
НЕПОРУШНА ДРУЖБА
Ці жовтня минуло 50 років з того пам’ятного дня, як комсо

мол з Ініціативи В. 1. Леніна на своєму V з'їзді взяв шефство 
над Військово-Морським Флотом. Цій знаменній події була 
присвячена зустріч у ЦК ВЛКСМ з переможцями соціалістич
ного змагання флотських комсомольських організацій на 
честь 50-річчп шефства Ленінського комсомолу над ВМФ.

Перший секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельников вручив 
великій групі нагороджених почесні знаки ВЛКСМ, знаки ЦК 
ВЛКСМ «Військова доблесть», значки ЦК ВЛКСМ «За авт*}#* 
«у роботу в комсомолі». Засіупнин міністра оборони СРСР4 
головнокомандуючий ВМФ, адмірал флоту Радянського Союзу 
С. Г. Горшков під Імені всього особового складу Військово- 
Морського Флоту висловив Ленінському комсомолові сердечну 
Ьодлку за відмінне виконання своїх високих шефських ооо- 
в'взків. • • >

ЯО-річчю шефства комсомолу над Військово-Морським Фло- 
jch був присвячений урочистий вечір, який відбувся 16 жовтня 
в Колонному залі Будинку спілок.
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На цю споруду заводу зараз звернуті всі 
помисли і діла будівельників. Плавильний 
цех, де завершуватиметься технологічний 
процес виробництва фсрроиікслю — один з 
найважливіших цехіи підприємства. Оси 
тому & сьогоднішній добірці інформхцій 
розповідається про працю тих, хто будує 
Побузький нікелевий, та про одну з про
блем завтрашніх плавильників — проблему 
жадріа.

На фото: плавильний цех Побузького ні
келевого заводу.

Фото М. ВІДЕНКА.

Т.ТЕЩОДАВНО комітет комсомо
лі лу республіканської ударної 
комсомольської будови Псбузь- 
ксго нікелевого заводу підвів мі
сячні підсумки соціалістичного 
змагання між молодіжними ви
робничими колєктива/ли.

Перше місце завоювала комсомолі.- 
сьио-молодіжиа бригада слюсарів ре
монтно-механічного цеху Анатолія Ред- 
«$ивя. Дев’ять молодих виробничників 
за «к.яць виробили продукції на И 700 
карбованців при завданні 3359, ГаКнй 
високий виробіток найкраще характери
зує пульс змагання в передпусковий 
період. Виконуючи спеціальні замов
лення будівельників, комсомольці дба
ють про зростання продуктивності пра
ці. Бригада виготовила різноманітно, о 
устаткування для будови ва суму 
й> ?33 карбованці при завданні 40 930. 
За ней час зекономлено «а 270 карбо
ванців металу. Три члени бригади під
вищили виробничий розряд, четверо 
оволоділи суміжними спеціальностями.

На інших дільницях теж висока 
напруга трудового ритму. Вісім 
слюсарів бригади Володимира 
Піньксаського із ремонтно-меха
нічного цеху своє місячне вироб
ниче завдання перевиконали

ХТО 
вийде.. 
НА ЗМІНУ
НА ПОРЯДКУ
ДЕННОМУ:
ПРОБЛЕМА
ПІДГОТОВКИ
КАДРІВ

Зараз, коли будівельні роботи 
на заводі ще в розпалі, керівни
цтво підприємства турбується про 
добір та розстановку кадрів ви
робничників.

З Уралу та з Польського пів
острова приїздять високскааліфі- 
нсвані металурги, запрошені за

СВІДЧИТЬ—
ТРУДОВИМ РИТМ

більш, ніж вдвічі. Слюсарі посіли 
друге місце за результатами ве
ресня. На третьому місці —- ком
сомольсько-молодіжний КСЛЄНТИЕ 
монтажників, очолюваний Володи
миром Шмаровозсм, що працює 
в спеціалізованому монтажному 
управлінні № 200. Плануючи саою 
роботу, комсомольці взяли підви
щені зобов'язання і перевиконали 
їх. Вони пообіцяли подати одну 
раціоналізаторську пропозицію з 
економічним ефектом в тисячу 
карбованців —• впровадили у ви
робництво дві, на півтори тисячі, 
зекономили металу на чотириста 
карбованців замість двохсот. За
раз можна сказати, що це — 
майстри на всі руки. Б бригаді — 

водом, кілька сотень будівельни
ків набули нових, заводських про
фесій на курсах підвищення квалі
фікації, відбувся випуск у дворіч
ній школі майстрів.

1 все ж на будові та в селищі 
відразу впадають в очі великі щи
ти з оголошеннями: «Заводу по
трібні...» Питання кадрів зараз 
стоїть гостро. У нас, в плавильно
му цеху, було створено громад
ський відділ кадрів під керівни
цтвом А. І. Шукліна, який немало 
зробив для комплектації персона
лу цеху.

Але ця робота ще не закінчена. 
Не вистачає людей в різноманітних 
службах. Так, служба енергетика 
цеху укомплектована лише на 20 
відсотків, газорятізна — ще 
менше.

Без повного складу персоналу 
цеху не може бути й мови про 
успішний пуск технологічного об
ладнання. Про те, як нраще сфор- 

повна взаємозамінність, адже не
жен оволодів суміжними спеціаль
ностями.

Вересневі підсумки ще раз під
тверджують правильність принци
пу соціалістичного змагання; пе
реможці є, переможних — немає. 
Навіть бригада теслярІБ-бєтонни- 
ків Аксентія Деркача з шостого 
будівельного управління комбінату 
«Кірсвоградвежбуд», яка зайняла 
останнє місце, свою місячну нер« 
му виробітку виконала на 189 про
центів. Таким показником можуть 
передувати й інші трудові колем- 
тиви.
• Трудова напруга Побужжя по« 
всякчас зростає.

М. ВІДЕНКО, і

муватн виробничий колені ке, як 
підготувати і розподілити кадри4 
йшлось на партійних зборах, які 
відбулись нещодавно в плавильне« 
му цеху. Комуністи проаналізуй 
вали стан підготовки кадрів і на«> 
мітили шляхи до ліквідації недо
ліків. Однією з причин, які зава
жають підбору спеціалістів, є зво
лікання житлоеого будівництва» 
Ось тому е одному з пунктів по
станови учасники партійних зборів 
записали: «Побудувати силами це* 
ху двадцятиквартирний будинок». 
Поряд з комуністами за справу 
взялися і комсомольці.

Нещодавно колектив цеху при
ступив до будівництва.

В. СТЕПАНИЧЕНКО, 
плавильник, член кореспон
дентською пункту «Молодо
го комунара» на будові.

селище Побузьке.

ОЇЗД поминув густі ліси 
Росії і вже летів просто
рами України. Попереду 
ось-ось мав бути Бах- 
мач, велика вузлова 
станція... А там Шевчен- 
кове і за Сер’дюківкою 

— рідна степова Кіровоградщина.
Біля вікна у вузькому коридорі ваго

на стояв Левко Петрович Еласоа. Він 
повертався з Москви у Капіж.

За вікном — степи, переліски, зелені 
і чорні ниви, села, річки, а 
бачив столицю...

він псе ще

Познайомився із нею 
Левко Петрович ще у гріз
ному 1941 році. В солдат
ській формі, у танковій ко
лоні вирушав назустріч во
рогу.

Тоді Москва була суво
рою, вена вкопала на пе
редмістях гармати, підняла 
вгору загороджує а л ь н і 
аеростати, націлила в небо 
жерле зеніток...

Потім Власов розлучився з Москвою, 
9 розлука була довгою, дуже довгою...

І ось влітку — нова зустріч.,. Він пі
знавав і не пізнавав столицю, шукав ті 
вулиці, де пролітав на танку, і не зна
ходив їх. Всюди широкі проспекти, ви
сотні будинки, сталь та бетон новобу
дов.

Його, хлібороба, знатного механізато
ра району, послали на Всесоюзну ви
ставку, досягнень в народному госпо
дарстві. Тут він звітував Батьківщині 
про свою працю. Про те, що добре 
орав, засівав ниву, збирав з неї щед
рий урожай. Батьківщина щиро подяку

вала за труд. Комітет Виставки нагоро
див його золотою медаллю...
Чї КАНІЖ, у будиночок біля Висі, Лев- 
V ко Петрович прибув пізно ввечері. 
Довго не лягали спати. Дружина Віра, 
дочка Люба, сини Олександр і Віктор 
приймали московські подарунки, з за
хопленням розглядали золоту • медаль, 
Сашко не втримався:

— Розкажи, що бачив у ЛЛоскві,
Є про що розповісти, бо бачив бага

то. І він розкаже, як відвідав мавзолей 
Ілліча, і як на блискучий мармур по
клав повнозерний колосок вирощеної 
ним пшениці з далекої Кіровоградщини. 
Всю дорогу беріг, щоб не зім’яти, не 

. ......   = НАРИС
згубмти й зернини... І яи крокував Крас
ною площею, і що бачив у багатьох 
музеях І театрах. І який досвід пере
ймав на Виставці... Є що розповісти.,, 
Розкаже... Тільки тепер передасть їм 
/ложе найхвилюючіше;

— Ходив я, діти вулицями Москви. І 
одного сонячного надвечір'я зупинився 
біля пам’ятника Маяковсьному. Спи
нивсь і згадав наше село, той день, як 
ти, Сашко, вчив напам’ять вірш «Стихи 
о советском паспорте». І подумав —* 
я ж звичайний селянин, колгоспник, ме
ханізатор. Таких, як я, мільйони. А ось 
іду — я й гість столиці, я й її госпо

дар, про мою працю знає Вітчизна, ме
даль мені вручила.

Коли чую — загомоніла групка лю
дей. Прислухаюсь — говорять поляки. 
У «Москві багато делегацій з усього сві
ту.., Питають, як пройїи до Красної пло
щі, до Кремля. Я розповідаю їм, до
кладно пояснюю. Один юнак питає ме
не: «Ви москвич?», «Ні» — хитаю голо
вою.

— То хто ж ви?
І я їм відповів:
— Я? Я — громадянин Радянського 

Союзу!..
2.—

БІОГРАФІЮ свого батька сини знали.
Довелося йому зміряти складні і 

тернисті шляхи. Мав молодість неспокій
ну, одружився з такою ж комсомолкою- 
трудівницею. Він на тракторі борозни 
глибокі прокладав, Віра — прикрашала 
плантації зеленим килимом буряків, за
косичувала косами кукурудзи, фарбува
ла у золото корон соняшники...

А туї раптом —• війна, велике народ
не горе.

Солдатом-танкістом пішов Власов з 
першого ж дня захищати Вітчизну. Во
ював під Москвою. Нищив сірозелене 
гаддя.

...Під переліском, до стояли в похму
рій жалобі зранені сосни, танк Власова 
запалав. Полум’я не вдалося збити. Ще 
один ворожий снаряд розшматував лі
ву гусеницю.

Вони вирвались з палаючого танка і 
вже у лавах піхотинців стримували ша
лений натиск гітлерівців, вгризались, за
копувались у землю з єдиною думою — 
не пустити ворога в Москву.

Так воював, так діяв він, українець з 
Кіровоградщини, е з ним — казах, схо-

Конкурс
«Моя Батьківщина»
—■' ■■■ ...... .

жий на гірського орла грузин, синьо
окий білорус.»

Вранці після неспокійної мочі враз не
наче розкололося небо, немов розчах
нулась земля. Левка вразила вибухова 
хвиля, і він впав на сіру, залиту солдат
ською кров’ю підмосковну землю.

Впав, важко оглушений, контужений, 
засліплений...

Його б пристрілили фашисти, та зра
нені, закривавлені друзі взяли, підхопи
ли під руки...

Спалені станції, загратовані теплушки, 
табори для полонених, каторжна робо
та. Вже смерть простягає свої кістляві 
руки, та його рятують. Такі ж незламні 
й нескорені, ЯК І ЕІН, друзі із Польщі. 
Зі своїх маленьких шматочків збирають 
йому пайку.

О, він те знав, як любили, ян поважа
ли його Батьківщину — Союз Радян
ських Соціалістичних Республік, його 
Радянську Армію, що не впали на колі
на, що не шкодуючи нічого, нес чи 
визволення й іншим країнам. Про те 
йому в концтаборах говорили францу
зи, бельгійці, голландці, чехи, словаки, 
болгари, поляки. І е знак своєї велике" 
любові допомагали, чим могли і ян мог
ли радянським людям. Бс там, о тому 
пеклі, їм було найважче, а тримались 
еони нейстійкіше...

Смерть відступала. А зі сходу .вдари?;, 
ли весняні громи — прийшла довго
жданна Радянська Армія.

(Закінчення на 2-й етор.)
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"V ВАС має відбутись якесь сімейне 
свято. Звісно, ви йдете до крам

ниці, щоб купити ласощі. А вибрати 
с іуе. Це і торти «Кіровоградський», 
«і^азка», цукерки вищого сорту «Ту- 
зик», «Гулівер» тощо. Цю продукцію 
уміло виробляють на Кіровоград
ській кондитерській фабриці. Чима
ло тут молоді, комсомольців.

Комсомольським ватажком — Люд
мила Колот.

Звіти і вибори 
в комсомолі

SWCTÛTL.
Мені не раз доводилося зустріча

тися з такими секретарями комітетів 
комсомолу, котрі й ініціативні, енер
гійні, але відкритися їм, розповісти 
про все, що тебе хвилює, не нава
жуєшся. Тож і виходить, що іноді 
комсомольського секретаря характе
ризують, як такого, що має безліч 
позитивних рис. Проте, коли запи
таєш когось з комсомольців про сво
го вожака, відповідь десь така:

— Нічого. Але з ним доводиться 
рідко зустрічатися.

Про Людмилу цього не скажеш.
Разом з нею йдемо цехами конди

терської. Дражирувальне відділення.
— Ось тут я, — каже вона, — пра

цювала вісім років. А всього Л. Ко
лот на фабриці — одинадцять років. 
Майже кожного знає в обличчя, знає 
їх особисте життя, вдачу.

Приємно на серці у ватажка: дів
чата з мармеладного відділення Ма
рина Цюпа, активістка, що завше до
помагала їй в роботі, вже встигла по
товаришувати з Наташею Волосніко- 
вою, що всього два місяці, як тут. 
Ще одна активістка зростає в колек
тиві.

Для Людмили стало правилом: 
якою б вона не була зайнятою, як би 
не поспішала, завше поговорить, хоч 
раз на тиждень, з кожним комсо
мольцем. Карамельниці Тетяна Сидо
ренко та Ганна Гречушкіна стурбова
ні тим, що уступають в змаганні це
хові, де виробляють цукерки. Сказа
ла добре слово про них. Вони заспо
коїлись. Та й справді, дівчата цього 
заслуговують. По півтори норми да
ють. А то й більше.

...Скоро звітно-виборні комсомоль
ські збори. Зараз вже закінчуються 
такі збори в комсомольських групах. 
Вони підказали напрям роботи комі
тету на найближчий час — в своєму 
записнику Люда занотувала одним 
словом «Ріст». Справа в тому, що на 
фабрику в цьому році прийшло по
повнення з числа випускників серед
ніх шкіл. Серед них, звичайно, є й не- 
спілкова молодь. Групкомсорги, чле
ни комітету почали проводити роз'яс
нювальну роботу серед цієї категорії 
юнаків і дівчат. Ось вже й перші ре
зультати: на столі секретаря комсо
мольської організації лежить чотири 
заяви про бажання вступити в ряди 
ВЛКСМ.

Секретарем Людмила Колот недав
но, всього три місяці (до цього була 
заступником). І вже з перших кроків 
у неї свій підхід до питань внутрі
спілкової роботи: в усьому спиратись 
на групи, прислухатись до голосу ря
дових комсомольців.

Багато турбот сьогодні у Людмили. 
Вечорами після роботи вона сідає за 
звітну доповідь. «Не забути б основ
ного», — тривожить думка. «Ось 
групкомсорги Таня Сидорова, Валя 
Мороз, Тамара Штанько і Світлана 
Бажура скаржаться, що нема де зай
матись гуртком художньої самодіяль
ності, спортивна робота через від
сутність приміщення теж зведена до 
шахово-шашкових турнірів...» І на 
аркуш лягають рядки, які вже не кон
статують факт, а вимагають від адмі
ністрації і профспілкової організації 
вжити заходів.

Незабаром буде дописана звітна 
доповідь. На мить погляд дівчини 
відірвався від аркуша: «Чи доручать 
ЦЮ справу продовжувати?» Думає
ться, — доручать...

О. СТЕПАНОВ.
м. Кіровоград,

Весь фестивальний тиждень 
степова Знам’янщііна розмовля
ла співучими мовами всіх на
родів нашої неосяжної країни. 
В школах, колгоспах, на під
приємствах проводилися зустрі
чі, концерти, виникали заздале
гідь намічені 1 «стихійні« фес
тивалі.

Перед від’їздом гостей, учні 
Володнмирівської СШ разом з 
друзями міста Чарджоу Турк
менської PCP провели вечір 
«Юність викриває імперіалізм». 
Педагоги І вихованці Диківської 
СШ разом з делегацією з брат
ньої Росії, Естонії та з Полтав
щини хвилиною мовчання вша
нували пам’ять Героїв Радян
ського Союзу: І. О. Самсоно
ва — уродженця Узлова Туль
ської області і І. І. Спнчака — 
дев’ятнадцятилітнього українця 
з с. Шевченкового. Воин загину
ли в боях за Диківку...

Фестиваль закінчився. У вівто
рок делегації республік знову 
були всі разом. їх зустрічала 
Богданівська школа. Виступали 
керівники делегацій, лунали піс
ні, виконувалися танці народів 
СРСР.

Фото В, КОВПАКА.

СЕРДЕЦЬ ’

г

(Закінчення, Початок на 1-й стор.)

з.—
'ТОГО Левко Петрович нікому не гово

рив. Що має хворобу, що вона під
точує його організм щодня.

Він сів за трактор. Орав ниви, засі
вав їх ячменем, пшеницею. Давала зна
ти про себе хвороба, тамував біль. На 
раз його турбувала дума. Дума про си
нів. Які оберуть вони шляхи?

Дивився на них, радів, що добре вча
ться, і, нарешті, наваживсь на велику й 
серйозну розмову. Спитав прямо: 

Які шляхи думаєте обирати?
— А ми вже давно вирішили: стане

мо механізаторами.
— Стати но штука. А от чи вистачить 

у вас сили, щоб не збочити з обраного 
шляху? А чи є у вас у серці велика, не
згасна любов до поля?

Батьківські гарячі питання... Як відпо
вісти на них? Роза Олексіївна Шарко, 
учителька виробничого навчання, ради
ла хлопцям: будете добре знати маши
ну, станете поруч з батьками.

Стати поруч з батьками! Готуватись 
до зміни батьків. Ці питання ставив і 
комітет комсомолу школи, колгоспу. Ці 
питання зринали на багатьох вечорах- 
зустрічах з ветеранами праці, шанова
ними людьми колгоспу. А комітет ком
сомолу школи прямо питав випускни- 

/ ків:
— Ти опанував трактор?

4,—
О СІЛЬСЬКОМУ будинку культури -—не 

пройти. Сьогодні вечір, і вечір незви
чайний — Каніж проводжає у Радян
ську Армію своїх призовників. Хлопці 
на сцені за столами у святковому одя
зі слухають наказ. У Сави Захаровича 
Гончара, учасника Канізького повстання 
проти австро-німецьких окупантів 1913 
року, промова коротка, а слова полу
м'яні:

—- Бережіть Вітчизну! Ніде й нІко їй 
не забувайте, що ви — громадяни Ра
дянського Союзу!

Змужнілим повернувся Сашко з Ра
дянської Армії. Ніби й небагато часу 
прослужив, а змін у селі багато. Підріс

треба воювати за 50 центнерів пшениці 
з гектара! Є ж потужні машини, є до
брива, є нові сорти високоврожайних 
рослин...

— Батькові жаль, що з майстерні йде 
слюсар. Та й він радіє, що «Беларусь» 
поведе син.

— Що ж — веди! Тільки пам’ятай — 
я дуже вимогливий. До тебе ж вимог
ливішим буду вдвічі...

5.—

Вітько, все частіше пропадає в попі з 
батьком. Мати, як і колись, на ділян
ках. В тому її радість, її щастя. А бать
ко ніби посуворішав. Тільки ж як його 
шанують люди — призначили помічни
ком бригадира тракторної! І тепер —■> 
все в полі та в полі він.

— Куди ж тепер простеляться твої 
шляхи, сину?

— Ти ждеш відповіді, та
ту? Я ж її давно дав.

— А що коли до мене? 
Нам он як потрібен слюсар 
в бригаду! Будеш ремонту
вати трактори, комбайни —• 
і поле, і люди не раз ска
жуть тобі спасибії

Старий і хворий, він дуже любив по
ле! Вмів говорити по-доброму, лагідно, 
міг і вибухнути в страшенному гніві!

Те трапилось за яром, коло трьох 
вербичок. Левко Петрович і Сашко 
йшли в бригаду полем. Стояло пізнє 
літо. Давно чорніли ріллі, на посіяних 
на корм площах зеленіло озиме жито, 
в зелений оксамит лісосмуг вкраплю
валось перше золото осені. На узгір'ї 
тракторист лафетував просо. Біля до
роги він лишив невеличкий чубчик не- 
скошених стебел.

Власов зупинив тракториста:
— Чому залишив нескошеною сму

жку?
— Незручно було розвертатись!
—- Неправда! Ти просто познущався 

над полем!..
Якось прийшов Сашко у бригаду ве

селий, мов вдруге на світ народився.
— Чого ти з сонцем подруживсь? — 

спитав батько.
— Ти знаєш, тату, що в бригаду при

буває новий трактор?
— Знаю. То що з того?
— А з того виходить, що поведу йо

го в гони я!
— Хто це вирішив?
— Правління колгоспу І партійна ор

ганізація. Так і сказали: нову машину — 
товаришу Власову.

.-..Тому передувала жвава розмова в 
комітеті комсомолу. Кожному жити 
треба так, щоб глибше вникати в спра
ви колгоспу. Добре, що справи у ньо
му хороші. Добре, що молодшою ста
ла тракторна бригада. ' Але в них, в 
комсомольців, повинна бути й інша ме
та — не просто підхоплювати естафету 
батьків, а йти далі, обов’язково далі! 
Якщо недавно можна було гордитись 
25—30-центнерними врожаями, то тепер

ЕМЕН Панасович Битяк, секретар пар- 
тійної організації колгоспу ім. Лені

на, плечистий, круглолиций, прибув на 
стан тракторної бригади і скликав усіх 
механізаторів.

Сонце здіймалось на вершечки дале
ких лісосмуг, випивало роси, десь не
далеко шурхотіли дикі голуби, починав 
повівати вітер.

В руках у Битяка біліла газета:
— Зібрання у нас незвичайне. Щойно 

прибула пошта. У газеті «Правда Ук
раины» надрукована стаття Гіталова 
«Дума про хліб».

У глибокій тиші секретар комсомоль
ської організації Сашко Армаш читав ті 
щирі й палкі слова Гіталова...

А як скінчив — почалось бурхливе 
обговорення. Вони, механізатори, сини 
степу, схвалювали добру й мудру ду
му.

Сашко хвилювався. Семен Панасович 
Битяк, відзначаючи тих, що берегли 
хліб, що жили думою про нього, так і 
сказав:

— Вчіться берегти його, як бережуть 
брати Власови! Вони не заробітчани, 
не байдужі до поля.

Брати... Помер їхній батько. Не витри
мали серце, груди давнього болю, ско
сила давня хвороба, набута ще у конц
таборах.., А місце в бригаді застугив 
син Віктор...

Своєю працею він по праву зайняв 
місце серед перших. Може, тому і ЦЬО
ГО року в бригаду прийшло нове мо
лоде ПОПСЕНЄННЯІ

Восени Йде 8 лави Радянської Армії... 
Є К. комсомольця Віктора Власова 

дві мрії — одна: стати танкістом. Як 
батько, берегти Вітчизну.- Бо в нього є 
мати, є сестра, є село, є бригада, є со
нячні ниви, є Москва...

А друга — після служби повернутись 
в ці степи, в бригаду, до брата. Бо Саш
ко ж лишається в полі. Ростити для 
Вітчизни хліб...

Микола СТОЯН, 
член обласного літературного об’єд
нання.
с. Капіж,
Новомаргородськия район.
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і п БРИГАДІ будівельників Нурекської ГЕС готува-
і ° лись до Ленінського уроку. В ного підготовці від 

ЦІ\ комсомолу І аджикистану брала участь Тамара 
Шатайло, інструктор відділу пропаганди. Вона вела 
щоденник Ленінського уроку. 18 квітня 1969 року 
Тамара записала:

«В Таджикистані сонця завжди багато. Після сні
гової холодної зими цього року йому особливо ра
дієш. Хлопці мені вказали на протилежну скелю. Я 
побачила портрет Леніна. 1 ось що мені розповіли.

Будівни ц т в о 
ГЕС в Пу гісангін- 
ській ущелині бу
ло
ще в 30-і 
Скласти 
рельєфу, 
гірських порід при
їхала тоді група 
розвідувачів. 1 ні
би-то один з них і 
намалював цей 
портрет.

Мені в міськкомі говорили: будівельники мають 
намір випиляти портрет із скелі. Адже на цьому міс
ці виросте дамба».

З іменем великого вождя революції пов’язана іс
торія розквіту древнього народу. Ідеї Леніна, союз 
і братерство з народами союзних республік допома
гали таджикам відкривати скарби надр, багатства 
Пустельних долин, героїчно будувати, сміливо мрі- 

£ ЯГИ...
І Сьогоднішній Таджикистан — це край високороз- 
квинутого соціалістичного землеробства, оснащеного 
’передовою технікою. У республіці на площі понад 

550 тисяч гектарів створено зрошувальну систему. 
Загальна довжина зрошувальних каналів перевищує 
26 тисяч кілометрів.

Обсяг вироблюваної в республіці сільськогосподар
ської продукції тепер обчислюється такими цифрами, 
яких не знала вся дореволюційна Середня Азія. Сьо
годні Таджикистан вирощує 720 тисяч топи бавовни. 
За роки минулої п'ятирічки виробіток «білого золо
та» склав 3 мільйони тонн. В республіці також ви
роблено за цей час близько 500 тисяч тонн м’яса, 
більш як 1300 тисяч тонн молока, 25 тисяч тонн вов
ни, понад 1040 тисяч каракулевих смушків.

Незмірно зросла технічна культура молодого ро
бітничого класу республіки, насиченість промисло
вості спеціалістами з середньою і вищою освітою.

За роки Радянської влади в Таджикистані здійс
нено культурну революцію. Досить сказати, що лише 
наукових працівників у республіці зараз п’ять тисяч 
чоловік. Вісім мільйонів книг і журналів складає 
щорічний тираж. Тисяча кіноустановок, газет, радіо 
І телебачення. Таджицький академічний театр драми, 
таджицькі і російські державні драматичні і народні 
театри. Мірзо Турсун-заде, Ніязі, Айні стали гор
дістю радянської літератури.

Ось що таке сьогодні Туркменська Радянська Со- 
ціалістична Республіка.

■ ■
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Таджицька PCP. В цьому році Нурекська 
гідроелектростанція на річці Вахш дисть пер
ший струм. її проектна потужність 2.7 мільйо
на кіловат. На будівництві ГЕС працюють 
представники 43 національностей нашої краї
ни. Понад 300 підприємств постачають сюди 
обладнання..

Електроенергією Нурекської ГЕС будуть ко
ристуватися всі республіки Середньої Азії. 
Волога величезного водосховища напоїть пус
тинні й посушливі землі Таджикистану, Узбе
кистану, Туркменії.

На знімку: в машинному заді Нурек
ської ГЕС.

Фото В. КОШОВОГО та Р. ПОЗДНЯКОВА.

ТІ А Сході говорять, що найважче — порахувати зірки нічно
го неба. Але, напевне, ще важче перерахувати імена тих, 

хто під цими зірками прокладав шляхи світовій науці. Дві- 
ценна і Біруні, аль Хорезмі і аль Фарабі — це лише деякі 
з геніїв, котрі народилися тут і якими пишається паша 
планета.

Про сьогоднішні справи вчених Таджикистану розповідає 
президент Таджицької Академії наук Мухамед Асімов.

СПАДКОЄМЦІ 
АВЩЕННЙ

У мене зберігається Дагвій 
фотознімок: по небезпечній
гірській стежці рухається кін
ний загін. Попереду група, 
червоіюярмійців, за ними люди 
в цивільному. Цс 1025 рік, 
перша в Радянському Таджи
кистані наукова експедиція. 
Чсрпоноармійці — охорона на 
випадок нападу басмачів. Вче
ні, звичайно, не місцеві — 
москвичі, ленінградці. Але, ри
зикуючи життям, в розпал 
громадянської війни вони при
йшли досліджувати наш край.

Вчили таджиків росіяни і 
українці, білоруси і литовці, 
самі червоиоармійці, які гро
мили басмачів і охороняли 
вчених, ті самі вчені, котрі 
прийшли дати нам ключі від 
комор наших надр.

Сьогодні імена багатьох тад
жицьких дослідників знають 
далеко за межами Радянсько
го Союзу. Столиця нашої рес
публіки Душанбе все частіше 
стає місцем проведення всесо
юзних. міжнародних наукових 
конференцій, симпозіумів.

Климсит Тімірязєв колись 
борозся за те, шоб навчитися 
впрошувати два колоски там, 
де росте один. Ного соратники 
з Інституту фізіології та біо
фізики рослин Академії наук 
Таджикистану вважають, що 
й цього мало — продуктив
ність кожної ділянки землі 
можна й потрібно збільшити 
вчетверо.

Таджикистан — країна з 
унікальними природними умо
вами, у нас зустрічаються рос
лини найрізноманітніших клі
матичних зон і гірських поя
сів. Таджицькі вчені нама
гаються створити своєрідну 
модель ідеальних рослинних 
суспільств, здатних якнайін- 
теисивніше вбирати сонячну 
енергію. Якщо вдасться «до
помогти» травам, деревам за
своїти хоча б 4—5 процентів 
її загальної кількості, то це 
дасть можливість одержувати 
реальні урожаї по 500—700 
центнерів органічної маси з 
кожного зрошувального гек
тара. Тоді, згідно підрахунків 
вчених, лише Радянська Се
редня Азія зможе прогодувати 
до 100 мільйонів чоловік... Де
що на шляху досягнення та
кого достатку вже зроблено — 

таджицькі вчені розробили 
рекомендації по використанню 
землі протягом усього року, 
методи одержання 2—3 уро
жаїв на рік.

Таджикистан — суворий 
край. 97 процентів його тери
торії займають гори.

Донедавна на величезних 
просторах Паміру майже інз 
було зелені. Сьоюдні кожний, 
хто приїжджав сюди, бачить 
добрі зміни. Ними ми зобо
в’язані співробітникам най- 
внсокогірніиюго в світі Па
мірського біологічного інсти
туту.

На карті республіки сотні 
родовищ корисних копалин — 
поліметалічннх руд, рідкісних 
металів, нафти, газу, кухон
ної солі, вугілля, лазуриту...

Я говорив, що діапазон до
сліджень таджицьких вче
них — під глибин атомного 
ядра до глибин космосу. Кос
мосом у нас займається інсти
тут астрофізики. Про те, що 
роботи в інституті ведуться 
успішно, свідчить той факт, 
що з ним підтримують науко
ві контакти понад 300 установ 
світу.

У Таджикистані сформува
лись самостійні школи біоло
гів і медиків, економістів, 
істориків. Вивчення археоло
гічного, етнографічного, нуміз
матичного матеріалів, дослід
ження десятків експедицій да
ли можливість створити капі
тальну працю про історію 
тадхіїїцького народу.

Останні дві книги тритомни
ка «Історія таджицького наро
ду». присвячені останнім деся
тиріччям. У них розповідає
ться про те, як прямо від 
феодалізму, проминувши ста
дію капіталістичного розпитку, 
таджики прийшли в соціалізм 
і, будуючи комуністичне су
спільство, добились величез
них успіхів у економіці та 
культурі.

Вивчення особливостей цього 
періоду нашої історії має 
справді міжнародне значення. 
Адже скільки країн зовг.ім 
недавно визволилось від коло
ніального ярма! Доспід роз
витку Радянських республік 
Середньої Азії, безумовно, 
для них корисний.

НА ФОТО: ЗБИ
РАННЯ БАВОВ
НИ В КОЛГОСПІ 
«ЛЕН І Н І З М» 
ГІССАРСЬКО Г О 
РАЙОНУ. ДО 
1975 РОКУ ВИ. 
РОБНИЦТВО БА
ВОВНИ • СИР
ЦЮ НАМІЧАЄ
ТЬСЯ ДОВЕСТИ 
ДО 760 000 ТОНН,

Фотохроніка > 
РАТАУ,

НІЖНИИ 
ЗАКОН 
ЛЮДЕЙ

У відомого французького 
поета Поля Елюара є такий 
рядок: «Цс ніжний закон лю
дей: перетворювати воду в 
світло, мрію — в дійсність».

Закон братерства — це за
кон ніжності. Закон, який на
був чинності під Великого 
Жовтня.

«Але люди в єдності сердець 
оволодіють Всесвітом», — пи
сав великий Хафіз близько 
650 років тому. Ці рядки не 
виходять у мене з голови ось 
уже 16 років. Відтоді, як зем
ні кораблі — супутники ви
йшли на простори Всесвіту.

Пророча прзвда поезії... Чи 
мрії? А яка. власне, різниця? 
Головне, що правда.

Саме в єдності сердець — 
хай поки що не на всій плане- 

і ті, хай лише на шостій її час
тині, почалось оволодіння Все
світом.

Нова, небувала спільність 
людей повинна була народи
тися в жовтні, загартуватися 
в спільній праці, у вогні гро
мадянської війни, в битвах 
проти гітлерівських полчищ. 
Спільність, ім’я якій —• єд
ність людей праці понад ста 
національностей. Спільність, 
побудована на взаємному до
вір’ї та повазі. Спільність, 
ім’я якій — Союз Радянських 
Соціалістичних Республік.

Нинішнього року ми свят
куємо 50-р1ччя утворення 

. СРСР. 50-річчя початку зіійс- 
нення вікової мрії.

Наше, письменницьке місце 
в новій соціалістичній спіль
ності ми знаємо твердо. Наше 
письменницьке завдання — 
збуджувати мрію. Зміцнювати 
віру □ майбутнє, дарувати на
дію пригнобленим народам. 
Наше місце — в строю з дру
зями й братами — письменни
ками усіх народів Радянської 
країни, прогресивними пись
менниками за кордоном.

Наша письменницька пра
ця — це боротьба. Боротьба 
з усім, іцо стоїть на шляху 

; майбутнього людства. Бороть
ба зброєю слова.

Дякуючи Маяковськсму, для 
пас стало язичним сполучен
ня: зброя слова. Але ця 
збрря в давнину не завжди 
була грізною. Звичайна зброя, 
холодна та вогнестрільна, ви
являлась більш дієвою, 111, 
зброя ця нова, Вона у твердії- 

ла себе в ленінських декре
тах, у вогні Жовтня. Для то
го, щоб клинок художнього 
слова став справді грізною 
зброєю, йому потрібно було 
загартуватися в горнилі біль
шовицької правди, в горнилі 
соціалістичної революції.

Тема дружби народів стала 
провідною темою таджицької 
поезії, провідною темою всіх 
братніх літератур соціалістич
ної Батьківщини.

З різних струмків виникла 
повноводна річка багатонаціо
нальної радянської літерату
ри. Кожний народ плив у неї 
свої традиції, спій досвід. Во
ни прийшли з великими іме
нами, інші — лише з фолькло
ром. Але й народи, які рані
ше не знали письмової літе
ратури. в дружній сім’ї СРСР 
висунули письменників з іме
нами світового звучання. До
сить назвати два імені — Чіп- 
гіза Аіітматова І Юрія Рптхсу.

Виробились спільні для 
братніх літератур традиції. 
Це. о першу черіу. наш тпор- 
чпіі метод — метод соціаліс
тичного реалізму.

Я переконаний, що справж
ня література не може бути 
неперекладною, або, як гово
рять деякі теоретики, власти
вою лише даній національ
ності. Справжня література 
однаково доступна всім наро
дам і однаково звучить на 
всіх мовах. Тому, що -кожний 
справжній національний твір 
мистецтва — це надбання 
усього людства.

Жива душа радянської ба
гатонаціональної поезії — 
перш за все в її високій іро- 
мадянськості, в активному гу
манізмі. Саме цей бік нашої 
літератури створив їй таку 
популярність за кордоном. Як 
приклад, назву країни, де я 
мав нагоду побувати, п яких 
нині у розпалі боротьба за 
соціальні перетворення. В Ін
дії і Пакистані, в Єгипті і Сі
рії мені не раз довелось бути 
свідком палких дискусій про 
роль поезії. І прихильники її 
громадянської направленості 
наводили як приклад радян
ську літературу.

Радянська література — по 
література, в основі якої ніж
ний закон людей, закон бра
терства трудящих, закон 
справжнього Інтернаціоналіз
му. В цьому секрет її впливу 
на уми й серця мільйонів лю
дей. В цьому її велика люд
ська правда і запорука руху 
ДО нових висот,

МІРЗО ТУРСУН-ЗАДЕ, 
народний поет Тад
жикистану, лауреат 
Ленінської премії, Ге
рой Соціалістичної 
Праці.
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осінній бал
В ПОБУЗЬКОМУ

ГОТУЄ ПІСНІ

Солістці

всього

ЧЕКАННЯ с

МОЛОДИЙ КОМУНАР»4 СПЮР

тих, хто 
анкету? 
ше. Тож
з вами, 
помічаючи,

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,

Олександр ШВЕЦЬ

ЛЮБЛЮ 
Я СТЕП

Люблю я степ, 
люблю О ТІЙ йор),

Холи а загінка ввйдуть ЮкарЬ 
Коли пшениця струменем ясним 
У кузови поллється з бункерів, 
Коли засмаглі, дужі «врубай 
Ведуть комбайни підбирать валки. 
Коли у волі вперше жниваря 
Зустріие радо вранішня зарЯ| 
Коли дарунок матер’.-землі 
В коморі, 

у засіку,
на столі,..

Як ЛИСТЯ ПО ВОДІ, 
чзквуть мої думки,

Яв ЛИСТЯ по воді,
думки кружляють В МТЇ.-І 

J падають до ліг 
егрияожено зір«»»:

Вмирає віч 
їм сохячмім 

багнет?...

м. Кіровоград,

Нещодагно старшокласники Побузької 
середньої школи та молоді будівники 
нікелевого заводу зійшлись до Будинку 
культури на незвичайний вечір — осін
ній бал.

Школярі-організатори доклали багато 
зусиль, щоб вій пройшов весело і цікаво. 
Розробили сценарій вечора, провели ре
петиції.

Гостями були близько трьохсот кра
щих будівельників та робітників Побузь- 
кого нікелевого заводу. Вони стали учас
никами захоплюючих конкурсів, вікто
рин, ігор і танців.

М. МАИСТРЕНКО.

В КІРОВОГРАДІ ПРОХОДИТЬ ВСЕСОЮЗ- 
ВИЙ ТИЖДЕНЬ МОЛОДІЖНОЇ КНИГИ. КІ
РОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛКНИГОТОРГ ОРГА
НІЗУВАВ ВІЇСТАВКУ-ПРОДЛЖ ЛІТЕРАТУ
РИ НА ПЛОЩІ !М. С, М. КІРОВА. ТИЖ
ДЕНЬ КИНГИ ВУДЕ ПРОХОДИТИ ДО 
20 ЖОВТНЯ.

МОЛОДЬ НАШОГО МІСТА ЛЮБИТЬ ЧИТА
ТИ І ТОМУ БІЛЯ ПРИЛАВКІВ ДУЖЕ БА
ГАТО ЮНАКІВ 1 ДІВЧАТ,

НА ФОТО: КНИЖКОВИЙ БАЗАР НА ПЛО
ЩІ ІМ, С, М. КІРОВА,

ФОТО А. ПЕЧЕН ЮКА.

До підсумків відповідей 
на анкету «ПРИРОДА ІТИ»

Анкетна розмова, звичайно. ма< часом 
певні мінуси, бо не все скажеш на неве
личкому аркуші. Але є у неї і перевага, 
а саме — широке коло співбесідників.

Перед нами ваші відповіді на анкету 
«Природа і ти». І от ми вже знаємо, що 
Катя Лазюк і с. Завалля Гайворонського 
району найбільше любить ліс, Н. Сметані 
із с. Мошорино Знам’янського району 
найближчий степ, А. Гуцола із с. Пере
мога Добровеличківського району тва
ринний світ цікавить більше, ніж рослин, 
ний. Та основне у ваших відповідях — 
це любов до природи, шанобливе став
лення до не“, уболівання за її сьогодні ві 
завтра.

Коли підрахувати, скільки дерев поса
дили за своє життя автори відповідей 
(згадай питання сьоме анкети), то вийде 
невеликий гай, створений їхньою волею. 
А скільки дерев росте завдяки турботам

ще не відповів на 
Напевно, не мен- 
і виходить, що ми 
іноді самі того не 
і, постійно при

крашаємо свою землю зе
леними шатами.

Проте, анкета мала на 
увазі не тільки визначити 
справжніх друзів природи, 
а й байдужих до неї, а то 
ще й безпосередніх вину
ватців знищення дерев, за

бруднення водоймищ, тощо. Не будемо 
промовчувати — трапляються ще у нас 
губителі природи, як серед окремих 
мешканців, так і серед поважних керів
ників підприємств. Про це, до речі, свід
чать і ваші відповіді. Ось лист Людмили 
Сукмансвої із м. Помічної Добровелич
ківського району:

«Раніше, років чотири тому, наш став був 
дуже гарний. Иода була чистою, водилась ри
ба. Багато мешканців міста збиралось сюди 
на відпочинок.

Та пройшли роки. Вода в ставку ста іа бруд, 
иою. Він вже довгий час не чистився. Заве
лась у ньому всяка нечисть, так що купатись 
неможливо. У став стікає бруд — від дитячо
го садка, лазні, від- миття вагонів. Біля ньо
го гидко пройти. Люди викидають туди нежи
вих тварин і сміття.

Був біля ставу гарний парк. А тепер — ли
ше поламані дерева. З болем дивишся і ду
маєш: невже немає нікому діла до цього?..»

Якось в одному з райцентрів якийсь 
господарник вирішив прикрасити цент-

•УТБОЛ КОЛИ ЗАХИСТ ПОМИЛЯЄТЬСЯ...
До фінального свистка залиша

лося кілька хвилин, коли футбо
ліст під восьмим номером Черні
гівського СК радісно скинув до
гори руки. Майже бід центру по
ля він промчав від захисника 
«Зірки», спокійно і точно послав
ши м’яч мимо воротаря Чечіна. 
Це був третій гол у еерота госпо
дарів поля.

А початок гри, здається, не ві
щував такого розгромного рахун
ку. Навпаки, — «Зірка» з перших 
хвилин перехоплює ініціативу.

Та на 25-й хвилині —• гостра 
контратака чернігівців. Захисник 
гостей сильним низовим ударом 
спрямовує м'яч в напря/лку во
ріт. Неузгодженість дій воротаря 
і захисників «Зірки» дає можли-Наша адреса і телефони

ЗібОЗС ГСП, Кіровоград-ЗО, «ул, Луначарсьиого, 36, -
.Телефвйю відповідального секретаря та відділу ком« 
Зімомеьиого життя—2-45-35, відділу пропаганди, від.

лу листів І масової роботи та Інших відділів—2-45-36.
..................................................... п ІІВІ мв.1 І І ........    ВИ ■ II

БК 04342, Індекс G1197,

Влітку до нашого клу
бу завітали аматори із 
Села Завітного Вільшан- 
ського району. Концерт, 
який вони показали, на
довго залишився в пам'я
ті моїх односельчан. Ці
каво, що серед учасників 
художньої самодіяльнос
ті Завітного —- люди різ
ного віку, Марії Воро- 
бйовій — шістдесят, а 
виконавиці частівок Непі

шість років
Воробйовій 
шість,

А нещодавно вільшан
ці знову завітали до нас. 
Цього разу — самоді
яльні артисти із села Ко- 
ритно-Побузького. Дві 
години концерту збігли 
непомітно. У програмі — 
пісні, танці, художнє чи
тання.

Л. ПОЛІЩУК,
с. Журавлннка, 
Голованівського 
району

ральну вулицю. А для цього на
казав спиляти чудові багаторічні ака
ції, клени, тополі, а на їх місці по
садити молоденькі каштани, Звичайно, 
років через десять вулиця стане гарною, 
особливо, коли в травні дерева викинуть 
пахучі свічки весняного квіту. Те поки 
пройдуть оті десять років? Зулиця сели
ща і сьогодні виглядає бідною на зелень. 
Можна було б оновляти зелене вбрання 
поступово? Звичайно. І зеленіли б дере
ва протягом усього часу, поки підросте 
їхня зміна.

Коли молодь звернулась з питанням, 
навіщо вирубується так багато дерев, 
відповіли;

— Якщо вам так жаль дерев, то по
більше садіть їх.

Що й говорити, при всій нетактовнос
ті відповіді, у ній була і частка істини. 
Бо, кому ж, як не молодим, братись за 
озеленення міст, сіл, за прикрашення 
квітами подвір’я Будинків культури, 
шкіл, вулиць.

Ось відповідь на питання анкети «Чи цві
туть квіти біля вашого Будинку культури, клу
бу?». Автор із смт. Устниівкн пише: «Зроду 
не ЦВІЛІЇ».

Сюди приходить молодь відпочивати. І ні
кого не обходить, шо Сіля Будинку культу
ри — жодної квітки. І, нікому, судячи З ВІД
ПОВІДІ, не прийшла в голову думка сказати 
одною разу: «Хлопці й дівчата! А давайте-но 
організуємо суботник, і насадимо тут квіти».

Напевне, юнаки й дівчата з Устинівки чека
ють, коли це зробить за них добра фея. Чи 
не рано ми звикаємо до отакою обслугову
вання,

У смт. Олександрівці, що розкинулось 
понад Тясмином, учні селищних шкіл

НА обласній спарта
кіаді ШКОЛЯРІВ ВАН-
кращий результат у 
ЕСТАФЕТІ 4x100 М ПОКА
ЗАЛИ СПРИНТЕРИ СВ1Т- 
ловодського РАЙОНУ 
(ЗЛІВА НАПРАВО) ЛЕО
НІД ГАРКУША, АНАТОЛІЙ 
ВЕРГЕЛЕС, ОЛЕКСІЙ РУ
ДЕНКО, СЕРПИ ЦЬОНДА. *
Фото Ю. ЛіВАШННКОВЛ.

еісгь Чумакову (номер II) без пе
решкод проштовхнути /л'яч в сітку.

Гості окрилені нежданим «по
дарунком», кидаються в атаку, 
перехоплюючи інціативу. На со
рок дев'ятій хвилині 9-й номер 
гостей Шакун забиває другий 
м'яч. Господарі поля, що не чека
ли такого повороту справи, зов
сім розгублені. Вони ніяк не мо
жуть налагодити спільних дій. 
Цим і скористалися гості, провів
ши третій м’яч,

М. СОМОВ.

ВМОЛОДОП КОММУНАР*, ергав Кировоградского 
биком« Л КСМ У і г, Кировоград,

Друкарня їм, Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, еул. Глїпни, 2,
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У вагонному депо станції 
Знам’янка-Сортувальна продой« 
жується підготовка до свита піс
ні і танцю, в якому візьмуть 
участь всі цехи депо та nyHKf 
технічного огляду вагонів. За
раз самодіяльний колектив за
кінчу» розробку тематичного 
сценарію. Розучуються нові 
ИІСЙІ.

Готується до виступу вональ.» 
ний жіночий ансамбль «Друж
ба», в якому співають провід» 
ниці дальніх та приміських ш> 
Уздів станції Зиам'янка-Паса- 
мирська.

Свято пісиі » танцю залівнич- 
ииин присвячують 50-річчю утйО* ' 
рения Союзу PCP,

О. КОНДРАТЕНКО, 
працівник вагонного 
депо.

м. Знам’янка.

взяли шефство над центральною вули
цею Леніна. Нещодавно там відбулось 
свято вулиці. Гостям дуже сподобалось 
селище. А найбільше — самим мешкан
цям. Звичайно, що роботи у школярів 
ще багато. Але фант, що учні самі вирі
шили дбати про красу свого райцентру, 
гідний наслідування.

Хочеться навести рядки іце з одного 
листа. Пише контролер ВТК Олександрій
ського рудоремонтного заводу, учасник 
Вітчизняної війни Г. В. Степаненко.

«Є у нас насаджений ліс. Пам’ятаю, як 
його садили, які маленькі були сосонки. А за
раз дивишся і. пишаєшся ніімн. Проте ліс за
смічується. Особливо неприємно дивитись на 
розбиті пляшки, консервні банки, що зали
шаються після відвідин відпочиваючих. Давно 
пже час зробити суботник по наведенню чис- • 
тоги в лісі».

Георгій Васильович робить ще ряд за
уважень стосовно байдужого ставлення 
окремих людей до природи, розповідає, 
як під час війни боляче було бачити 
поранене дерезо, як він і досі саджає 
дерева, виноград. Хочеться сказати спа
сибі цій людині, що так щиро любить 
природу і прикрашає її своїми руками.,.

Ми не вважаємо, що розмова наша 
закінчена. Оточуюча природа потребує 
постійної уваги, а, отже, і постійної роз
мови про неї. А тому і в подальшому 
чекаємо ваших листів з роздумами, про
позиціями і тривожними сигналами.

Б. КУМЛНСЬКИИ.

q ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, 20 жовтня. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новині!. (М). 9.45 — Для шко
лярів. «Читай місто». (М). 
І0.15 — Художній фільм «По
стріл иа кордоні». (М). 11.25 
— Виступ письменниці 
Т. Тесе. (М). 11.45 — «Шахо
ва школа». (М). 12.15 — Кон
церт популярної класичної 
музики». (М). 13.00 — Про
грама документальних філь
мів. (М). 14.00 — «Сільські 
жнива», (М). 17.00 — До 50- 
річчч утворення СРСР. Телс- 
фсстиваль художньої самоді
яльності областей республіки. 
Звітує Херсонщина. (Херсон). 
18.00 — «За накресленнями
XXIV з’їзду КПРС». Теле
журнал «Прогрес». (Харків). 
18.30 •— «Хроніка тижня».
(Кіровоград). 18.45 — До 50- 
річчя СРСР. «Вихованню кад
рів — увагу». (Кіровоград). 
19.00 — «Союз непорушний». 
Литовська PCP. (М). 21.00 — 
Програма «Час», (A4), 21.30 — 
«Екран молоднх», «Будемо 
майстрами». (К). 22.45 —
«Старт». (К). '23.15 — Вечірні 
новини. (К).

СУБОТА, 2! ЖОВТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.00 — Про- 
»рама передач. (М). 9.05 — 
Кольорове телебачення, Гім
настика для всіх, (М). 0.2(5 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
во телебачення. Для дітей. 
«Приходь, казко». (М). 10.00

Кольорове телебачення.

«Ранкова прогулянка». Коп- • 
церт. (Ленінград). 10.40 — Кї- 
нопаїюрама «Хочу все знати», 
(лі). 11.15 — «Людина і за
кон». (М)і 11.30 — Інтербачен
ня. «Екран збирає друзів*« 
СРСР — НДР. (М). 12.15 -4 
«Актуальні проблеми наук» ? 
культури». (М). 12.45 — Кольо
рове телебачення. ФІльм-вон- 
нерт «Танцює Кабардинка»', 
(ЛІ). 13.00 — На запитання те
леглядачів відповідає міністр 
будівництва І експлуатації ав
томобільних шляхи СРСР, 
топ. Ніколаева. (Л5). 13.30 •=»
«Поезія». (ЛІ). 13.50 — Кольо? 
рове телебачення. «Музичві 
зустрічі». (М). 14.30 — Науко« 
во-популнрна програма «Здда 
ров’я», (М). 15.00 — Кольоро
во телебачення. .Чемпіонат 
СРСР а футбола. ЦСКА «є 
«Динамо» (Тб.). (М). 16.45 
Художній фільм. (М). 18.00 «ч 
До М-рІччя утворення СРСР« 
Тслефестиваль майстрів мис
тецтв братніх республік. Ро
сійська Радянська Федера
тивна Соціалістична Респуб
ліка. (Кіровоград). 18.30 »4 
Кольорове телебачення. «Арт-! 
лото». (М). 19.35 — М. Корда? 
нов. «Мопед». Прем’єра тело« 
спектаклю. (М), 2і.оо — Про- 
грама «Час». (ЛІ). 21.30 — НІ- ’®- 
нопаворама. (М). 23.03 «-» Нб- 
ШІНИ. (М). > ■ І

Колектив редакції юзети «Молодий комунар» вислов- 
л;ое глибоке співчуття робі пін копі друкарні М, Я, Шаї 
р приводу смерті його батька

Якова Михайловича,
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