всіма цими якостями.

Хіба мало треба мати витримки, 
щоб, виконуючи нелегкі обов’язки 
міліціонера, закінчити вечірню 
школу майже на одні п’ятірки. 
Микола це зробив. Зараз його 
турботи про відповідне примі
щення для оперативного загону, 
про транспорт. Адже загін тому і 
називається оперативним, що він 
має бути мобільним, щоб у жод
ному куточку міста не було волі 
правопорушникам. Для всього 
цього потрібна присутність коман
дира.

Зараз молодий комуніст готу
ється поступити до міліцейської 
школи.

Готується наполегливо, як напо
легливо робить кожну свою спра
ву.

Червону руту
Не шукай вечорами...
Голос у Миколи приємний. Лю

да .дружина, любить вслухатися в 
нього, бо знає, про що б не спі
вав чоловік, він співає про свою 
любов до неї, до малого Володі. 
Він співає про красу життя, з усі
ма його складностями і незгода
ми.

м. Кіровоірад.
В.ДІМІН.

СЛОВО ЗА ВАМИ, ПОЕТИ 1 КОМПОЗИТОРИ!
ЙДЕ КОНКУРС НА КРАЩУ ПІСНЮ

ПРО ПРАЦІВНИКІВ ТОРГІВЛІ
ЦК профспілки працівників держторгівлі і спожив

чої кооперації та газета «Советская торгозля.» прово
дять відкритий конкурс на кращу пісню.

В піснях повинна яскраво показуватися участь пра
цівників радянської торгівлі в загальнонародній бо
ротьбі за перетворення в життя планів нової п'яти
річки, їх прагнення жити і працювати по-комунісгич- 
ному. Зміст пісень може також відображати історію 
розвитку і удосконалення радянської торгівлі, розпо
відати про ветеранів і кращих людей торгівлі, майст
рів, новаторів, про їх працю і відпочинок.

Для переможців встановлено такі премії:
одна перша композитору — 200 крб., автору вір- 

шів — 180 крб.
одна друга композитору — 150 крб., автору оіршіа 

— 130 крб.;
дзі третіх композиторам — по 100 крб. кожному, 

авторам віршів — по 80 крб.;
дві заохочувальних премії композиторам — по 60 

крб. кожному, авторам віршів — по 40 крб. кожно
му.

За опубліковані пісні виплачується гонорар в уста
новленому порядку.

У конкурсі можуть взяти участь як самодіяльні ав
тори, так і професійні працівники культури, літера
тури та мистецтва.

Кіровоградський обком профспілки держторгівлі і 
споживчої кооперації, редакція газети «Молодий ко
мунар» просять авторів нашої області пісні (слова і 
ноти, можна лише вірші) з поміткою «на конкурс 
пісні» надсилати на адресу: Кіровоград, пул. Уфім- 
ська, 14, Будинок культури облспоживспілки чи на 
адресу редакції.

Кращі пісні будуть виконані І записані на плівку; 
Текст, ноти разом з плівкою будуть відіслані до Мо
скви на конкурс.

Надсилаючи пісню, слід повідомити такі дані про 
себе: прізвище, ім’я, по батонові, літературний пс°в- 
дошм, (якщо є), чи є членом Спілки письменників, 
Спілки журналістів, Спілки композиторів, місце робо
ти і посада, які, де і коли були опубліковані роботи 
домашню адресу і телефон. н

ДЛЯ КИЇВСЬКОЇ ГАЕС

В. І. Леніна завершип°пигото»^^ Імені
гідрогенератора для Київської Єн?п»?Ста®НЬОГ0, шостого 
тростачції (ГАЕС) Трвї щ? гпГ‘д™^кумулі(’ю,,о1 елек- 
у двох варіантах: пгодини «гііісі ^?г?ТН‘ працювати 
вання електроенергії - агрегати шп їуі’^*льшпго спожн- 
турбінн. вироблятимуть електрос^пум оГ^Р™’оть гідро, 
ставши електродвигунами, які спожипАт-К НІЧНиМ чпс» 
енергію теплових електростаиніг. гь ‘Залишкову
ти вже самі обертатимуть турбіни иоопт?ООТ'.‘,’х аг?ега- 
муть в штучне водоймище Па п^;”асоси- пк| подавати* 
дніпровську воду ‘ ,,а пчс°ту понад 70 метрів

КАМВОЛЬНИЙ — у КРИВБАСІ

Почалося виймання грунту піп *«...
го в республіці Криворізького к?мпАп,Я.?лм“иг найбільшої 
бінату. будівництво якого перепб=^ п Укопного ,{ОМ*Р0«ИУ- Перша їе“«п&йаППїсВчї? 

нітпішнх РР»Цві*ттВТсортІвІЄ :̂лизькоТсопоІ!я 
Й«Х їж
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В БОЮ ЗА ГРЕНОБЛЬ
1/ ОЛИ біснуватий Гітлер кинув свої 
’• озвірілі дивізії на нашу Вітчизну, 
сім’я сімнадцятирічного Володі Бойка 
жила на Донбасі. Хлопець встиг закін
чити два курси Чистяновського гірничо
го технікуму. Пішов слюсарем на шах
ту. Вдень ремонтував устаткування, вно
чі разом з товаришами копав протитан
кові онопн.

Невдовзі на сімейній раді було виріше
но — добиратися до села Пушніного, що 
на степовій Кіровоградщині. Там до вій
ни батоко Самійло Бойко очолював міс
цевий колгосп, там народився Володи
мир, жили їх родичі. Майже місяць бре
ла по онупозаній території України сі
м’я Бойкіз. Тільки-но Самійло прибув до 
села, як біля його хати з’явився фашист
ський прихвостень. Колишнього сільсь
кого активіста арештували.

— Твоєму синові доведеться їхати до 
Німеччини, хай навчиться, ян треба жи
ти, — заявив поліцай.

Двох юнаків із евла — снотаря Мико
лу Гусака і недавнього шахтаря Во
лодимира Бойна погнали до райцентру— 
Олександрівни. Вісімнадцять діб шість 
юнаків з КІрозоградщини томилися в 
жарких, напівтемних товарних вагонах. 
Люта ненависть до фашистських катів 
нипіла в молодих серцях. Хотілося, ой 
ян хотілося помститися ворогові за зну
щання і кров безневинних батьнів, бра
тів І сестер.

Першу зупинку поїзд зробив у місті 
Вупперталі. Відібрали 150 найздорові- 
ших юнаків, перегнали в Інший ешелон 
І рушили далі. Куди? Ніхто не знав. їха
ли ще нілька Діб. Коли задзвеніли засо- 
ви, І, нарешті, відчинилися важкі двері, 
хлопці побачили навколо себе онеан.

Чотирнадцять місяців працював Воло
димир Бойно на острові. Завантажувао 
бетономішалку, тягао мішни з цемен
том. Згодом перевели у ремонтну май
стерню. Близьна здружився з Олександ
ром Юровим — юнаком із російського 
міста Липецька. Якось їм доручили про
смолити дірявий дах майстерні. Після 
того, ян закінчили роботу, залишки смо
ли вилили в димар. А ввечері майстер
ня загорілася. Запалала сусідня нафто

база, довго чаділи склади з матеріаль
ними цінностями.
|_і ЕЗАБАРОМ після того випадку, десь 

біля трьох тисяч в’язнів Із Радянсь
кого Союзу перекидають на північ Фран
ції. В Ліоні, під час зупинки поїзда, до 
Бойка І Юрова підійшов один з огляда
чів вагонів і тихо, ламаною російською 
мовою сназав:

— Недалеко звідси діють партизани. 
Тікайте в Альпи.

Оглядач вагонів зник у темряві. 
Хлопці вирішили: тікати. До змовнинів 
приєднався Григорій Вікторов, колиш

ній льотчин, капітан Червоної Армії, лі
так якого фашисти збилм над білорусь
кою землею.

З майстерні Володимир Бойко при- 
хопив кліщі, мав у старенькому чемо
данчику чоботарський Інструмент. При
лігши на брудну підлогу, вони тихо роз
мовляли. В грудях бентежно налатало 
серце. Поступово визрівав план втечі. 
Коли всі «поснули у вагоні, в’язні пере
різали колючий дріт у вікні. Першим ки
нувся у нічну пітьму Вікторов — остан- 
нім Бойко. Але невдало: вивихнув ногу. 
Григорій тут же розрізав свою сорочку 
і зробив товаришеві перев’язну. Злива 
не припинялася. Йшли по ходу поїзда. 
На світанку всі трос добралися до неве
личкого будиночку. На порозі сидів си
вий Дід, його дружина біля сараю доїла 
норову.

Коли старий дізнався, що втіначі з 
Росії, зрадів, ян дитина. Обнімав, цілу

вав їх. Запросив до господи. Бабуся 
знайшла сухий одяг, накрила стіл. Пе- 
Веднювали. Слухали по ефіру Москву, 

а дорогу жінка приготувала кожному 
сумну із харчами. Тихо попрощалися.

Вночі хлопці переправилися через 
річку Рону I, обминаючи населені пунк
ти, дійшли до містечна Картезон. Само 
тут їм пощастило познайомитися Із 
членом комуністичної партії Франції 
Жільбертом.

— Плани у нас прості: хочемо зустрі
тися з партизанами, — сназав Вікторов 
німецькою мовою.

Я вам допоможу.
Через кілька днів за ними прибула 

вантажна автомашина.
— Поїдемо за продовольством, — ска

зав Жільберт.
В якомусь селищі машина зупинилася 

біля німецького продовольчого складу. 
Вартові пе
ревірили у 
водія доку
менти. Бой
ко, Вікторов 
І Юров ста
ли вантажи
ти на грузо
вик м’ясо, 
хліб, " вино
град. Авто
машина взя
ла курс в 
Альпи до 
партизанів.

Минув мі
сяць. Григорія Вікторова призначи
ли командиром 16-ї роти четверто
го батальйону Першої Альпійської ди
візії. У підрозділі були французи, іта
лійці, поляни, німці... Бойно з Юровигл 
стали рядовими месниками.
АА АИЖЕ кожного дня бійці виходили на 

бойові завдання. Пускали під укіс 
ешелони з фашистами, палали ворожі 
бронетранспортери І автомашини, пору
шували зв’язок,

Учаснин французького руху Опору 
Володимир Самійлович Бойно згадує:

— Коли вжо сформувався великий 
партизанський загін, до нас надійшло 
повідомлення, що з кордону Італії має 
просуватися на Російський фронт гітле
рівська дивізія. Ми вибрали тану дільни
цю дорогу, Де нам було найзручніше 
діяти. Сиділи енрито в горах, замаску
вавшись і вісім діб чекали гітлерівців. 
Нам підносили їжу... Нарешті, 21 трав-

на крутій дорозі 
ья 1944 Року он попереду їхали мото* з’явилася колона. г,0Л®Рг5 тягнулися ос- 
циклісти. 3Да0алп°еСоЬепЛбоєгл. партизанам 
•гімні хвилини перед гпПП 1 сльози ІотГлослІ помститися аа ™р0п'олунала 
поневолених народш ЄвРлвм‘0Ти, полоті-» 
команда. Заговорил * ворипа зброя, 
ли вниз тисячі гранат, а переля-
фашисти вискакувг і тут па**
мані н®сп^Аіва^^иУЛбронстранСпорТери, 
дали. Горіли та » дозжолезної колс- автомашини. Позаду дологіЄНИХ польсь- 
ми йшов батал^°‘1льНИ вони почули 
них солдатів. Як чому річ, нападали 
постріли І збагнупи» о | допомагалина НІМЦЮ, “'»^““„аЖалІнїїх загонів 

«»”
Сита’ гмоотельно поранили
гРиетХоа.‘% г,ро‘
довжував керувати опера ц Лоован по» 

Командир батальйону ^ван Мор Бойна. 
""Iа 30
” А Й,цп

кого руху Олову ^Завінд^стар 
і1™ 

•Б»йха • 

ні живо в селі Пушкіному Кіровограде:» то “"району," працює ' 
ничої бригади у колгоспі Імен! ійРупнЧ ...З Франції Володимир Саміилови) 
одержує листи. Пишуть бойові побра . 
ми Еміль Бернар, Арно Роже, .ДернантЕ 
Цс дорогі серцю листи.

В. САНДУЛ,
с, Пушкіне

Кіровоградського району.
о.

На угіддях, закріплених за організаціями Українсь
кого товариства мисливців 1 рибалок, живе понад 130 
тисяч оленів, лосів, козуль, диких кабанів. Множить
ся в лісах і водоймах республіки хутрова 1 перната
дичина.

Ба фото: один з куточків Чернівецького мисливсь
кого господарства. Фото І. СВЕРНДИ.

На межі Івано-Франківської І Закарпатської облас
тей височить Яблуницький перевал. Тут проходять 
чудові туристські маршрути. До послуг мандрівників 
обіч асфальтованої магістралі споруджено готель-вра- 
сень 1 ресторан «Берку». в П|ТЕНКД.

(Фотохроніка РАТАУ),

Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, вул. Луначарсьиого, 36. 

Телефони: відповідального секретаре — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання І спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

БК 01207, Індекс 61197,

ЛІКИ, ЯКИМ НЕМАЄ
Автомобіль швидкої допомоги 

Мчить містом. Йому шанобливо да
ють дорогу «москвичі», «волги», на
вантажені грузовики. Хтозна, можли
во, саме оті хвилини, заощаджені в 
дорозі, переважать на терезах жит
тя і смерті — людину буде врятова
но.

Лікар оглядає потерпілого, кон
статує тяжкі опіки.

— Потрібна кров.
Тридцять осіб, знайомих і незнайо

мих, добровільно погоджуються дати 
свою кров для врятування людини. 
І через деякий час той же лікар 
звертається до пацієнта:

— От і есє. Тепер ви, Зубатенко, 
здоровий. Можете працювати.

Серед ЕЄЛИКОЇ кількості ліків, ш.о 
стоять на озброєнні сучасної меди
цини, є чудові «живі» ліки. Це —- 
кров донора. Всі досягнення медич
ної неуки і практики переливання 
крові не зможуть бути використани
ми для врятування здоров’я і життя 
хворих, якщо не буде достатньої 
кількості донорів, готоеих прийти на 
допомогу лікареві і хворому.

Людина, яка дає кров для вряту
вання життя хворого — великий друг 
його і союзник лікаря. Зупинити кро
вотечу, врятувати життя, дати орга
нізму сили перенести тяжку опера
цію, допомогти виздоровіти — чого 
тільки не зробить кров донора у. ру
нах хірурга.
На сьогодні донорство в ряді міст і 
районів нашої області набуває біль
шого розмаху. Радянські люди, збіль
шуючи ряди донорів, показують свою 
готовність виявити практичну допо
могу органам охорони здоров’я у 
боротьбі за збереження здоров’я і 
життя радянської людини.

Можна навести багато прикладів. 
З тяжкими опіками потрапив у облас
ну лікарню житель Знам’янського 
району Н. Зубатєнко, про якого ми 
згадували. Його життя врятувала кров 
ЗО донорів.

Щоб врятувати життя подружжю 
Косянчуків, які потрапили в лікарню з 
тяжким отруєнням чадним газом, та
кож потрібна була донорська кров. 
Робітникам заводу тракторних гідро
агрегатів Захарову, Яковлеву і Шулі-

ці необхідна було крое«'для-<?віднов<? 
лення сил. 117 робітників цього завоз 
ду на чолі з секретарем партбюро і 
секретарем комсомольської організм 
ції дали кров безкоштовно.

Донорський рух у нашій країні мав 
славні традиції. У суворі роки війни 
мільйони людей давали свою крос 
для врятування життя радянських 
воїнів. Безкоштовне донорство і СЪОЧ 
годні, в мирні дні, носить масовий ха-> 
рактер. ■» ■'

В розвитку донорства подасться вЄ.<? 
лика допомога з боку керівників під» 
лрисмств, установ, колгоспів і рад-* 
госпів, навчальних закладів. Тільки в 
нашій області дарівників крові непі-« 
чується десятки тисяч чоловік, із них. 
1125 чоловік нагороджені знакоМІ 
«Почесний донор СРСР», більше ТИ4| 
сячі чоловік — медалями «Донор 
СРСР» II і III ступеня. Ампула життя 
з донорською кров’ю не пустіє ніксі 
ли. Бо ряди донорів невпинно зрос< 
тають.

К. ВАРИ В Д1 НА, ! 
член обкому .Червоного Хреста, д

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, 8 ВЕРЕСНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00
— Телевісті. (К). 11.10 — 
Телефільм «Земля — лю
дина». <К). 11.35 — Шкіль
ний екран. Історія для уч
нів 5 класу. «Життя пер
вісних людей». (К). 12.05
— Телеспектакль. ЕврІ-
під. «Медея». (К). 13.35 — 
Художній фільм «Доктор 
Стокман». II серія. (Кіро
воград). 17.25 — За ряд
ками партійних накрес
лень. (Кіровоград). 17.40 — 
Телевісті. (К). 18.00 —
Виступ Генерального кон
сула Народної Республіки 
Болгарії у Києві Кристю 
Євтимова. (К). 18.10 — До
кументальний кїнонарис 
«Види Болгарії». (К). 18.50
— На питання телегляда
чів відповідає міністр юс
тиції СРСР В. і. Тєребі- 
лов. (М) .19.25 — Грає ду
ховий орнєстр. (К). 20.10
— Болгарський докумен
тальний фільм «Полков
ник Дунаев». (К). 20.30 —• 
«Екран молодих». (Одеса). 
21.00 — Програма «Час». 
21.30 — Новини ніноекра- 
На. 22.45 — «Забутки
жанр». Літературна пере
дача. (К). 23.15 —. Телевіс- 
Т* Д^РІГА ПРОГРАМА. 10.05
— Новини. (М). 10.15 —

Теленарис «Економісти».

(М). 10.45 — Для школярів 
«Зірниця». (М). 11.15 —
Художній фільм «Порож
ній рейс». (М). 12.45 —.
«Музичний кіоск». (М). 
13.15 — «За безпеку ру
ху». (М). 13.30 — Новини. 
(М). 16.55 — Новини. (М). 
17.05 — «Правофлангові
п’ятирічки». (М). 17.35 — 
Для школярів. «Читай міс
то». (М). 18.00 — Новини. 
(М). 18.05 — Програма пе
редач. (К). 18.20 — Кольо
рове телебачення. Співає 
народна артистка СРСР 
М. Бісшу. (М). 18.50 —
Болгарський телефільм 
«Збір в Софіївському се
лі». (К). 19.25 — Кольоро
ве телебачення. Художній 
фільм «Каста діва». (М). 
21.00 — «На добраніч, ді
ти!» (К). 21.30 — М. Го
голь — «Як посварилися 
Іван Іванович з Іваном 
Никифоровичегл». Теле
спектакль. (М). 22.30 —
«Поезія». У нас в гостях 
поет В. Соколов. (М). 22.50
— «Спортивний щоден
ний». (М). 23.20 — Новини. 
(М).

ЧЕТВЕР, 9 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.40
— Кольорове телебачення. 
Художній фільм «Будь 
щасливою Ані». (М). 11.55
— Телевісті. (К). 12.05 — 
Телеспектакль. В. Собно. 
«Голосіївський ліс». (К).

«МОЛОДОЙ КОММУНАР^, вргав Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, а, Кировоград.

Друхарна їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліннв, 2.

16.50 — Теленарис «Соціа
лістична Інтеграція в дії». 
(М), 17.20 — Кольорово
телебачення. Співає на
родна артистна СРСР Га
лина Олійниченно. (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.05
— Кольорове телебачення.
Мультфільм. (М). 18.30 — 
Фільм-ноицерт «Музичний 
монолог». (К). 19.30 —.
Болгарський художній те
лефільм «Четверо з ваго
на». (М). 21.00 — Програ
ма «Час». (М). 21.30 —
«Пісня над Тисою». Кон
церт. (Ужгород). 22.00 — 
Міжнародний матч з 
стрибків у воду. (К). 22.35
— Міжнародне життя. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00
— Міжнародний матч з 
стрибків у воду. (К). 19.30
— Болгарські телефільми
«Усмішна цирку», «Сонце, 
сніг і лижі». «Зустріч з 
Н. Гяуровигд». (К). 20.25 — 
«На добраніч, діти!» (К). 
20.40 — Документальний
фільм «Жарко літо у Ман- 
гишліну». (К). 21.30 — Ко
льорове телебачення. Му
зичний телефільм «Орє- 
ра». (М).

П’ЯТНИЦЯ, 10 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05
— Новини. (М). 10.15 —
Для дітей. Телефільм «Чу
дова сходинка». Частина 1. 
(М). 10.45 — Телеаісті.
(К). 11.00 — Телефільм
«Життя голови Петра Со- 
нолова». (К). 11,35 —
Шкільний екран. Україн
ська література для учнів 
Б класу. «Слово о полку 
Ігоревім». Древня пам’ят
на нашого народу. (Ц). 
12,15 — Кольорове телеба
чення. Телефільм «Хорео
графічна симфонія». (М). 
12.45 — Новини. (М). 17.00 дожній жї’’*- - XV«!
-т Народник університет. наУ ф1льм ’•Переклич^

і
«Наунова організація лра>і 
ці в управлінні», "" --41 

Телевісті.
Програма передач, 
воград). 18.05 «
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«Наунова організація лра>і 
ЦІ в управлінні». (К). 17 4(11 
Пп7ЄЛЄВІСТІ’ -18.00
Програма передач. (Кіпо- врград). 18.05 -

го.ст1 Моснви». (М), 
гоаХ-Г ”ІфоРмаЦ’йна преч ^■Р.овоград^і^ІО -Єтє’ '

інізація лра**
1 »• <К). 17.40І
Ж) .18.00 —, 

(Міро* ->

г ЇЙ«*»?грама «День за<^овоград)Гі9Л0 — GTe’ ‘ 
ЛЛ*’П1-“ (Кіровоград), 
исййа~”и1ОЛЬ-°,5ОЕЄ телеба»

3ЦСКА (М). 21.15 —

лефільм.
19.30І —

грама «Чаб».’(М). 21.4?^ 
(РигРааН ЬбИрає дРУаів><

ВуАапс ят)- 22.45
СРс’^їад°2вІРН|3&'шй!

— ПРОГРАМА. 10 45і 

топий фільм «Грандії

ГУ»? (МПГО1°7.35Оа’та ії°ппи* 
рово телебачення л1оЛЬОі? 
™ал*У«ЙІЛ1 РУЛИ»Й
— К°опТ Нойини- <м‘). 18 2І)
ХуД0ЖН?^°ф®л ьмЛвб«ал 
Леонід доа^-^^з^
^нд1п Хйб£іс'в: 
мога». пер&20.30 — «ні п^’1ЄНтачлі’»

збирає друзів».’)

редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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