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ЗБОРИ АКТИВІ
Учора в Кіровограді відбулися збори гкіиву обласної 

комсомольської організації, які розглянули питання 
«Про завдання комсомольських організацій області по 
виконанню постанови ЦК КПРС «Про дальше поліпшен
ня ідеологічної, політико-виховної роботи».

З доповіддю на зборах виступив перший секретар 
обласного комітету ЛКСМ України Олексій Скічкс.

В обговоренні доповіді виступили: перший секретар 
Ленінського райкому комсомолу м. Кіровограда Т. ГЕЕЬ- 
ДеБА, машиніст екскаватора управлінню мекай;-, ції 
тресту < ОлександріЯванібуд» М. МІЩАНИНОВ. перший 
секретар Вільшане ьного райкому комсомолу 8. ГОНЧА
РЕНКО, відповідальний секретар обласної газети 'Моло
дий номунар» В. СТУПАК, пеошии сенретар Новоунраін- 
ського райкому комсомолу О. КОЗЛОВІЬКИЙ. перший 
секретар Новоархангепьськогс райкому комсомолу 
І. АЛЕКСАНДРОВ та інші товариші.

В обговореному питанні збори прийняли ргзолюцйо.
У роботі зборів взяв участь і виступив на них секре

тер обкому Компартії України А. І. Погребнян.
У роботі зборів взяли також участь інспектор ЦК Ком

партії України О. А. Ружицький, заступник завідуючого 
відділом організаційно-партійної роботи обкому Ком
партії України М. О. Сухомпин, завідуючий відділом 
комсомольських оріанізацій ЦК ЛКСМУ А. Казанов- 
ський, відповідальні працівники Кіровоградського мі 
ського, Ленінського та Кіроаськогс районних кол<ітетів 
партії, відповідальні працівники ЦК ЛКСМУ.

£

ШКОЛА МУЖНОСТІ 
Й МАЙСТЕРНОСТІ

Нині проходять звітно-виборні збо
ри в цехових, бригадних та рівних їм 
організаціях Добровільного товари
ства сприяння армії, авіації і флоту.

На високому організаційному рівні 
пройшли збори в механоскладально
му цеху № 3 заводу «Червона зірка», 
на Олександрійській фабриці діа
грамних паперів, у колгоспах імені 
Богдана Хмельницького та імені Шев
ченка Ульяновського району, в кол
госпі «Октябрь» Знам’янського ра
йону, у Знам’янському локомотивно
му депо. Характерно, що, хоча тут 
сборонно-масову роботу поставлено 
на міцну творчу основу, збори акцен
тували сеоіо увагу на ще не розв’яза
них проблемах, орієнтували дотсаа- 
фівців на підвищення активності, на 
пошук, ініціативу.

За підсумками республіканського 
еглядуконкурсу ленінських кімнат 
навчальних організацій ДТСААФ, при- 
ссяченого 109-й річниці з дня народ
ження В. І. Леніна і 60-річчю ВЛКСМ, 
друге місце з врученням Грамоти 
ЦК ДТСААФ УРСР і комплекту облад
нання присуджено ленінській кімнаті 
Олександрійської автомобільної шко 
ли. Викладачі школи не тільки створи
ли хорошу матеріальну базу для 
оволодіння учнями професією водія, 
а й дбають про виховання молоді на 
революційних, бойових і трудових 
традиціях радянського народу, як 
цього вимагається в постанові ЦК 
КГІРС «Про дальше поліпшення ідео
логічної, політико-виховної роботи».

Чотиритисячний загін дотсаафівців 
виробничого об’єднання «Дніпро- 
енергобудіндустрія» очолює старши’ 
на запасу Віктор Прокопенко. На під
приємстві діє навчальний пункт по
чаткової військової підготовки, ви
робничники збудували тир у селищі 
Власівці. Активну участь в організації 
обсронно-масової роботи бере комі
тет комсомолу об'єднання, так само 
як і комітети комсомолу підприємств 
і колгоспів, згаданих вище.

На жаль, не випиляють такої антич
ності в Петрівсьному, Ганворонсько 
му, Онуфріївсьному районах, де пре 
цю роботу згадують нерідко лише на
передодні великих свят, забуваючи, 
що її треба вести постійно й цілеспрл 
мовано.

Докір можна закинути, зокрема, ко
мітетові комсомолу Кіровоградського 
заводу друкарських машинок. Під
приємство має велині можливості, але 
з оборонно-масоєою роботою тут не 
псе гаразд.

Знизилась якість занять у дотса- 
афівських гуртках Кіровоградського 
інституту сільськогосподарського ма
шинобудування. Але це не свідчить 
про те, що немає можливості її поліп
шити. Справа в незадовільній органі
зації занять.

Звіти і вибори — час аналізу прак
тики і час перспектив. Тому важливо 
8 ході зборів і конференцій розгляну
ти проблеми шефства комсомолу над 
колективами ДТСААФ, зміцнення ма
теріально-технічної бази організацій 
товариства (наприклад, лише 10 про
центів їх мають стрілецькі тири, чому 
й стрілецький спорт в області так по
вільно розвивається], ідеологічної, 
політико-виховної роботи серед юна 
иів і дівчат... Проблем багато, але 
треба знайти ключ до розв’язання 
кожної з них. Від того, як самокритич
но оцінять дотсаафівці досягнуте, які 
завдання вони перед собою висунуть, 
які шляхи їх виконання знайдуть, за
лежить у майбутньому якість і ефек
тивність оборонно-масової роботи.

Усі роботи-
Може, помітили: вересень у 

календарі сільськогосподар
ських робіт вирізняється серед 
інших місяців. І не стільки 
тим, що він знаменує собою 
початок осені, скільки тим, що 
в цей період у СІЛЬСЬКИХ тру. 
дішшків збільшується турбот. 
Усе повніші встигнути вони: і 
вчасно підготувати грунт піл 
урожай наступного року, і в 
оптимальні строки засіяти ози
мий клин. І, звичайно ж, зібра
ти з осіннього лану кукурудзу, 
соняшник, буряки, картоплю... 
І тому так важливо інші, копії 
встановилася тепла, суха по
года, правильно маневру паї її 
технікою, людськими ресурса
ми, щоб виграти дорогоцінніш 
час.

Молоді механізатори нашої 
тракторної добре розуміють, 
справу якої ваги їм доручено. 
Ще задовго до початку робіт у 
бригаді створили партійно-

УРОЖАЙ-79

ЗА ТРАДИЦІЄЮ
На збиранні цукрових буря

ків у Голованівському районі 
працює десять комсомольсько- 
молодіжних екіпажів. Екіпаж 
із колгоспу імені Леніна ро
бить нині все, щоб перемогти в 
соціалістичному змаганні. Мо
лодий комуніст Євген Козачен
ко і секретар комітету комсо
молу господарства Сергій Ско- 
робрух удвох збирали врожай 
ранніх зернових і завоювали 
перше місце в трудовому су-

комплексно
комсомольську групу. її очо
лив наставник молоді комуніст 
Олександр Якнмовнч Гонча
ров. Комітет комсомолу допо
міг скласти плани, уточнити 
графіки, розставити кадри. 
Щодня в поле виїздить аіітва- 
юнчнк, у якому можна почита
ти свіжі газети, журнали. На
лагоджено харчування механі
заторів. У полковому таборі 
обладнано душ, працює кіоск. 
Характерно, що все не — спра
ва рук молодих. Самі подбали 
про себе’ створили всі умови 
для високопродуктивної праці

І, знаєте, нам добре пра- 
іноється! Минулої суботи, на
приклад, бригада закінчила 
сівбу озимих на площі 870’іек- 
тарів. Одночасно па і50 гекта
рах зібрали кукурудзу на си
лос. Сумлінно потрудився па 
вивезенні зеленої маси моло
дий комуніст Михайло Яригя. 
А його брат Лпатоллі разом ?

першщтві молодих жниварів 
району. Почавшії бурякові 
жнива на комплексі РСК-б, во
ни з перших же днів вийшли в 
лідери. Вже зібрали цукристі 
на площі понад 50 ісктарін.

А. КУДРЯЧЕНКО, 
перший секретар Гопова- 
нівського райкому ком
сомолу.

ПУЩЕНО 
НОВИЙ ЦЕХ

Вімпшіїііі сезон цукроваріння 
для комсомольців і молоді Саб- 
лою-Знам’япс ького цукроком- 
біпату особливий. Ще б пак:

Хлібороби колгоспу «Дружба» Пстрівсьцого району закінчили 
сівбу озимих. Фундамент урожаю-80 заклали надійний: зерно 
загорнули в грунт сисоионондиційне, внесли мінеральні доб- 
р»а>а.

Непогано потрудився молодий механізатор ЯніВ Михайлишин. 
Однссівалксвим агрегатом він щодня засівав 22 — 25 гектарів 
поля при нормі п’ятнадцять.

На знімку: Я. МИХАИЛИШИН. . .
Фото С. АНДРУСЕНКА.

відстае під іш.ч комсо- 
Мпко.іа Беззубов. Він 

вивозить па кагатне но- 
90 топи солодких ко

Миколою Яковлєвим стали ге
роями бурякових ЖНИВ. Хлопці 
агрегатом КСТ-ЗЛ за світло
вий день викопують цукристі 
на площі 3,5 гектара при зав
данні три. Цс на їхню честь 
випущено листок трудової сла
ви. Не 
молодь 
щодня 
ле 70- 
ренів.

Наша бригада дружить із 
комсомольсько - молодіжним 
іолективом тракторної брига
ди № 2. Цю дружбу скріплено 
договором па соціалістичне 
змагання. Остаточні підсумки 
виконання договору підіб’ємо 
но закінченні всіх осіпньо-по 
льови.х побіг, обговоримо їх 

'підсумки, на зборах колективні 
бригад.

В. ШАМАРІН, 
бригадир комсомольсько- 
мегюдіжної тракторної 
бригади № Г' колгоспу 
«Перше травня» Маловис- 
кієського району.

І
ПЕРЕМОГЛИ!
Чергова «блискавка», си- ■ 

пущена на головному під
приємстві Кіровоградсько- І 
ГО виробничого ШЕЄЙНО ’.’О І 
об’єднання, повідомила: зо І 
підсумками республікеїг І 
ського соціалістичного зма-| 
гення серед колективів лег- ® 
кої промисловості першість 
у минулому. півріччі еибо-5 
рола комссмоль:сько-моло-1 
ділена бригада Ніни Хари.то- І 
нівни Настоящої.

Трудівницям названого ■ 
колективу присуджено приз 
Міністерства легкої про-, 
мисловссті УРСР, ЦК ЛНС/’Л 
України та Укрпрсфрсди 
«Комсомольська гарантія 

, якості», Почесний диплом і 
і грошову премію.

Успіх до бригади Н. X. 
| Настоящої прийшов за.вдя- 
| ки високій ефективності 
І праці, економному викс- 
[ірисганню матеріалів, актив- 
| ній участі в грсмадськс/иу 
житті колективу фабрики.

багаттимт і.тші.х буде па,.а;іо 
можливість працювати п щой
но збудованому буря::опере~роГ> 
1-ому цеху, де вет ііііослено 
ГрШгЦІІПОвб ІІОІ !ІЇІ Дпфу.'іІИІІІІі: 
інарл. Спеціалісти вважають 
щи пя повітка дасть змогу під
вищити Якість цукру, до міні
муму звести його вт рати у про 
цсеї виробництва.

З випередженням графіка по 
і-.еєдсшіго в дію складного ус 
ті скупниця працювали комсо
мольці Григорій Снрачап і Ми 
кола Єрссько. Л Павло Сідель
ник .-.апропоііував авто.матизу- 
т ипі на старій лінії сне гему 
вимірчшаїїпа води в баках про 
минки цукру

В. НІКОЛАЄНКО, 
секретар комітету комсо
молу Саблино-Знам'янсько- 
го цуирокомбінаїу.

ПОЛІПШУЮТЬСЯ
УМОВИ

ЗАВТРА — ДЕНЬ 
ПРАЦІВНИКА ЛІСУ

НАРЕЧЕНО
ЛЮБИТИ

вересневої 
з дерев 

Ліс поволі 
життя 

лагідно ше-

Повномісячної 
ночі лунко падають 
важкі нраплі роси, 
тамує гамірливе вдень 
своїх мешканців, 
лестить листям. Мирний такий, 
спокійний, щедрий ліс.

На невеличкій галявині, зали
тій тремтливим світлом міся
ця, — залишки недавнього вог
нища. Це — улюблене місце 
відпочинку нечисленних ЖИТЄ" 
ліс лісництва, тут печуть кар
топлю і говорять про все: про 
студентські роки, про спільних 
знайомих, про виробничі про
блеми і новини у світі... Сло
вом, тече життя — з турботами 
і радощами, з буднями і свя
тами.
П ИШНІ ЛІСИ на Черкащині, а 
■■ надто в Городищенскікому 
районі. Гарні й багаті — і дере
виною, і грибами-ягодами 
Люблять городищенці свої лі
си. І Петрові із самого дитин
ства найцікавіше, найприємні 
не було серед розлогих дубів 
та кленів, струнких сосен, не
самовитого птаства. Тому бать
ки не здивувалися, коли після 
закінчення восьмирічки син 
сказав, що збирається вступити 
до Лубенського лісотехнікуму.

(Дивіться 3-ю стор.|.

Господарем,, кевсспоруд- 
жекого будинку мєханіза- 
торів стає ксмсомолье ш<сг 
молодіжннй колектив 
шої тракторної 
спсцгоспу імені 
Ноисукраїнського району.

У двоповерхоЕсму примі
щенні, збудованому на кош
ти господарства, створено 
умови для відпочинку 
подих механізаторів, 
ладиано кімнати, е 
хлопці при погребі можуть Е 
підвищувати професійні”
знання, проводит и збери, 
політзаняття. Р

На заасфальтованій пло-|| 
щі біля будинку стенди, що 11 
розповідають про славний І| 
шлях Ленінського номсо- » 
молу, екреь соціалістично
го змагання. На честь піде- І 
ра суперництва — ксласо- К 
мольця Олександра Заріч ■ 
ного тут уже майорить чер- ■ 
воний прапор.

Молоді члени тракторної 
бригади відзначають, що і = 

І введенням е експлуатацію 
і будинку механізаторіг пс- 
і ліпшаться умови внутрісг-іл- 
I нової комсомольської рс- 
I боти відпочинку, побу:у.

пер- 
брКГЙДИ 
Ватутіна

мс- 
06- 

яких

ПРО КРАЇНИ 
ДАЛЕКІ
На чергове засідання кі

ровоградського учнівське і о 
наукового товаристеа «Гло
бус» завітав ветеран е;й- 
ськово-морськогс флоту, 
учасник далеких походів не 
крейсері < Адмірал Лаза
рев» Микола івсноеич Тиа- 
чов.

Захоплено слухали юн> 
! географи розповіді бувало
го моряка г.рс онеакські 
мандри і країни далекі, пре 
тих, для кого море стало 
долею, хто боронив Його в 
грізну годину ВІЙНИ.

Р. ДАИДАКУЛОЬ,І
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Юі 
і

„МОЛОДПЙКОМУНАР“
15 вересня 1979 року

Двадцять чотири роки працює з системі пре 
фссіяно-технічпої освіти Арсен Бопеславооич Осі- 
ковськяй. Нині він — заступник директора по на
вчально-виробничій частині Новгородківського 
СПП № 6. Про деякі сьогоднішні проблеми сіль
ського професійно-технічного веде розмову з ним 
наш кореспондент Д. Бондар.

Кореспондент: Арсене
Болзслззозичу, нашу роз
мову хочеться почати з 
незеличкого епізоду. Зов- 
сім недавно, повертаю
чись зі Знам’янки, я по
знайомився в автобусі з 
одним хлопце/А. Він на
звався Василем К. Василь 
тільки закінчив восьмий 
клас сільської десятиріч
ки. Вчився не блискуче, 
тому після екзаменів 
класний керівник ясно 
дав зрозуміти, що вчити
ся далі хлопцеві краще 6 
у СПТУ. Василь поніс бу
ло туди документи, але 
через кілька дніз забраз 
їх назад, а вдома сказав, 
що поїде в Кіровоград на 
роботу. «І що ж ти там 
робитимеш? — спитав я 
хлопця. — «Місто велике, 
що-небудь знайду». — «А 
все ж, чому не пішов в 
СПГУ?» — Василь здивоза- 
но глянув на мене: — «Та 
ви що!..»

А. Б. Осіковський: Справ
ді, юнаків, та й дівчат, що 
опинилися в подібній 
туації, немало в цей 
Маю на увазі перші

У
шкід- 

верес- 
старшо- 

школою

погано й там — назад до 
школи чи десь шукати ро
боти... -

Кореспондент: І все ж, 
дорога зі школи у всіх 
єдина (маю на увазі тих, 
хто не збирається вступа
ти в технікуми і вузи) — 
чи на промислове підпри
ємство, чи в сільське гос
подарство, чи у сферу 
обслуговування... і, як по
казує практика, перевага 
туг за професійно-техніч
ними училищами. Бо во
ни тепер, окрім профе
сійної підготовки, дають і 
обов’язкову середню ос
віту, поєднуючи таким 
чином переваги СГіТУ і 
заі альноосаітньої школи. 
Крім тою, вже .тепер -є 
такі професії, яких після 
школи так просто, при
глядаючись, не опануєш, 
у тому числі й сільсько
господарські...

А. Б. Осіковський: Так, 
авторитет профтехучилищ 
у наш час зростає. Тепер 
вони наблизились до рів
ня технікумів. У Ленінгра
ді, наприклад, у деяких 
ГіТУ існує навіть конкурс 
А щодо вступу в техніку
ми і вузи, то училище тут 
ніколи не було гальмом. 
Навпаки. Наші випускники 
мають спеціальні пільги. 
І навчатися, скажімо, у 
вузі їм легше, адже де
що вже знайоме з учи
лища.

Нинішнього року ми пе
рейшли на новий навчаль
ний план. Він відображає 
ті грандіозні зміни, що 
відбуваються з сільсько
господарському вироб
ництві. Селу тепер по
трібні спеціально і добре 
підготовлені працівники з 
високою кваліфікацією, 
яку дає насамперед СПТУ. 
Кого ми готуємо? Ось 
простий перелік деяких 
спеціальностей, що їх ді
стають випускники нашо; 
го закладу:

тракгорист-машиніст ши- 
профілю з умін

ням виконувати роботи 
слюсаря-ремонтника і во
дити автомобіль;

механізатор тваринниць
ких ферм з умінням вико
нувати роботи електро
монтера по ремонту елек
трообладнання;

майстер технічної діаг
ностики сільськогосподар
ської техніки.

І так далі. Названо їх 
так не тільки задля назви. 
Людина тієї чи іншої з цих 
спеціальностей матиме 
справу зі складними тех
нологічними процесами і 
сільськогосподарськ и м и 
машинами, які, можливо, 
поки що є й не в кожно
му господарстві. Така вже 
у нас специфіка: десь іще 
тільки обдумують нову 
технологію, а «петеушни- 
ки» вже повинні мати про 
неї уявлення.

Все це ставить нозі ви
сокі вимоги перед педа- 

інші з ними тогами училища. Ми за
прошуємо до себе кра
щих, високоосвічених ви
кладачів загальноосвітніх 
дисциплін і майстрів ви- листі«,

си- 
час.
дні 
наснавчального року, 

починає складатися 
лиза традиція 
незе бродіння 
класникіа між школою і 
сільським професійно-тех
нічним училищем. Чому 
воно існує, чому того ж 
Василя лякає сама назва— 
СПТУ? Причини, очевидно, 
туг різні. І асе ж однією 
з головних, думається, с 
неправильна профорієнта
ція учнів у деяких шко
лах. Тут дехто чомусь, 
взажас училище своєрід
ним чистилищем для 
школи, чи що. Скажімо, є 
ще й у нас у районі вчи
телі, які часто кажуть: «Не 
хочеш учитися — підеш в 
СП ГУ». Як же шкодять 
вони цим і учням, і СПТУ!

' Та й серед батьків нерід
ко можна почути: «А з чо
му моя дитина провини
лася, щоб іти в училище?»

Або ще деталь. Прихо-_ рокого
дигь до школи наш пред
ставник, щоб розповісіи 
про училище, про профе
сії, які воно дає ' 
хто із старшокласників 
цікавиться), 
рентно так 
до кабінету директора і 
потім викликають по од
ному тих, хто в назчанні 
та поведінці «не дуже». 
Інших — наче стіною від
городжують, 
складається 
що, мовляв, 
для нас.

Візьмімо нинішній рік. 
Прийшли до нас в учили
ще з Допинської серед
ньої школи № 1 та з Но* 
чаївської десятирічки 
Компаніївського району 
троє так званих «важких». 
Мабуть, і на поцікавилися 
у школах, чи хочуть хлоп
ці саме з наше училище. 
«Дотягли» до восьмого 
класу — і гора з плечей, 

> нехай тепер 
морочаться. І починається 
оте згадане вже бродін
ня: зі школи в СПТУ, там 
не сподобалось — в інше,

(може,
;а- 

а його по
запрошують

А у них і 
враження, 

СПТУ — но

робничого навчання. Але 
такі ж вимоги поширюю
ться й на учнів. Тож не 
треба, мабуть, дивитися 
на училище, як на заклад, 
де повинні навчатися ли
ше трієчники, і лякати ним 
тих, хто не хоче дооре 
вчитися. Бо й не кожному 

.трієчникові, якщо він при
йшов до училища не за 
покликанням, під силу бу
де програма. Наведу 
приклад. Недавно два 
восьмикласники виріши
ли залишити наше учи
лище.

— Не подобається У 
нас? — питаю. Відповіда
ють:

— Нам у школі казали, 
що в училищі ми лише 
крутитимемо кермо. А тут 
треба ще й учитися.

Так, учитися. Зростають 
вимоги, зростає престиж 
училища і спеціальностей,- 
які вено дає...

Кореспондент: До речі, 
про престиж. Якщо мати 
на увазі під цим не зов
нішній блиск, а спразжню 
значущість професії в су
спільстві («престиж» із 
французької — громад
ська оцінка суспільної ва
гомості соціальної групи, 
професійної категорії), то 
ми перш за все мовимо 
про тих, хто ходить біля 
землі, хто вирощує хліб. 
Адже, якою б автоматизо
ваною і кібернетизованою 
не була наша дійсність, 
завжди лишатиметься оте 
старе як світ — зори, по
сій, вирости і збери вро
жай...

А. Б. Осіковський: Зго
ден. І, знаєте, наші «пе
теушники» це розуміють. 
Бачили б ви, з якою ста
ранністю доглядають во
ни своє поле (з училищі 
понад 300 гектарів землі), 
як вирощують там пше
ницю, соняхи, ячмінь, го
рох! Як радіють, коли до
стигає добрий урожай! 
Бо в ньому — частинка 
праці кожного. І кожен 
стає ніби причетним до 
великого таїнства землі— 
хліба. Ось де престиж...

Або візьмімо наші що
річні традиційні конкурей 
на звання кращого за 
професією. Здавалося б, 
навіть ті, хто раніше не
серйозно ставився до на
вчання і кого стали вва
жати вже і в училищі не
виправним, на очах 
нюються 
усіх сил, 
конкурсні 
«відмінно», 
про честь 
професії.

І вчитися 
починають 
школі...

Ми тут багато згадува
ли про школу, та нехай у 
читачів не складеться 
враження, що в усіх бідах 
ми звинувачуємо її. Є во
ни й у нас. Але мені 
здається, що просто по
винна більше зміцніти 
співдружність «СПЇУ — 
школа», причому не уже 
в старших класах, а ще на 
рівні шостого, сьомого. 
Велику допомогу в цьому 
можуть подати нам і рай
коми комсомолу. Лише 
тоді повністю буде усу
нуто недоліки у професій
ній орієнтації і школярі 
матимуть повне уявлення 
про те, що дає сучасне 
сільське професійно-тех
нічне училище. І не зо
станеться тоді воно для 
Василя К. та багатьох 
його ровесників невідкри- 
тою землею.

змі-
і стараються з 
щоб виконати 

завдання на 
, адже йдеться 

хліборобської

після цього 
краще, ніж у

ВІД РЕДАКЦІЇ: Наше 
.слово до вас, старшоклас
ники та учні СПТУ. Запро
шуємо вас продовжити 
розмову про сучасне, сіль
ське професійно-технічне 
училище на сторінках на
шої газети.

Цікаво було б почути й 
вашу думку, шановні пе
дагоги та батьки.

Тож чекаємо ваших

П’ятдесят студентів Кі
ровоградського інституту 
сільськогосподарського ма-
шиноЗудуваннл нині допо
магають трудівникам спец- 
госпу імені Калініна Ново- 
українського району збн.
рати овочі, фрукти. Вже 
перші дні роботи молод, з 
обласного центру показа 
ли, що підмога калінінцян 
прийшла вчасно. До того ж 
вона ефективг і.

Студенти - другокурсни
ки Віктор Мотинга І Петро 

Самойленко, наприклад, 
швидко збирають фрукти 
в саду господарства. Вини 
і їхні товариші-однокурс
ники щодня виконують па 
півтори —доі норми.

В іншому відділку спец 
госпу зайняті третьокурс
ниці факультету сільсько
господарського машинобу
дування. вони збирають 
картоплю. Тут відзначаю 
ться комсомолки Наталія
Красикова, дві Тетяни — 
Гащиць та Алексеева.

Вихованці інституту ви
рішили зібрати картоплю 
з площі близько сорока 
гентарів. Потім виконають 
ряд інших сільськогоспо
дарських робіт.

Правління, партійна і 
комсомольська орган.ззції 
господарства створили сту
дентам належні побутові 
умови.

На знімках: під час 
збирання картоплі (фото 
внизу); студенти КІСМу 
Віктор МОТИНГА і Петро 
САМОЙЛЕНКО із задово
ленням порядкують у саду 
спецгоспу.

>

Фото В. ГРИБА.

В Інституті гірничої справи Академії наук Казан
ської РСР створено гідроустановку, яка дає змогу 
одержати напір води до 153 атмосфер. Про широнї 
можливості її застосування розповідає кореспондент 
АПН Марк Фельд.

If І ару
Вода, що подасться під 

порівняно невеликим тис
ком, на виході з агрегату 
має напір у 100—150 атмо
сфер. Це дає змогу дро
бити найміцніші гірські 
породи. Потужний гідрав
лічний удар створюється 
: альмуаанням потоку рі
дини в устанозці. Так діє 
гідроімпульсатор, розроб
лений в Інституті гірничої 
справи Академії наук Ка
захської РСР.

Шахтарі Донбасу вже 
застосовують ці агре: ати 
при видобуванні вугілля, 
що підвищує продуктив
ність праці в 2—2,5 раза. 
Але вуглевидобутком не 
вичерпуються можливос
ті нової установки.

Казахські вчені у спів« 
дружності з Іркутським 
інститутом рідкісних і ко
льорових маталів розра-

бипи спеціальний агрега: 
для розмивання порід на 
золотих копальнях. А по
тім було вирішено з до
помогою гідроімпульсато- 
ра створити штучний сні
говий покрив для захисту 
золотоносних ділянок від 
промерзання. Цю установ
ку назвали генератором 
снігу. Вона використовує
ться а Заполяр'ї, де літо 
дуже коротке і земля, 
ледве встигнувши відтану
ти, знову промерзає, що 
утруднює видобування 
цінного металу. Для збе
реження талої землі під 
драгами створюється сні
говий покрив.

В Інституті гірничої спра
ви встановлено спеціальні 
стенди для випробування 
насадок до гідроімпульса- 
торіз, з допомогою яких 
регулюються параметри

струменя. Вже розробле
но 12 осноаних видів на
садок і ряд їхніх різнови
дів. Але гідроімпульсагор 
дістає асе нозі «професії», 
і виникає необхідність у 
новому устаткуванні.

На стадії впроваджен
ня — установка для дега
зації вугільних пластів. 
тужний струмінь во₽‘ 
здатний витісняти з плас
тів вугілля небезпечний 
для гірників метан.

В інститут прийшов за
пит з Ленінграда: чи не 
мохніа застосувати новий 
агрегат для обчищення 
гранітних набережних Не
ви? В Ленінград було ви
слано креслення експери
ментальних установок.

У Києві вирішили вико
ристати гідроімпульсв-зр 
для прокладки траншей, а 
лісозаготівельники Марій
ської АРСР — для зняття 
кори з дерев перед спла
вом. Застосовуючи спе
ціальні насадки, праців
ники сільського господар
ства стали використовува
ти гідроімпульсатор для 
зрошення полів. Один та
кий агрегат дає можли
вість зрошувати з півтора 
раза більшу площу, ніж 
традиційні установки. Та І 
якість поливу значно по
ліпшується, бо в повітрі 
утворюється найдрібнішиь^г- 
водяний пил. Господарства 
Краснодарського крак> 
вже переконалися в пере
вагах цього методу по
ливу.
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мрії — 
марна справа. Зви- 

немає в нашій 
другорядних про- 
але, на мою дум- 

нашій праці лісів-

еМрія длл будівника 
людського щастя такий 
самий дійовий інстру
мент, як знання чи ідея, 
|а лісівник без 
І зовсім 
1 чайно, 
країні 
Іфесій,
«У» в

ника .наочніше, ніж в ін
ших, відбито соціалістич
ну спадкоємність поко
лінь, І хто знає, коли си
вими ви прийдете під 
зімкнуті крони своїх ви
хованців, чи не відчуєте 

Іви гордості в десять ра
зів більшої, ніж творці 
денних поспішних книг».

(Л. ЛЕОНОВ, 
«Російський ліс»).

...І зашумить діброва

І

З розкритими обіймами 
зустрічає Георгіївський ліс 
своїх давніх знайомих — 
учнів Олександрівськоі 
восьмирічної шноли N9 3. 
Вже протягом десяти років 
майже щодня приходять 
вони до нього в гості — з 
допомогою. Зелений друг 
тепер, як ніколи, потребує 
уваги, захисту і, якщо хо
чете, любові людини.

— Саме це н було при
чиною створення нашого 
синільного лісництва, чле
нами якого стали близько 
140 учнів, — розповідає ди
ректор восьмирічки Федо- 
сій Нефонтович Щелеп
но. — Нині в їхньому роз
порядженні чимале госпо
дарство — 277 гектарів лі
су. 6 гектарів лісосмуг, 
шкілок і розсадників. І все 
це треба дбайливо догля
нути, вивчити.

Чи під силу таке завдан
ня юним лісівникам?

— Атож,—відповідає се- 

микласнин Юрко Стару 
хін. — Коли наслухаєшся 
за день чарівних звунів лі
су, надихаєшся його дух- 
м’яного поиітря, то знову й 
знову хочеться приходити 
сюди, і допомагати лісові.

Наведемо кілька при* 
кладій із життя шкільного 
лісництва. Взяти хоча б 
секцію «Пташиний голос», 
активістами якої є Олена 
Антоненко, Вадим Бара- 
новськпй, Станіслав Кру- 
шеницвкнй. Щовесни хлоп
ці і дівчата зустрічають з 
далеких країв своїх пер
натих друзів, заздалегідь 
готують для них шпаківні, 
дуплянки, які потім виві
шують па деревах. Близь
ко’ 150 нових пташиних сі
мей знайшли цього року в 

них притулок.

Думаю, не треба бути 
великим ма гематином, 
щоб підрахувати, скільки 
користі приносить нам сто
голосе гітаЬтво, коли най
менший птах — коро'льок 
— з’їдає за рік близько 4 
мільйонів комах. А сойки! 
Хіба можна забути цих лі
сових трудяг?

— Воші на багато кіло
метрів розносять великі 
жолуді, цим самим сприя
ють розмноженню дуба,— 
каже із знанням справи 
старшокласниця Люба 
Грипько. — Мабуть, уся 
ваша ланка, яка доглядає 
сіянці дуба, не зможе по
змагатися з цією пташ
кою.

Одним із найважлнвІ- 

ших заходів, що проводи
лись у шкільному лісни
цтві під час літніх кані
кул, була операція «Му
рашка». Робота настільки 
копітка н відповідальна, 
що без допомоги техпіка- 
лісівішка Леоніда Панасо
вича Личака обійтися уч
ням четвертого класу бу
ло просто неможливо. До
свідчений спеціаліст, який 
майже чверть століття са
мовіддано слугує справі 
збереження зеленого ба
гатства нашої країни, він 
ніколи не відмовить мо
лоді в пораді чи практич
ній допомозі. Під його ке
рівництвом хлопці розсе
ляли мурашники на пло
щах молодих лісонасад
жень, до місць розселення 
підносили сухий хмиз і 
ставили розпізнавальні 
знаки. Відразу па 20 гнізд 

зросла цього року «мура- 

тика республіка» Геор
гіївською лісу.

...Є чим похвалитися 
юшім лісівникам школи 
№ 3 в переддень Всесоюз
ного дня працівника лісу. 
У своєму рапорті, який 
воші зачитають сьогодні 
на загальношкільпій ліній
ці, буде перелічено багато 
добрих справ. Це і десят
ки кілограмів зібраного 
насіння лісових порід, лі
карських рослин, заготов
лених на зиму кормів для 
птахів, і сотні вирощених 
молодими руками саджан
ців, які з часом зашум
лять своїми розкішними» 
кронами, перетнуть доро
гу грізним суховіям.

Г. ЮЖДА, 
студент факультету 
журналістики Київ
ського державного 
університету імені 

Т. Г. Шевченка.

Хорошими показниками зустрічає своє професій
на свято—День працівників лісу колектив Компані- 
івськоз лісомеліоративної станції. ,

Школярам Олександрійських шкіл цікаво слухати 
Ф. II. БАЛЮКА —багато знає він про лісові таємниці, 
так захоплююче про них розповідає! А лісник щедро 
ділиться з учнями своїми знаннями, вчкть їх любити и 
берегти ліс. Юні лісівники допомагають доглядати 
саджанці, збирають насіння дерев і кущів.

. Фото А. БАБИЧА.

Ліс — наше багатство, 
наша краса. Важко собі 
уявити людину, яка б не 
милувалася його зелени
ми шатами, його приваб
ливою прохолодою. А 
скільки виробів з дерева

Збагачуємо багатства
оточують нас, стали не
змінними атрибутами по
всякденного життя! Але 
поступово, хоч які не без
межні простори та багат
ства наших лісових угідь, 
еони меншають, бідніша
ють. Тож хочемо ми’ того 
чи ні, але повинні захисти
ти зеленого друга, поліп
шувати його стан, насад
жувати і вирощувати нові 
и нозі ділянки. Це — наш 
обов’язок, своєрідний
борг перед природою.

Питанням збагачення
зелених насаджень і зай
мається колектив Компа- 
ніізсько: лісомеліоратив
ної станції. Наші володін
ня — ділянки з Компаній
ському, Кіровоградсько
му, ьобринецькому райо
нах. Це сотні гектарів лі
сових угідь, полезахисних 
смуг. А також тих земель, 
на яких незабаром появ 
литься саджанці і, випле- 
камі дбайливими руками 
лісомеліораторів, підні
муть свої зелені шати до 
голубого неба. Стануть 
надійним помічником лю
дей. А щоб так було, ми 
постійно над цим працює- 
мо. Лише нинішнього ро
ку працівники станції по
садили понад 350 гектарів 
саджанців майбутнього лі
су. На ділянках після ви
рубок, на схилах ярів, на 
незручних землях.

Зроблено багато. І нам 
дуже приємно, що участь 
у виконанні наміченого 
бере й молодь, зокрема 
комсомольці. На їхньо/лу 
рахунку^ 87 гектарів лісу і 
35 гектарів лісосмуг, по
саджених нинішнього ро
ку. Досвідчені, з великим 
стажем працівники відзна
чають, що хоча молоді в 
колективі небагато, але 
внесок її в загальну спра
ву значний.

Ось, для прикладу, во
дій Микола Серьогін. Йо
го ставлення до роботи— 
гідне наслідування. Для 
нас, лісомеліораторів, як і 
для хліборобів, важливий 
період посадки. Особливо 
навесні. По саджанці до
водиться їздити не тільки 
в господарства області, а 
й за її межі. На Ровенщи- 
Ну, Житомирщину. Від
стань чималенька. Часу ж 
обмаль. Його слід викори
стати якомої а продуктив
ніше...

...Якось Микола повер
нувся з відрядження. При
віз сіянці із Світловодська. 
Йому б відпочити. Але 
тут виникла потреба здійс
нити такий же рейс у Ро- 
венську область. їхати не 

було кому. І Микола Се
рьогін виявив ініціативу. 
Запропонував керівниц
тву, щоб його відправили 
у відрядження знову. Мо
тивував своє рішення ли
ше одним: треба — зна
чить треба. Нічого час 
гаяти. Такий він завжди і з 
усьому. Головне ж — у 
роботі. У ставленні до неї. 
Тож недаремно портрет 
лісомеліоратора комсо- 
люльця М. Серьогіна — 
на районній Дошці поша
ни. Він кандидат у члени 
Компаніївського райкому 
комсомолу.

Або ще приклад, яки» 
знову повертає нас до тих 
недалеких часів весняних 
посадок. Тоді захворів 
один із механізаторів, що 
своїм трактором тягав 
агрегат для посадок. Про
стої? Втрати часу? Ні, цьо
го не сталося. Хворого 
механізатора замінна ком
сомолець, механік Компа- 
ніївської дільниці Воло
димир Гончар. За кермом 
він провіз цілий тиждень. 
Працював як справдішній 
тракторист.

Багато корисного ро
бить і лісівник Наталія 
Черненко. їй і тепер ще 
доводиться вступати в не
приємні діалоги з тими, 
хто не по-господарському 
і навіть з браконьєрськи
ми замашками ставиться 
до нашого багатства — 
флори і фауни. На допо 
могу дівчині-лісівникозі 
приходять усі комсомоль
ці ї молодь станції. Всі ті, 
кого по-державному хви
лює доля зеленого друга 
людей.

У ці теплі осінні дні у 
працівників Компаніївської 
станції турбот не менше, 
ніж завжди. Ми продов
жуємо догляд за лісом, 
ведемо підготовку грунту 
під полезахисні смуги на
ступного року. Збираємо 
насіння груші, клена, дуба 
для Бобринецького роз
садника.

Словом, і в свята, і в 
будні у нас турботи. Зви
чайні, зрозумілі. Турботи 
про благо нашого зелено
го друга. А значить і про 
блаї о людей.

В. НАРІВНИЯ, 
секретар комсомоль
ської організації Ком' 
паніїзської лісомеліо
ративної станції.

НАРЕЧЕН
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.).

По закінченні встиг іще 
й півроку попрацювати 
недалеко від дому. А піс
ля служби в армії вступив 
до Української сільсько
господарської академії на 
відділ інженерів лісового 
господарства. І ось уже 
другий рік він — лісничий 
Дмитрівського лісництва у 
Знам енському районі. 
Про те, як працює моло
дий спеціаліст, можна ска
зати одним реченням: на 
відміну від інших ліс
ництв, Дмитрівсь'ке успіш
но справляється з усіма 
планами.

Про Петра зрозуміло — 
виріс під лісом. А чому 
таку професію вибрала 
його дружина Людмила — 
з дня народження міська 
жителька шахтарського 
краю? Але факт лишається 
фактом: три роки вступа
ла до академії на відділ 
інженерів лісового госпо
дарства, поки таки не ста
ла студенткою. А на тре
тьому курсі — й дружи
ною Петра Болєхи. Після 
закінчення навчання обоє 
дістали призначення на 
Кіровоградщину.

— Приїхали ми а облас
но управління лісової о 
господарства і лісозаготі
вель, — розповідає Лю
да. — Запропонували нам 
або Оникіївське лісництво, 
або Чорноліський лісгосп- 
заг. Одна назва — Чорний 
ліс __ чого варта! І поїха
ли ми у водяне. Звідти до 
лісництва добиралися рей
совим автобусом, чотири 
кілометри йшли пішки,.,.

вже сутеніло, коли при
йшли. У зозсім незнайоме 
місце, до незнайомих лю
дей. Такий собі невелич
кий хутірець на узліссі, ти
ша навкруги, і людей не
видно. Та за кілька хвилин 
завітала одна майбутня 
сусідка, друга... Гостей 
запросили до хати відпо
чити, повечеряти.

ПЕРШИМ наставником 
для Людмили, а зго

дом і для Петра став май
стер Семен Дмитрович 
Солонько — людина, яка 
добру половину свого 
життя віддала лісові, ви
ростила тут дітей і тепер 
уже пестить онуків. Йому 
кожна стежина знайома, 
кожен поворот і вибалок. 
А найголовніше — знає він 
усіх людей по навколиш
ніх селах,_чудовий органі 
затор. І в сім’ї лісничого 
він — як батьіко.

Або лісник Віктор Дмит
рович Бондаренко. У йото 
обході важко знайти без
ладно розкиданий лісома
теріал, ділянки після ру- 
бок-доглядів не захара
щені хмизняком, гіллям, 
бо то — пожива для ко
роїдів та інших шкідників 
лісу.

Робочих рук у лісництві 
малувато, всього п’ять лі
сорубів. То і лісникам, і 
майстрам, і лісничому час
тенько доводиться браги 
в руки бензопилки та со
кири і «робити рейді» у 
той чи інший квартал. На
рівні працюють бригадир 
лісорубів Василь Кіндра
тович Русин, якого нещо
давно провели на заслу
жений відпочинок пі<;ля 
багаторічної праці в лісі,

ЦІКАВО
ЗНАТИ

® нині на території на
шої області 149,2 тисячі 
гектарів лісонасаджень, з 
яких 34,1 тисячі — полеза
хисні лісосмуги. Лише в 
десятій п’ятирічці буде 
залісеио 9500 гектарів ярів- 
та балок, з них 550 гекта
рів — па колгоспних зем
лях,

Q ліс — не тільки ді
лова дрревіша та на.іиво. 
Це й зелена аптека з бага
тою коморою. Лісництва 
заготовляють пилі чимало 
лікарських рослин: горо
бину чорноплідну, шипши
ну, кропиву, глід, звіробій 
та інші. Немає собі рівних 
за цілющими властивостя
ми липовий мед.

його молодший колега та 
учень Микола Швець, 
майстер дільниці Віктор 
Коляда, лісник першого 
обходу Василь Дібрівний, 
шофер Іван Колісник.. 
Слозом, усі, хто зайнятий 
у лісництві, незалежно від 
посади.

Багато допомагають уч
ні Цвітнянської, Цибулів- 
ської та Плоскізської 
шкіл. Особливо активні 
плосківчани. Вони створи
ли шкільне лісництво, на 
рахунку якого багато доб
рих справ. Торік зібрали 
дві тонни жолудів, ниніш
нього року виготовили І 
розмістили на деревах 60 
шпаківень, просапали лі- 
сокультури на восьми гек
тарах, тепер збирають лі
карські рослини та насін
ня дерев. Директор шко
ли, Євген Семенович Ко
робка, — частий гість у 
лісництві; а лісничий — у 
школі. Від цієї дружби ви
года обом лісництвам, а 
лісові — найбільша.

А останнім часом деда 
лі частіше стали турбувати 
телефонні дзвінки з ліс- 
госпзагу:

— Петре Івановичу, збе
рися з силами, допоможи 
чутянцям, відстають із 
планом.

— Петре Івановичу, по
шли свого трактора до су
сідів, бо не влравляю- 
ться...
І БУДНІ Є і клопоти. Але є 
" свята і радісні неспо

діванки. В лісі можна зу
стрітися з такими цікави
ми речами, на які в місті 
годі сподіватися. Одного 
разу С. Д. Солонько на-

11 а й к р а ще з а й м а ю 11 ,с іі 
збиранням лікарської єн 
ровішп працівники і оло 
ваґГівською лісгосп :агу. 
Олександрійського, Дмит 
рівського. та Зиам’янськб 
ІО ЛІСНИЦТВ ЧорІІОЛІСЬМН О 
лісгосп іагу.

Q У жовтні ішіїіїшіьоїС 
року минає двадцять років 
з дня створення ЛІСІ оси 
'загів. За цей час площа лі
су па Кіровоградіціїш 
зросла на 10,9 тисячі ген 
тарів, з них 6,2 тисячі іск 
тирів — дубові посадки. ;

& у лісовому господар 
стві області груди і вся чи 
мало динас тій. Це брат і 
Кулпнпчі у СВІІЛОВОДСЬКО’ 
му лісгоспзазі, батько і 
сип Солонькп та браги 
Ко.тесшікп в Чорколісько 
му, батько і син Хаєцькі г. 
ОII у фр і ї вськом у Л ІСІ і І1ЦТВІ

бріз на маленцке козеня 
з пораненою тонкою ніж
кою. Ходити воно не мог
ло і було приречене на 
голодну смерть. Семен 
Дмитрович обережно взяв 
/лалюка на руки, приніс 
додому. Поїли молоком, 
дазали ласощі. Загоїлася 
рана, і Роман (так за сі
мейною угодою назвали 
лісового гостя) стаз на 
ніжки. Коли підріс, його 
відпустили з ліс.

А то якось пішов Со
лонько з дітьми і внуками 
по кизил. У заростях зна
йшли зовсім кволе дике 
порося. Забрали додому, 
вилікували. Тепер уже чи
малим підсвинок, має доб
рий апетит. Тільки собака 
ніяк не звикне до лісозої 
гості, тікає від неї...

...Петро надовго замовк, 
вслухаючись у нічну тишу. 
Про що він іще хотів би 
розповісти? Може, про те, 
що почуває себе в лісі не 
як просто на лоні приро
ди, а як у своєму дворі, в 
кімнаті—господарем? Що 
на есе життя запам'ятали
ся йому слова професора 
Вихрова з книги Л. Леоно
ва «Російський ліс»: «Тіль
ки в нашій країні людині 
надано можливість бути 
не безсовісним експлуата
тором природи і не безси
лою билинкою з її потоці, 
а великою спрямовуючою 
силою світобудови»? А 
може про те, що йому 
просто наречено любити 
ліс, а дружині його, жва
вій, бідовій жінці з шах
тарського краю, і триріч
ній донечці судилося дов
ге й щасливе життя серед 
царства буйної зелені і 
солоаіних росяних світан
ні«?..

Р. МАРЧЕНКО.
Знам'янський район.
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Комсомолець Леонід Дмитришин живе в селі Данилові* Балці 
Ульяновського району. Тяжка недуга прикувала юнака до ліжка і н 
тісний вузлик чотирьох стін пов'язала його молоді несходжені до
роги.

У розквіті своєї весни бути інвалідом першої, групи _  можна
легко впасти у відчай, у безнадію. Та Леонід не здався. Тут йому на 
допомогу прийшли друзі-ровесники старші товариші-односельчани 
і працівники райкому комсомолу. І Леонід Дмитришин знайшов се
бе. У прекрасному й складному світі поезії.

Царина його творчості — теплота материнських очей і неспокійні 
будні комсомолі!, мудрі руки хлібороба і акварелі рідної природи.

Вірші Леоніда щирі, без зайвих красивостей і манірності. Вони 
йдуть від його доброго серця і проростають першими врунами 
красного слова.

ЗЕРНА ВОГНЮ
На життя мого весняне псле 
Вийшов я ростити врожаї.
Друже мій незмінний, комсомоле, 
Ми з гобою вічні ратаї.
Нам з тобою стільки ще орати! 
Сіять правду і самим рости.
Тільки юним істину шукати, 
Щоби встигнуть за життя знайти.
У спокої жити нам не можна, 
Спокій же для юності — ганьба! 
Полонить неспокій переможно, 
Молодить серця нам боротьба. 
Ленінської правди світлі зерна 
В молодих звитяжців проросли. 
Хай серця палають, мов знамена

Мужності і сили, і краси.
На майбутнє наше світлочоле 
Буде досить щедрих врожаїв. 
Друже мій незмінний, комсомоле, 
Ми з тобою вічні ратаї.

♦ * *
Земля у серпні — породілля: 
І радісна, і стомлена вона.
Уся краса її, усі її зусилля 
В краплині стиглого зерна. 
Поілянь на стернища у полі, 
Й весну згадай, шум яворів — 
І зрозумієш материнські болі, 
Красу й терпіння матерів.

* * * .
Чарівним повноводдям кохання 
Ги у серці моїм розцвіла, 
Розбудила мої сподівання,

В світ надії мене повела.
Всі невдачі з тобою — зникають, 
Я всі болі з тобою — знесу... 
Може, люди тому і кохають, 
Щоб побачити власну красу?

* -•? *
Я нап’юся липневого духу — 
То ж не липа, а ніжні меди!
В них думок молодих завірюха, 
ААслодоі любові сліди.
Наче клен, спогад виріс крислато: 
Листя весен жовтіє на кім.
А літа відлітають крилато, 
Залишаючи юності гімн.

МАТЕРІ
Живу, радію добротою, 
Що світиться в твоїх очах.
Стаю з недугою до бою, 
Відчувши міць твого плеча.
Кохання зрада не скосила,
Хоч я і падав з висоти,
Але твоєї віри сила 
Мені наказувала: йди!
І я іду, жаги не етолю
У повсякденній боротьбі.
На світ з’явився з твого болю,
Мої всі радощі ь тобі.
Я це щомиті пам’ятаю.
Спішу до пісні. Це — мета.
Мене в дорозі зігріває 
Душі твоєї теплота.

Зелений скарб 
країни

КИШИНІВ. лісівники 
Молдавії розміщують що
року насадження на деся
ти з лишком тисячах гек
тарів земель, непридатних 
для сільськогосподарсько
го в.ікорпстаїпія. Куші по 
праву займають у них по
чесне місце — адже саме 
їх здатність приживатись 
на крутих схилах дала 
змогу лісівникам у корот
кий . строк прикрасити 
зруйновані ярами степи 
зеленими оазисами.

ТАЛЛ ІII. «Естонією в 
мініатюрі» називають Ла- 
хемааськін”! національний 
парк. 1 це не випадково: 
вздовж узбережжя Фін
ської затоки, па площі по
над 6-1 тисячі гектарів, 
представлені всі види 
ландшафту республіки -- 
лісп та болота, низинні лу
ки і усипані валунами пла
то, рифи, затоки. Тут ве
детеся велика наукова ро
бота по збереженню і при
множенню лісових ба
гатств.

(ТАРС).

16 ВЕРЕСНЯ

Пкіно-дітям»
Закінчився перший тур 

вікторини «Кіно — дітям». 
Редакція отримала чима
ло листів з відповідями на 
пропоновані 
Більшість 
прислала 
повіді.

І все 
Лілія Руденко змогла да
ти найбільш вичерпні й 
грунтовні. Вона й стала пе
реможницею першого ту
ру і нагороджується або
нементом на 
фестиваль, що 
тиме в кінотеатрі 
протягом 
ня. В активі 
ці — 6 очок.

Друге місце — за дег.я 
тикласницею з Олександ
рії Оленою Міркотан. Бо 
на правильно відповіла н<= 
три запитання і прислал," 
одне своє, яке ми сьогод
ні публікуємо. Всього V 
Олени — чотири очка.

По два очка набрали 
Л. Красовська з Гайворон- 
ського району, О. Кри- 
щенко зі Знам’янки, С. Та
раканов з Голованівсько- 
го району, В. Тернюк з 
Бобринєцького району. У 
чотирьох учасників вікто 
рини — по одному очку.

Отже, друкуємо 
пильні відповіді на 
тання першого туру, 
були опубліковані в нашій 
газеті ->а 25 серпня.

1. Першим радянський 
дитячим звуковим філь
мом була кінострічке 
М. Барського «Порвані че
ревики», знята 1933 реку 
на кіностудії «Рот-фронт».

2. З 1936 року почала 
діяти дитяча кіностудія 
«Союздитфільм», яка ни
ні називається Централь
ною кіностудією дитячих 
те юнацьких фільмів іме
ні М. Горького.

3. Фільм, кадр з якого 
ми пропонували вашій

запитання, 
любителів кіно 
правильні від-

ж кіровоградка

дитячий 
проходи- 

«Мир>- 
вересня—жовт 

переможни

увазі, називається
із 5-го «Б» кінорежисера 
Іллі Фреза. Відомі й інші 
його роботи: «Я купив та
та», «Першокласниця», «Я 
вас любив»...

4. На одинадцятому 
Міжнародному фестивалі 
в Москві було 
лено такі дитячі кіностріч
ки: «Йшов собака по роя-

«Дивак

представ-

учасниками вікторини:
1. На знімку 

популярного 
фільму. Назвіть цю 
стрічку і 
ра, що 
роль.

2. Хто 
конкурсу 
на XI Міжнародному кіно
фестивалі, що проходив у 
Москві?

3. Де відбувся 
республіканський 
фестиваль дитячих 
юнацьких фільмів,

— герой 
дитячого 

кіно- 
прізвище акто- 
зіграв головну

очолював жюрі 
дитячих фільмів

шостий 
німо

та 
при-

пра- 
запи- 

ще

«Троє з Простоква- 
і, «Кошеня на ім’я 

«На задній парті», 
гумористич-

ліо», 
шиного», 
Гава», 
два випуски 
ного журналу «Єралаш».

5. Баїатьом нашим чи
тачам сподобались філь
ми, що вийшли останнім 
часом на кіноекрани. Це 
— «Шкільний вальс», «Усе 
вирішує мить», «Уроки 
французької», «Де ти, Ба- 
гірс?», «Хліб мого дитин
ства». Цікаві враження 
про них прислали Л. Са- 
винський, Т. Поліщук,
B. Тернюк, О. Придатно,
C. Омельчук, Л. Руденко, 
О. Міркотан та

А тепер — 
другого туру,

інші.
запитання 

прислані

свячений 60-річчю Ленін
ського комсомолу?

4. Коли було створене 
дитячий гумористичний 
журнал «Єралаш»? Що в» 
знаєте про нього?

5. Мабуть найпопуляр- 
ніші серед дітей, та й се
ред дорослих мультфіль
ми серії «Ну, стрияйй!» А 
чи знаєте ви, хто автор 
серії, коли вийшов не 
екрани перший випуск їі 
і на якій студії вона зні
мається?

Отже, за роботу, друзі' 
І не забудьте надіслати 
свої запитання для тре
тього туру.

Чекаємо ваших відпові
дей до 25 вересня.

ОБ’ЄДНАВ 
«ГЛОБУС»

ФУТБОЛ

«Зірка»-«Шахтар»-1:0
ІТа стадіонах республіки відбулися 

матчі три '.пять третього туру всесоюзної 
першості з футболу серед клубів друго
го ешелону. -Зірка» приймала горлі»* 
ський •"Шахтар».

Уже з перших хвилин кіровогрлдці 
прокотять серію небезпечних атак на 
ворота гостей, але удари їхні були не
точними. І гості па сьомії"! хвилині могли

«розпечатати» ворота Валерія Музпчука, 
якби він' у цей момент не виявився на 
висоті. Хоча «Зірка» в була господарем 
становища, але рахунок вона відкрила 
тільки за чотирнадцять хвилин до кіпця 
другого тайму. Автором єдиного гола 
став Андрій Карп’юк.

Здобуті два очка дали змогу, пашим 
землякам піднятися в турнірній таблиці 
на одну сходинку виніс, тобто на десяіу.

Наступний тур — завтра. «Зірка» 
прийматиме «Новатор» із Жданова.

В. ШАБАЛІН.

Здається, ще недавно в 
кімнаті військово-патріо
тичного виховання клубу 
Глобус» однокласників 

М. Животовського вітали з 
успіхом: 10-п клас Голо- 
ванівської середньої шко
ли № 2 вийшов перемож
цем операції «Дорогою ге
роїв», ного відзначили в 
наказі командуючого Все
союзною грою «Орля» дві
чі Героя Радянської о Со
юзу генерал - лейтенанта 
авіації Г. Берегового.

І ось V цій кімнаті Ми
кола /Кивотовськлй як 
член ради клубу виступає 
востаннє. До щему боля
че розставатися з друзя
ми, з якими спільно орга
нізовував не один похід 
бонової слави, не одну 
зустріч ровесників з вете
ранами армії і флоту.

Миколу останніх три ро 
ки обирали до ради клубу 
«Глобус». Клуб налічує 
”>00 чоловік, його членами 
є всі вчителі та учні ніко
ли. «Глобус» пропагує ге
роїчну історію Радян
ських Збройних Сил, веде 
листування із шкільними 
колективами, такими ж 
клубами, загонами черво
них слідопитів усіх союз
них республік, молоддю 
країн соціалістичної спів
дружності. Плодотворно 
працюють секції інтерна
ціональної дружби, юних 
дзсржшінів та юних дру
зів Радянської Армії і 
Військово-Морського Фло
ту СРСР.

Клуб створено дев’ять 
років тому. Відтоді його 
почесними членами стали 
відомі політичні й вій
ськові діячі, космонавти. 
У кімнаті клубу зібрано 
багато цікавих матеріалів. 
Ціла серія їх, наприклад, 
присвячена 15 союзним 
республікам.

Альбом, у якому авто
графи делегатів XXV з’їз
ду КГІРС, допомогла уч
ням виготовити делегат 
цього форуму, ланкова 
колгоспу ■ «Росія» Г ялина 
Дем’яііівШі Гончар. У ма
теріалах стендів розкрито 
роль В. І. Леніна у ство
ренні Радянської держави 
і її Збройних .Сил, тут — 
ленінські документи, рі
шення партії з основних

питань внутрішньої і зов
нішньої політики. Значна 
частина матеріалів при
свячена боновим появи- . 
гам радянських людей у 
роки Великої Вітчизняної 
війни. Оформляючи стен
ди і вітражі, школярі ос
новну увагу звертають па 
матеріалі! про земляків, 
про місцеві події.

Після ознайомлення з 
книгою Л. І. Брежнєва • 
«Мала- земля» активісти 
«Глобуса» почали пошук 
малоземельній. Воші зу
стрілися з жителями се
лища Побузького П. В. 
Бондаренко та С. М. Тап- 
ковським, жителями Голо- 
канівська Є. Ф. Ковален
ком та І. Т. Роговим — 
учасниками боїв па Малій 
ісмлі. Зібравши матеріа
ли про малоземельній, юііі 
слідопити оформили стенд 
^Голованівці — учасникам 
битви на Малій землі».

Книгу Анатолія Туніка 
«Непохитні» членам клубу 
подарувала учасниця опи
саних у пій подій Людми
ла Пивоварова. При ро
боті над твором про бій
ців 96-ї стрілецької диві
зії А. Тутик користувався 
зібраними учнями школе 
матеріалами, що знаходя
ться в кімпаті-му.зеї Героя 
Радянського Союзу Г. В. 
Мі клея.

1973 року червоні слі
допити школи, котрі пра
цюють у тісному контакті 
з членами клубу, встано
вили місце загибелі Героя 
Радянського Союзу Г. В. 
Міклея, зустрілися з се
строю, братом, дочкбКГх 
героя. !

Складаючи «віт про ро
боту клубу, колишній ди
ректор школи П. У. Кова
льов (піші завідуючий 
райвно) писав: «Кажуть, 
іио сила птаха — в кри
лах, сила людини — в 
дружбі. У цьому переко
пуєшся, переглядаючи 
попи у клубу».

Діяльність військово- 
патріотичного клубу «Гло
бус» позитивно впливає 
на весь навчально-вихов
ний процес. Сьомий рік 
школа працює без друго- 
річників, правопорушни
ків. ' ' • ‘

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «- Час».'8.40 — Гімнасти
ка. 9 05 — Концерт .ч тнр- 
рів М. Глінки. 9..40 — «Бу
дильник». КГОО — «Служу 
Радянському Союзу!». 11.00
— Мультфільми- «Айболиіь 
і Бармалей», «Крадене сон
це». 11.40 — Сьогодні — 
День працівника лісу. 12.00 
—«Музичний кіоск». 12.30
— «Сільська година -. 13.30
— Кінопрограма до Дня
проголошення • незн.чеж- 
ності Мекеіки. 1'1.10 —
О. Корнійчук. «Платон Кре 
чет». Фільм-вистава. 10.25
— До Міжнародного року
дитини. Док-, фільм «Ліоне,-® 
рія Країни Рад». 16.<5 —• '
«Клуб кйіоподорожей». 
1745 — Мультфільм «Лео
польд і золота- рибка»; 
18.00 — «Міжнародна па
норама». 18.-15 — -Пісня- 
79».' 19.15—Художній фільм 
«Дев'ять днів одного ро
ку». 21.00 — « Час». 21.35—
• Для вас. трудівники села». 
Концерт.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15,— Науко
во-популярний грілі іл «Кур
сом відкриття І прогресу»; 
11.00 — Фільм - концерт.
11.30 — Тележурнал «Лч- 
томобі.'ііст>. 1.2.15 — Сьо
годні — День працівника 
лісу. Виступ міністра лісо
вого господарства УРСР 
Б. М. Лук'янопа. Теленарис 
«Грає море зелене...? 13.С0 '

«Слана солдатська». 
1-1.00 — -«Ссмбо». Вистава 
Київської о. театру ляльок. 
14.50 — Концерт солістів 
Львівської філармонії. 
15.20—Село і люди». 16.05
— «Наші прем’єри». Док.
телефільм -Я -- докер». 
16.25 — «Доброго вага здо
ров'я». 17.(16- - «Натруєнії
кінозал? 18.00 —До 40-річ- 
чя возз'єднання західно
українських земель з Ра
дянською Україною». 19.00

Актуальна камера».
19.30 - - Концерт артис тів 
Новосибірського театру 
оперети. 20.-15 — < ІІ.-і 
рзііі-і. діти!» .21.00—« Час». 
21.35 -- Художній теле
фільм «Острів Серафимі»».

17 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 3.00

— «Час-. 8.49 Гімнастика. 
9.05 — Телефільм для дітей. 
■ Веселі історії». 10.20 
Очевидне неймовірне. 11.35
— Телефільм. (К-д>. 11.40
— Шкільний екран. Фізика. 
10 клас. 12.10 — Телефільм 
-Острів Серафими ->. Но за
кінченні новини. 14.30 Но
вини. 14.50 — -По Сибіру і 
Далекому Сходу». Док. Філь
ми. 15.45 — -Об’єктив». 16.15
— Наш сад. 16.45 — Концерт
з творів .11. Бетховена і В. Мо. 
царта. 17.20 ■ Веселі стар
ти. 18.05 — П'ятирічка. Рік 
четвертий. «Справа май
стра». 18.45 — «Сьогодні у 
світі». 19.00 ■ - -День за 
днем». (К-д). 19.15 - Теле
фільми. (К-д). 19.30 — Леген
дарна земля Новоросійська. 
19.50 — Телефільм «У пошу
ках істини». (Продовження 
КІІІОроМ.ІІіу < Вогненні .поро
ги». 21.00 -- -Час». 21.35 —• 
«Що? Де? Коли?'» ТелсвІК'го’- 
рииа. У перерві — • Сьогодні 
у світі». 1 ч

ДРУГА ПРОГРАМА. 56.00
— Новини. 10.15 — «Доброго 
вам здоров'я». В перезаиі 
бере участі, академік АМ!^__ 
СРСР Л. Н. Ромоданов. 10.-ЇЖ
— «Лісова казка». Телере
портаж з Київського лісни
цтва. 15.55 — Для малят. 
-Срібний дзвіночок». 16.15 — 
< Господарський механізм»: 
особливості 1 проблеми»'. 
Бригадний метод»організації 
праці на Дніпропетровсько
му заводі металургійної о 
устаткування. 16.15 - Кон
церт інструментальної муг 
зики. 17.05 — •«Таємничий 
гіпопотам». Вистава Харків
ського лялькового театру 
їм. Крупської. 18.00 — «Віїс
та врожаю». На кукурудзя
них плантаціях Волі раб
ського району Одеської об
ласті. 18.30 — Фі.тьй-коіг- 
церт «Світ, схожий на каз
ку». 19.00 • <■ Актуальна Кх
мера». 19.30 — Пі Всесоюз
ний музичний фестиваль 
-Золота осінь». У Перерві —» 
-На добраніч, діти!». 22.00 - 
Телефільм -Якщо я полюб
лю». По закінченні — ви
вини.
-!-■1 ' 1

В. о. редактора
В. СТУПАК. Г

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

Газета 
виходить 

у вівторок, 
четвер 

1 суботу.

■ 

наша 
адреса 
ае

ВІДДІЛ листів 1 масової роботи, ВІДДІЛ
ЛоиЗи, МСП пропаганди — 2-45-36; відповідальний

секретар, відділ учнівської молоді — ' 
м Нігнпгпгпзп 2-4(>-87; відділ комсомольського життя,
гл, гмривиі роД, відділ військово патріотичного вихо-

п.. ..... ванно та спорту — 2-45-35; фотолабо-ВуЛ. ЛуначарСЬКОГО, 36. раторія — 2-56-65; нічна редакція —
1 3-03-53.

Друкарня Імені Г, М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська лравдал 
Кіровоградського обкому 

Компартії України.
м. Кіровоград, вул. Глінки, 3.

БК 34292. Обсяг 0,5 друн.'яpit. . Індекс 61197. ■ Зам. № 457. Тираж 56 500.


	2683-1p
	2683-2p
	2683-3p
	2683-4p

