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КРИВИМ РІГ. Колек- 
• тив шахти «Південна» ру

доуправління імені Ілліча 
видав перші тонни заліз
ної руди в рахунок на
ступного року. Це вже 
друга на руднику шахта, 
яка достроково виконала 
п’ятирічне завдання.

З кожним днем ширить
ся в Кривбасі передз’їз- 
дівське змагання. До дня 
відкриття з'їзду іллічівці 
дали слово видобути по
над план близько 200 ти
сяч тонн залізної руди.

претензій до його 
нема.

НАПЕРЕДОДНІ

ПУТИНИ

якості і

БЕЗ ПРЕТЕНЗІЙ
ДО ЯКОСТІ

КЕРЧ. Виловити 
мільйон центнерів 
осінньо-зимову путину в 

Азовському, Чорному морях 
і Керченській протоці зо
бов’язалися . трудівники 
главку «/їзчорриба», став
ши на трудову вахту на 
честь XXIV з’їзду КПРС.

Підготовка промислових 
суден і переробних під
приємств до початку лову 
йде з випередженням гра
фіка.

понад 
риби в

новитиме 9,2 кілометра. А 
долатимуть що відстань 
трамвайні поїзди лише за 
20 хвилин, бо швидкість 
руху їх буде в 2 рази біль
шою, ніж на нині діючих 
маршрутах. Колію буде 
огорожено, на пересічен
нях спорудять шляхопро
води.

ЖНИВАРКИ

НА РИСОВИХ

ЧЕКАХ

ВСІ-НА УДАРНИЙ 
ДВОМІСЯЧНИК!

ОБКОМ КОМСОМОЛУ ТА ОБ
ЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ «ВТОРЧОР- 
МЕТ» ОГОЛОСИЛИ 3 15 ВЕРЕСНЯ 
ПО 15 ЛИСТОПАДА 1970 РОКУ 
УДАРНИЙ ДВОМІСЯЧНИК ПО 
ЗБОРУ МЕТАЛЕВОГО ЛОМУ. ЦЕЙ 
ЛОМ БУДЕ ВІДВАНТАЖЕНО НА 
МЕТАЛУРГІЙНІ ПІДПРИЄМСТ
ВА УКРАЇНИ ДЛЯ ВИПЛАВКИ 
НАДПЛАНОВОЇ СТАЛІ НА ОЗНА
МЕНУВАННЯ ГІДНОЇ ЗУСТРІЧІ 
XXIV З’ЇЗДУ КПРС.

За два місяці треба зібрати і здати 
державі 10 тисяч тонн металевого 
лому, в тому числі в рахунок плану 
«Вторчормет» — 4 тисячі тонн.

Для переможців конкурсу, які пе-

ревиконають контрольні завдання по 
збору лому, встановлені премії. Для 
міськкомів і райкомів ЛКСМУ: одна 
перша — 70 крб., дві других — по 
40 крб. Для первинних комсомоль
ських організацій: одна перша — 
50 крб., дві других — по ЗО крб. Для 
шкіл: одна перша — 80 крб., дві дру
гих — по 50 крб., п’ять третіх — по 
ЗО крб.

Кращі збирачі металолому будуть 
нагороджені значком «Кращому зби
рачеві лому» і грошовими преміями.

Міськкоми, райкоми, комсомоль
ські організації, юнаки і дівчата, які 
доможуться кращих результатів у 
конкурсі, будуть нагороджені Почес
ними грамотами обкому ЛКСМУ.

ЖДАНОВ. У списку чис
ленних споживачів продук
ції «Азовсталі» з’явилася. 
нова адреса: місто Тольят- 
ті, Волзький автомобіль
ний завод. Туди відправ
лено першу партію ливар
ного чавуну для відливок 
деталей двигуна легкової• 
машини «Жигулі».

За останні чотири роки 
завод не випустив жодної 
тонни бракованого чавуну,

ШВИДКІСНИЙ

ТРАМВАЙ

КИЇВ. Будівництво пер
шої в Радянському Союзі І— ———-
ваю почалося в 
України, Довжина 
яка. сполучить 
житлові масиви 
ську Борщагівку і Відрад
ний з центром міста, ста-

швидкісного трам- 
столиці 

лінії, 
великі 

Микіль-

ОДЕСА. Гаряча пора 
збирання почалась на ри
сових плантаціях Приду- 
пайської рівнини. Перши
ми вивели жниварки ме
ханізатори радгоспу «При.’ 
кордонний», колгоспу 
«Шлях Леніна» Кілійсько- 
го району. Вони косять 
ранньостиглий сорт «Ду- 
бівський-129». а

Для підбирання та об
молоту валків підготовле
но понад 130 рисозбираль
них комбайнів. Передбаче- 
но провести дворазовий, 
а в ряді господарств і 
триразовий обмолот рису.

Добре попрацювали юнаки І дівчата Петрівського району на суботнику і неділь
нику, які відбулися 12 і 13 вересня. Вони зібрали 34400 кілограмів металевого лому. 
В понеділок вранці від райкому комсомолу відійшла колона з 19 вантажними авто
машинами — їх виділили колгоспи і радгоспи. Опівдні металевий лом був доставле
ний в Олександрію, звідки ного шлях лежить до мартенів. Здати металолом було 
доручено комсомольцям Миколі Кирнажуку, Світлані Швидкій, Валентині Костенко, 
Григорію Кущу, Ользі Панасенко, Любові Мельник, Валентині Скороход, Ользі Гали, 
бі. їх ви І бачите на знімку, який за проханням редакції зробив фотокореспондент 
Олександрійської міськрайонної газети «Ленінський прапор» Володимир Полудень.

Девина,
«ПЕРШИЙ
РАЗ
В ПЕРШИЙ
КЛАС»

На таку тему Бобрииецький відділ народної освіти та методичний кабінет 
районного товариства «Знання* 14 вересня провели для молодих батьків педа
гогічну конференцію. Перед присутніми в районному Будинку культури з лек
ціями виступили директор Бобринецької восьмирічної школи № 2 В. Фросеняк 
(«Виховання дітей у сім’ї і школі»), вчителька Бобринецької восьмирічної шко
ли № І Н. Непомняща («Особливості розумового розвитку першокласника. 
Організація навчального процесу»). Лікар-педіатр районної лікарні В. Хлікей 
«Особливості фізичного розвитку першокласника, організація харчування і ре. 
жиму учнів перших класів»), начальник дсржавгоінспекції району В. Пет- 
ровський («Вуличний травматизм та його профілактика») та завідуюча район
ною дитячою бібліотекою В. Леба («Роль художньої літератури у вихованні 
дітей»).

Учасники конференції ознайомились з виставками робіт дошкільнят, поба
чили зразки одягу для першокласників, переглянули кінофільм «Вчимось, пра
цюємо, відпочиваємо», створений аматорами учнівської кіностудії Бобрннець- 
кої середньої школи,

Л. ЄВЛАДЕНКО.

Щ0В БУЛА
НАДПЛАНОВА 
СТАЛЬ

Кіровоградське облас
не виробничо-заготівель
не управління «Вторчор-

мет» підбило підсумки по 
заготівлі металевого ло
му за вісім місяців цього 
року. Серед кращих про
мислових підприємств у 
цьому відношенні — за
вод «Червона зірка». 
Червопозорівці здали

16600 тонн металевого 
лому. Робітники заводу 
радісвиробів зібрали 4000 
тонн побутового лому 
при плані 3900, заводу 
«Металіст» — 106 тонн, 
ремзаводу «Укрсільгосп- 
техніка» — 299 тонн.

ж» ИЗНЛЧИТИ головний напрямок у розвитку 
"" сільськогосподарського виробництва та 
найближчі завдання допомагають нам рішен
ня липневих Пленумів ЦК КПРС 1 ЦК КП 
України. За здійснення їх, поряд з усіма кол
госпниками, гаряче взялися комсомольці.

Першим найважливішим періодом на шляху 
виконання нових завдань, поставлених пар
тією, були жнива. До них ми підготувалися 
добре 1 провели за 12 днів, не допустивши 
втрат. Партійні, комсомольські і профспілкові 
збори, які пройшли напередодні, правильно 
настроїли женців. Вони взяли індивідуальні 
зобов’язання і з -честю виконали їх. Завдяки 
агітаторам комбайнери не були відірвані один 
під одного і від широкої ріки життя, кожен 
знав про щоденний виробіток своїх товаришів. 
Л цс додавало накалу боротьбі. Першість здо
був Леонід Покришка, намолотивши 7895 цент
нерів зерна. Результат комсомольця Валенти
на Зайця — близько 0 тисяч центнерів. Але 
серед водіїв автомашин, котрі перевозили зер
но, молодь — Юденко, Андреев, Кузнецов — 
показала себе справжніми майстрами.

Від ранньої весни й до пізньої осені не знає 
спочинку хлібороб. Ось і зерно в коморі, со
лома в скиртах. Та не встиг струснути з одя
гу жнивну пилюку, як на черзі — сівба ози
мих, силосування, збирання врожаю цукрових 
буряків, соняшника. Комсомолець Володимир

ДЕНЬ 
ЗА 
ДНЕМ

РОКИ МІЖЗ’ЇЗДІВСЬКІ - РОКИ ЗРОСТАННЯ

Яровий прокладає плугом борозну, вслід за 
ним сіє брат Володі Михайло, також член 
ВЛКСМ. Добре сіє Михайло Яровий. Це — бо
ротьба за право підписати трудовий рапорт 
трударів Кіровотрадщнни XXIV з’їздові партії. 
Всі екіпажі 12 посівних агрегатів славно по
трудились. За два тижні засіяли понад 2100 
гектарів. А на силосуванні кукурудзи відзна
чився механізатор комсомолець Володимир 
Назаров.

Лій дивимось назад, в недалеке минуле, оці
нюємо свої здобутки, аналізуємо промахи, 
щоб нова п’япірічка принесла ще кращі успі
хи. Багато вирішено проблем, а багато — ні. 
Наприклад, зараз у колгоспі тільки три моло
діжних колективи — два у тваринництві та 
один у тракторній бригаді. А треба їх більше. 
Вирощування просапних без затрат ручної 
праці, механізація трудомістких процесів у 
тваринництві — справи, за які має взятися 
комсомол.

День за днем молодь колгоспу’ міцніше орга
нізовується і множить свої здобутки. З добри
ми успіхами виходить вона на старт нової 
п’ятирічки.

Л. КРИВІНСЬКИИ, 
секретар комсомольської організації 
колгоспу «Дружба» Добровелич- 
ківського району.

ЧИТАЧУ!
Коли ТИ ВЗЯВ ДО руї 

нашу газету, розгорни її 
На 2-й і 3-й стор- ти про
читаєш колективну роз 
повідь про одне з госпо
дарств, яких сотні на Кі 
ровоградщнні, — про кол
госп «Дружба» Доброве- 
личківського району. Ти 
побачиш, які великі змі
ни сталися в ньому за 
роки восьмої п’ятирічки, 
тобто в період між XXIII 
і наступним XXIV з’їзда
ми Комуністичної партії 
Радянського Союзу. А 
коли ти будеш уважним і 
зацікавленим, то помітиш 
ці зміни всюди — в кож
ному селі і місті, на кож-

ній вулиці, в усіх колгос
пах і радгоспах, на про
мислових підприємствах.

Невпинний ріст — зна
мення нашої епохи.

Розповідь підготували 
наші спецкори 1. БЕЗ
ДІТНИЙ та Ю. ЛІВАШ- 
НИКОВ.

Основні масиви озимих у 
колгоспі засіяні. На фото 
справа — засіваєгься остан
ній клин- Ліворуч — один з 
кращих сівачів комсомолець 
Михайло ЯРОВИЙ,
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та хазяйновитим, в 
чергу — членам

певності
нема, одна

намагае-
доручати відиові-

яка нині
кінчається

багатьох
завдань.

і
оглядаєть-

іт ув Час, коли керівники 
нашого колгоспу під

бирали кадри середньої
ланки наспіх, легко міняли

Шкоди, поспішні при-їх.
значення і поспішні заміни
брш адирів, завідуючих
фермами завдавали чима
лої. Лише взялась людина

важелі управлінняза
зразу ж назад
ся: а хто там на черзі до
посади. Нема
віддачі повної
відбувальщина.

Це, так би мовити, по
гляд у минуле, на початок

п’ятирічки,тої
доброю осінню 
та розв’язанням
першочергових
Тепер ми спершу людину

і вивчаємо, анавчаємо
вже потім рекомендуємо,
призначаємо і за роботу
питаємо. Обходимось влас
ними резервами,
мось
дальні посади людям осві
ченим
першу
КПРС. Отож і серед брн-

2-3 crop

К

&

через кра.

У

Вж

р янами ширше застосовуємо гербіци
ди, скоротили строки польових робіт. 
Останнє стало можливим через кра. 
щу технічну оснащеність господарст
ва. 1965 року, наприклад, тракторний 
парк нараховував 35 тракторів, сьо. 
годні — на 10 більше. До 1968 року бу
ло 12 зернозбиральних комбайнів, при. 
чому половина причіпвих, а зараз 
— 16, всі самохідні. Це на одну її ту 
ж площу — 2125 гектарів.

Одна з провідних технічних культур 
колгоспі соняшник. Ми ЗМІНИЛИ

&

Р ОКИ між з'їздами партії.
Роки, які принесли нам багато 

хороших змін. Тих змін, які самі 
по собі означають значний крок 
вперед і послужать основою ще 
більшого прогресу в наступній 
п’ятирічці.

На початку теперішньої п'яти
річки колгоспу «Дружба» не чис
лився серед відстаючих, мав славу 
міцного середняка. Але його еко
номіка була досить запущеною, і 
це ще й зараз дається взнаки. Не
сподівано де в чому, скажімо, в 
культурно-побутовому будівництві 
нас випередили господарства, кот
рі не вважалися серйозними кон
курентами. Оцінка складалася на 
основі показників урожайності і 
продуктивності громадської худо
би, які на фоні району виглядали 
непогано. Проте не кожному було 

відомо, що тваринництво приносило 
одні збитки, фактично колгосп 
тримався на державних позичках. 
У 1965 році рентабельність тварин
ництва становила тільки 87 про
центів, і худоба, без усякої фігу
ральності, з’їдала частину доходів 
від рільництва. Ось чому на почат
ку цієї п’ятирічки колгосп, володі
ючи шістьма тисячами гектарів ор
них земель, одержував лиш трохи 
більше півмільйона карбованців 
чистого прибутку (теперішні зрос
ли майже удвічі).

Неодноразово засідали правлін
ня, партком, бюро економічного 
аналізу, керівники колгоспу стави
ли питання спеціалістам: де резер. 
ви? Агрономи і зоотехніки: тільки 
у підвищенні культури виробницт
ва; тільки при міцній кормовій ба. 
зі тваринництво перестане бути тя
гарем, а для забезпечення худоби 
кормами, в свою чергу, слід підви
щити врожайність полів.

Саме з поліп бере початок посту
пальний рух колгоспу по шляху зміц
нення економікй. Незважаючи на те, що 
у 1961—65 роках ми мали більше вели
кої рогатої худоби, гною грунти одер
жували вдвічі менше, ніж протягом 
1966—69 років. Мінеральні добрива 
вносились тільки під цукрові буряки. 
Та вже минулого року кожен гектар 
ріллі одержав три центнери- міндоб- 
рив. І цього, ясно, замало, проте ви
на не наша. Гроші маємо, дала б про- 

| мнсловість товар. Для боротьби з бу-

,,Молодий комунар

1^ УВ час, коли керівники 
нашого колгоспу під

бирали кадри середньої 
ланки наспіх, легко міняли 
їх. Шкоди, поспішні при
значення і поспішні заміни 
брш адирів, завідуючих 
фермами завдавали чима
лої. Лише взялась людина 
за важелі управління і 
зразу ж назад оглядаєть
ся: а хто там на черзі до 

В посади. Нема певності — 
віддачі повної нема, одна 
відбувальщина.

Це, так би мовити, по
гляд у минуле, на початок 
тої п’ятирічки, яка нині 
доброю осінню кінчається 
та розв’язанням багатьох 
першочергових завдань. 
Тепер ми спершу людину 
навчаємо і вивчаємо, а 
вже потім рекомендуємо, 
призначаємо і за роботу 
питаємо. Обходимось влас
ними резервами, намагае- . 
мось доручати відпові
дальні посади людям осві
ченим та хазяйновитим, в

гадирів-рільїшків навели 
лад. Поруч із досвідченим 
керманичем, агрономом 
Василем Гнидюком шші 
вершить справами бригади 
також агроном Євдокія 
Шевченко. А ще один бри
гадир. Гешіадій Селюнін, 
заочно навчається в сіль
ськогосподарському техні
кумі. Загалом, зауважую 
до слова, у колгоспі 12 
студептів-заочнпків сільсь
когосподарських навчаль
них закладів. Правління 
колгоспу допомагає їм здо
бути освіту. Двох товари
шів—Петра Онищенка і 
Леоніда Скороп ада—ске
ровано на стаціонарне на
вчання. їм виплачується 
стипендія із колгоспної 
каси.

У першому ряду хлібо
робів ми звикли бачити ме
ханізаторський цех. І він 
закрокував твердіше, з 
більшою певністю. Па чо
лі тракторних бригад по
ставлені хоча й не дипло
мовані спеціалісти, та доб
рого гарту практики, зяав-

ці машин. Водії тракторів, 
комбайнів удосконалюють 
майстерність, краще осво
юють механізми. В цьому 
їм приходить на допомогу 
механік Микола Бунецкул. 
Свідчить про зрослу май
стерність минулий рік, про
тягом якого 40 механізато
рів підвищили класність.

пила молодий комуніст Га* 
лина Гнедич, котра має се
редню спеціальну освіту. 
На фермах впроваджуєть
ся механізація, і доярці 
вже замало інтуїції, та 
вправних рук. Правління 
колгоспу відрядило трьох 
чоловік вчитися машинно
му доїнню.

спосіб його сівби і замість багато, 
гніздового застосовуємо тільки пунк. 
тириий. Цс полегшує машинний обро. 
біток, зменшує затрати ручної праці і 
більш вигідно в економічному відно. 
шеііні.

Для розвитку рільництва було вжито 
і деяких організаційних заходів. На
приклад, у кожній із чотирьох рільничих 
бригад створено 2—3 механізовані лан
ки, постійно .закріплено за ними пло
щі. Таким чином, зросла відповідаль
ність механізаторів і їхня зацікавле
ність у результатах своєї праці.

Наслідки говорять самі за себе. 
Врожайність зернових з 24,3 центнера 
з гектара у першому році п’ятирічки 
зросла до 33,6 центнера — у 1969 році. 
Відповідно цукрові буряки — з 269 
центнерів до 309, соняшник — .з 21,4 до 
24.3 центнера. Останній рік п’ятиріч
ки також радує серце хлібороба. Зер
нових (без кукурудзи) одержано 33.4 
центнера з гектара, добрі види на 
врожай цукрових буряків, соняшника.

Паралельно піднімалось і тва
ринництво. Зараз воно має міцну 
кормову базу. У кожній рільничій 
бригаді створені ланки для заго
тівлі кормів. Вони працюють у дві. 
зміни. На корову маємо понад 7 
тонн кукурудзяного силосу, попов
нимо його запаси буряковою гич
кою, Застосовуємо ущільнені по
сіви кукурудзи на силос, пожниані

. посіви кукурудзи, розширили пло
щу під кабачками, засіваємо одно, 
річними і багаторічними травами 
пасовища. Всі корми закладаються 
на зберігання поблизу тваринниць
ких ферм.

Ми по-справжньому взялися за 
механізацію трудомістких проце
сів у тваринництві. Лише цього ро
ку змонтували дві доїльні установ
ки «Даугава-100», чотири гноє-

транспортери, на одній із ферм 
діє кормороздатчик. Планується 
використати такі ж ще на двох 
фермах. Споруджуємо два нових 
корівники, де діятиме комплексна 
механізація.

Легше і веселіше стало працю
вати людям. Добові прирости ве
ликої рогатої худоби відгодівель. 
ної групи сягають 950 грамів, пе
редові доярки зараз домагаються 
добових надоїв 10—11 кілограмів 
на корову.

Минулого року ми вже перебо
роли збитковість громадського 
тваринництва, воно вперше дало 
понад 114 тисяч карбованців чис
того прибутку. Колгосп ще не ви
йшов з числа боржників, але про
тягом трьох останніх років обходи
ться без державних кредитів і по
вертає попередні позички. Коли 
1969 року ми мали ще майже пів- 
мільйона карбованців боргу, то на 
сьогоднішній день залишилося 230 
тисяч карбованців. І це при постій
ному збільшенні капіталовкладень 
у рільництво І тваринництво, на 
культурно-побутові потреби. На
решті ми почали здійснювати дав
ню мрію — збудувати у Дружелю
бівці, центральній садибі колгоспу, 
сучасного типу Будинок культури, 
замовили проектну документацію.

Дороговказом на майбутнє ста
ли нам рішення липневих Плену
мів ЦК КПРС і ЦК КП України з 
питань сільського господарства. 
Ми швидко і без втрат зібрали 
зернові, якісно посіяли основні ма
сиви озимих, сподіваємось швидко 
впорати врожай цукрових буряків.

З великим натхненням готуються 
колгоспники зустріти XXIV з'їзд 
рідної Комуністичної партії Радян
ського Союзу. Цій даті сьогодні 
кожен присвячує свої трудові здо
бутки. Хорошим подарунком з’їз
дові буде виконання п’ятирічки. 
Підрахунки показують, що ми ви
конаємо її по виробництву і про
дажу державі всіх продуктів ріль
ництва і тваринництва.

С. ДЕРЕВ’ЯНКО ~ 
голова правління колгоспу.

Г. РОМАНЕНКО — 
головний бухгалтер.

Хоч кого зацікавить така 
статистика: із 104 механі
заторів 18 — першого кла
су і 45 — другого.

Посприяло зміцненню 
тракторних бригад ство
рення партійних груп і 
комсомольсько - молодіж
ного колективу. Після цьо- 

. го пожвавилась агітаційно- 
масова робота.

Посаду головного зоо
техніка зайняв спеціаліст 
з вищою" освітою Василь 
Стрілець, одну з ферм ве
ликої рогатої худоби очо-

всс добре вдячні жителі 
своєму колгоспові 

«Дружба». Та чи не найбільше 
— за те, що береже здоров’я 

трудівника. Адже це на кол. 
госпні кошти споруджено два 
із трьох медичних пунктів на 
території 
сільради.
колгосп 
мовляє.

У здоровому

Дружелюбівської 
Медпрацівникам 

ні в чому не від.

ТІЛІ — здооо.

1

I

На молочнотоварних 
фермах створено два ком
сомольсько - молодіжних 
колективи — міцні і боє
здатні осередки тваринни
ків- Вони виступили за
стрільниками змагання у 
колгоспі на честь XXIV 
з'їзду КПРС і захопили 
ним всіх доярок, свинарок.

Останніми роками в кол
госпі намітилась тенденція 
до омолодження складу ке
рівників середньої ланки. 
Партійна організація,
правління артілі вважають

цей ф 
Іірнк.1 
брига 
му ме 
лію К< 
но ВВІЇш 
бригада 
«•чн° і

ки. А до Л1ІнГочол”™ . <
”аШ колгоКін встиг по. 1 
бувати на 1оМу Ж гюс-, 
в колгоспі пав* а. лишив Т3ЛІІ',1,1І.« 
Дарство те ь/ікра Ш1 згад 
ки про себе

Сучасне плі,-«ці пня 2.?
ЗО літвіх вГваие 
молом, іде^ загартова";’ 
освічене, уздрене дОСЯ*' 
дом батьків.'зоно засл- 
вує ЦІЯКОВИЩЇ довірИ. к ' 
ли поруч сташі товариші, 
коли томи:/ яриилУтЬ на 
памііі їх«... __ нема

И самому 
Станісл;

ЄЯ!’,'Покрас- 
ї «V роль,

я°В.'(та рит-

>ві‘прав,•««««.

то нема 
З ЯКИМИ 
МОЛОДЬ

поміч комувртії 
таких завдЕь, 
не впорала^ б

М. БЭДИЦЬКИЙ, 
секрету парТКОМУ*

плоди 
птктш

вий дух. Перша турбота 
наша, 
мось 
гано.
тячу . , ____ _
сять років у Дружелюбівці, 
де наш медпункт, не спосте
рігалося дитячої смертності, 
ІЗ років не виявляється жод
ного запущеного випадку 
гострого захворювання.

Ліеднчні пункти мають змо-

НЄ 
медична. 1 справляє, 

ми з нею, далебі, непо. 
Давно зліквідовано ди. 
смертність, останні де-

гу проводити широку профі
лактичну роботу серед насе
лення. Повні забезпечення 
медикаментами нові методи 
лінування, в тому числі фі
зіотерапевтичні диспансери
зація хворих, щеплення — 
ось далеко нповний перелік 
того, що подежує людині 
життя і збсріпє її здоров’я.

Регулярно » нас приїз
дять працівник районної лі
карні. На міці приймають 
пацієнтів гов впий лікар 
райлікарні М.іНевель, дитячі 
лікарі 1. Будшкова, Г. Сер. 
гівнко. Вони »дають велику 
допомогу нам 1 населенню.

Б. ГОНЧАРЕНКО, 
зав, медпунктом.

На фото: та прийомі у 
медпрацівника Євдокії Тимо- 
фіївнії Біленко

ДВАДЦЯТЬ п’ять років на фермі відпрацю
вала Домна Ільченко. Двадцять п’ять ро

ків руками доїла корів. Коли б те молоко, її 
руками видоєне, та злити в одну цистерну, 
вийшла б посудина і не велика, 1 не мала — 
місткістю понад мільйон літрів.

І настала пора Домні Яківні на заслужений 
відпочинок іти. Призначили Домні Яківні 
пенсію, вона й задоволена. Аж тут запрошу
ють її до клубу, кажуть: будемо вас, тітонько, 
на пенсію проводити.

Що б то воно за такі проводи, що аж до 
клубу треба йти?

У клубі ж зібралися колгоспники — і ті, що 
в конторі ділами вершать та часто засідають, 
і з тракторної бригади товариство, і свої най
ближчі — доярки.

Почалося врочсство. Скільки ж то хороших 
слів говорилось! Не вірнлось доярці, що це 
про неї, I подарунок піднесли. їй, котра тру-

ЛЮДИНІ но
дилась не для слави-, лГ -ля почестей, 
особливих відзнак.

З цих проводів чн з іншого якогось тор
жества. а таки зародились цій п’ятирічки в 
селі нові обряди. Нам досить звичний 
люднни-трударя, неповторної у своїй 
Але її побут ще багато відставав від 
нашого укладу, ще Існувала тради цій на" обря
довість з релігійним забарвленням.

Ми не відмовляємось цілком від чарівних 
традицій українського народу, вироблених ві
ками. Відкн даючи шкідливе, продовжуємо 
життєрадісне, веселе, справді прекрасне. Чи 
ж зрівняти, скажімо, колишнє весілля з тим, 
яке влаштували тваринникам ЛІДІЇ Приймак

образ 
красі, 
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Хороший подарунок дітям 
колгоспників — дитячий са
док на 80 місць (фото лі
воруч). Лише обладнання 
всіх кім пат коштує 5 тисяч 
карбованців. На фото в 
центрі — будинок мехапіза. 
тора. Такі споруджені в 
усіх чотирьох тракторних 
бригадах. А праворуч •— 
житловий будинок колгосп
ника.

ПЕРШИЙ
ХЛІБОРОБСЬКИЙ 
ГАРТ

3 Києва, Одеон, Умані до Дружелюбівської 
ніколи надходять невеличкі пакуночки. Немовби 
ннй скарб, приймають їх учитель виробничого
В. О. Зоря та біолог С. Л. Матковська. В пакуночках __

Ъ’ • v - V "• V;' ч'

■ ;f «УЙЧ’Лі--s'

В. АНДРЕЄВ, 
депутат сільської Ради.

Я не МАЮ змоги широко розповісти про те, наскільки зріс добробут нашого 
населення за роки цієї п’ятирічки. Але наведу кілька промовистих цифр.

У чотирьох селах, що входять до складу колгоспу «Дружба», сьогодні на
раховується 22 приватних легкових автомобілі, близько 200 мотоциклів. Кожна 
друга сім’я має змогу дивитись телевізор, 75 — користуються газовими уста
новками. До послуг населення — швейна І швацька майстерні, телеательє пе. 
рукарня, лазня.

Небувало розгорнулось індивідуальне будівництво, для чого колгосп виді
ляє будівельні і покрівельні матеріали. Із 780 дворів Дружелюбівської сіль
ради майже половина або новозбудовані, або капітально відремонтовані. В 
першу чергу будівельні матеріали відпускаються багатодітним сім’ям, вдовам.

Діти колгоспників у період сільськогосподарських кампаній добре догляда
ються в чотирьох дитячих садках.

Заможно живуть колгоспники і охоче продають державі лишки сільськогос
подарських продуктів. Сільрада завжди виконує зобов’язання по закупівлі у 
населення м’яса, молока, яєць.

середньої 
Дорогоцін- 

Давчанкя 
о. єа оиря та оіолог ь. -ч. ліатковська. в пакунілках __  ІІа.
січня кращих сортів сільськогосподарських культур. Його ви
сівають на пришкільних навчально-дослідних ділянках, 
площах виробничої бригади, де ставляться досліди.

Ось звідси, з ділянки, з несміливих кроків у °нробничій 
бригаді І починається безпосереднє -
який згодом етапе майстром високих урожаїв, водитиме но ' 
озоримн ланами трактори, комбайни. Втім, сільськогосподар 
ську техніку старшокласники вивчають уже зараз, і наступ
ного року разом з атестатом про загальну середню осві-А. 
випускники одержать механізаторське посвідчення.

Виробнича бригада має свої традиції, досягнення. 
збирала понад ЗО центнерів озимої пшениці з гектараблизь 
КО 300 центнерів цукрових буряків, хороші врожаї КУКупг-т-., 
ВЛКСМКа’ Н^а?ма ж у чнслі П відзнак ~ грамота цк

Школа дає колгоспові чесних, самовідданих трудівниця -V 
Селі кожен знає бригадира Івана Тупчієнка. кращих 5
нізаторів В. Колісппченка, О. Федорченка. М. Лііпр^С^' 
О. Коврижина. доярок Л. Лисенко, В. Приймак, А к •
лншяі наші учні.

Випускники не цураються рідного колгоспу. Цього — 
наприклад, із 24 юнаків І дівчат, які закінчили школу, 1о°уч’ 
ипНЛ?оЗовжуют1‘ навчання у технікумах, 4-у вкцщх п',„ 
колгоспі аакладах- А решта, не гаючись, стала до пращ д 

т?..^5цевнм виробництвом школа підтримує стійкі зв-яз..и 
ю учні допомагають у праці на фермах і на полях, Тп Прнйі 

себе г?Утей- Вони зустрічалися з делегатом з*./ 
оо-гЛ? 'КОМОЯУ України головою колгоспу С. Г. ^ч Рев’ЯНк 
стераном Федором Якпмовнчем Онищенко«. кава.терО}і1 

дена Леніна Василем Степановичем Гнидюком.
За всі роки навчання педагогічний колектив плідно 

вуе у дітей шанобливе ставлення до б-^АКЧІЇ РРДЦі. 
хліборобської — особливе. Бо це праця "їхніх батьків, 
чу.ь бачити в потомках продовження своїх величних

на

і

5К ко-

ор-

,a«xo_

cHpas.
С. КОБЗАР, 

директор Школи.
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коротко

І

иа прийомі у 
Євдокії Тммо-

вироблених ві- 
продовжуємо 

прекрасне. Чи 
весілля з тим, 

Лідії Приймак

ЛІТ ДО СТА РОСТИ!
трудівників. У 
кращих меха- 
^5 Ліщенка.
- А це ж ко-

зараз. I наступ- 
середню освіту 

|ЦЯ-
„____ Вона

гектара, близь- 
— кукурудзи.

Sb »ИРО««И“О.Г" 
ковська. - 
годарськн

ЙВП фахт бпПК~‘аДї- -ТНВННЯ. До
НгадГ' ' Т?Є7Ю тракторну 

лПг Мі? М0?0Л0,
но Л°Лоді?г‘Vу- жато 

прекрас‘
-й у нову роль, 

п 1 !Но і п^/’І ацюваларит- 
г-.Сал*о.\Іу '3- тьтативно. Та 

' :ові правління 
к Григоровичу
наИщА, тоГ 32 ₽»• 
б,-в"тк°лгое ” .да?',оли™

“ иатц і/а він встиг по-?’ 
п,гКо-ТГ Оспі ' 1<ОМУ ж посту 
іаое? 'іравда 1 Ч- ■ 
^Р(-ТВо г. ' ИЩН1ЛЄ ГОСПв-І ' 

пРо себе зйкРацй згаД-.,

ЗО ?-ЧасНе .м^і-х Ж<МІННЯ 25_ 
осго М’ «Дейноване комсо- 
тох Чек<?» ? загартовапе, 
в\с батьк'>н й₽ене досві- 

Ц1-пковип ?°но за^уго. 
Vй ПорУч *■’ Я довіри.

таких 3 '-\Н|сти, 
Не Вп°ра “ .... —‘ -Іа<-1б молодь 

с'«Рет'а"1ИЦЬКИИ' 
1 парткому.

плоди

ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛЬСЬКИХОрганізаціях _ ____ ’
НА ДОЗВІЛЛІ 
БЕЗ 
ВИТІВНИКА

прийдуть на 
то нема 

з якими

гу проводити широку профі
лактичну робо у серед насе
лення. Поки« забезпечення 
медикаментами нові методи 
лікування, в гому числі фі- 
зіотерапевтичн- диспансери
зація хворих, щеплення — 
ось далеко нетовннй перелік 
ТОГО, ЩО подовжує ЛЮДИНІ 
життя 1 зберіг іє її здоров’я. 

Регулярно ло нас приїз
дять працівники районної лі
карні. На 
пацієнтів 
райлікарні 
лікарі І.
гіенко. Вони 
допомогу нам

Б. ГОНЧАРЕНКО, 
зав. медпунктом.

Певних успіхів добилися у 
ювілейному році комсомольці 
колгоспу «Україна». Кожен 
виконав зобов'язання, взяті на 
честь 100-річчя з дня народ
ження В. і. Леніна. Серед 
кращих — шофери Іван Кис
лий, Микола Гусак, механіза
тори Віктор Коваль, І пан Ку
лик, Іван Кравченко, Василі. 
Перехрест, Іван іволга, дояр
ки Юля Перехрест, Марія Кис
ла. їм вручили мандати пере
можців. А Іван Остапенко, 
Віктор Коваль та Марія Кисла 
нагороджені ювілейною ме. 
даллю «За трудову доблесть». 
Багато комсомольців удостоє. 
ні звання «Кращий молодий 
виробничник», нагороджені 
Почесними грамотами правлін
ня колгоспу, райкому та обко. 
му комсомолу.

Активну участь брали у не. 
дільниках. Завозили й очища, 
дії посівний матеріал, пололи 
цукрові буряки та інші просап
ні культури, закладали сквер 
біля клубу.

Та не тільки про успіхи гово. 
рили комсомольці на звітних 
зборах, а й про недоліки в ро
боті комітету комсомолу, бри. 
гадних комсомольських орга
нізацій.

— Зроблено чимало, — по
чав свій виступ агроном колгос. 
ну комсомолець 1. Остапенко, 
— але не досить для того, щоб 
сказати зробили все можливе, 
аби забезпечити високі вро
жаї. В тракторних бригадах 
одинадцять комсомольців. Чи 
всі служать прикладом в ро- 
боті? Ні, слабенько працюва
ли бригадні комсомольські ор. 
гапізації. які очолюють Іван 
Кулик та Микола Скороход.

Майже ніякої роботи з 
мольцямн не проводили. ГІД
НО збирали збори. Комітет та 
Його секретар не контролюва. 
лп їх роботу, не допомагали.

На низькому ріпні культур, 
но-масопа робота. Гуртки ху. 
дожньої самодіяльності май
же не працювали. Жодного 
разу не бачили їх у полі з 
концертною програмою.

— Пам’ятаю одні збори, — 
МОВИВ з трибуни комсомолець 
Василь Перехрест. — На них 
були присутні члени нраплін. 
ня, секретар партійної органі
зації колгоспу, Тоді йшла мо
ва про занедбаність клубної 
роботи. Виступаючі просили 
правління колгоспу закупити 
інструменти духового оркест. 
ру. І що ж? Тепер вони при
падають пилюкою, висять без 
діла. Не було керівника. По. 
слали на навчання комсомоль
ця М. Знову. Користі під цьо. 
го мало. Навчився грати лн. 
іпе на патефоні.

Василя Перехреста доповнив 
Віктор Коваль:

— Діоже через те, що Знова 
має багато навантажень, не 
діяп штаб «Комсомольського 
прожектора». В роботі штабу 
не було тієї бойовнтості it one. 
ративності, що потрібна. Ви. 
неп комітет? Винен, бо Знова 
теж член комітету. Все це- від 
того, що не було контролю за 
тим, як комсомольці викону
ють доручення.

Про це ж говорили комсо
мольці В. Коваль, І. Кислий, 
1. Кулик, О. Бокий, Л. Ната
лок, Ю. Перехрест та інші.

Не все гаразд і з навчан
ням в мережі комсомольської 
освіти.-

Та хочеться вірити, що ком
сомольці в короткий строк ви
правлять недоліки, надолу. 
жать прогаяне.

На зборах обрано новий 
склад комітету комсомолу.

В. ЛАВЕЦЬКИЙ.
Петрівськнй район.

мі- ці приймають 
головний лікар 
М. Невель, дитячі 

Будникова, Г. Сер. 
юдають велику 

1 населенню.

На фото: - 
медпрацівника 
фіївни Біленко

славиТхвь. іля почестей, 
знак.одів чи з іншого якогось тор
ії зародились цієї (п’ятирічки в 
іди. Нам досить звичний образ 
>я, неповторної у своїй красі, 
ще багато відставав від усього 
Л ще Існувала традиційна обря- 
•ійннм забарвленням, 
овляемось цілком від чарівних 
їнського народу, ' '
іаючп шкідливе.

веселе, справді 
кажімо, колишнє 
ти тваринникам

та Анатолію Перехресту. Голова сільської Ра
ди Василь Іванович Голобородько урочисто 
зареєстрував шлюб, голова колгоспу «і секре
тар парторганізації привітали молодят, пода
рунок піднесли. Та такий подарунок 1 піднести 
спробуй — диван, стіл, стільці. Так би мови
ти, посаг від громади.

Так само святково проводжають юнаків на 
військову службу. Пам'ятним залишився той 
день Володимирові Шсмсндюку, і хочеться 
нам вірити, що не забуде він в Радянській 
Армії врочистості, наказу батьківською, на
путніх сліп односельчан.На очах змінюються люди. Величнішими
стають, певними своєї сили і значимості. Ду-.

ховпо збагачуються, прилучаючись до нового, 
розширюється коло їхніх Інтересів. Це я бачу 
хоча б по своїх читацьких формулярах. За- 
гляньмо в один з них, скажімо, колгоспника 
В. С. Колодія. Там записано кілька томів із 
спогадами про Ілліча, в тому числі Кржижа- 
новського і Крупської. Загалом же можу ска
зати, що помітно збільшився потяг колгоспни
ків до політичної літератури.

Велику кількість учасників 1 глядачів зби
рають масові заходи — ленінські читання, чи
тацькі конференції, тематичні огляди літера
тури, різноманітні вечори.

На весь зріст стає нова людина, вихована 
прекрасною радянською дійсністю, вірна спра
ві Леніна, партії.

3. ГОРБЕНКО,
завідуюча сільською бібліотекою.

ТАК ТРИМАИ 
ФІЛОЛОГЕ!

Нещодавно в Кіровоградському педінституті відбулись 
звігно-виборні комсомольські збори філологічного фа
культету. Секретарю факультетського бюро Людмилі Ма
зур було про що розповідати. Адже студенти філфаку 
зайняли перше місце в Інституті по успішності. А ака- 
демгрупа другого <А», нині третього, українського відді
лу зайняла перше місце в огляді груп, 
100-річчіо з дня народження В. І. Леніна, 
городжена вимпелом ЦК ЛКСМУ.

Доповідач та виступаючі наголошували 
яку проводила комсомольська органі—,'.:, 
таких показників.

присвяченому 
Вона була на- 

іувалн па тій роботі, 
іізація, щоб добитись

На зборах було обрано нове бюро факультету. Очолив 
його другокурсник Олександр Грек.

Рішення зборів ще раз закликало студентів свято вико
пувати заповіт Леніна: вчитись, вчитись 1 вчитись.

В. БЄЛІНСЬКИЙ,
студент.

!

середньої І ^°РОГОціц. І 
“арчання І

■ В пакуночках — ,,. І 
х культур. Його ви-' 

іьно-дослідних ділянках І
ставляться досліди. ' /Ііливнх кроків у пиробннчій ' 

еяпе ^йЩканяя Хлібцю*? 
соких урожаїв. в-Дитиме н<Ґ 
аянн. Втім. сільськогосподор 
івчають уже зар ро загальну сер' 
Орське посвідчені 
традиції, досягнення, 

лої пшениці з гектара. 
іів. хороші врожаї кукурУДЗІІ 
І її відзнак —• грлмета

Самовідданих 
іна Тупчієика.

Федорченка. і- 
тко, В. Приймак 
ІНОГО КОЛГОСПУ. р•, які закінчили ш«олу, 10 уці 
»хнікумах. 4 — У °ищих нав- гаючись, стала до праці в 
ола підтримує стійкі зв'язки, 
фермах і на полях, то прий- іічалися з ДелегатоиХХі 3>Гз* 
колгоспу С. - • *\РЄ0 ЯЯКО.М, 

г Онншенком. кавадером Ор. 
ІЧСМ ГііНДІОКОМ. ічний колектив п-чадо пихо. ТЯ ДО 61^ ■ ПІ*«р. А 
е праця їхніх хо-
іженяя своїх ве.і их справ, 

С. КОБЗАР, 
директор Школи.

Студенти Московського енергетичного інсти
туту, спорудивши поблизу Алуштн свій спор
тивно-оздоровчий табір, написали там гасло: 
«Ще ні один лінивець не дожив до старості!» 
Колн так, то комсомолкам з ферми № 2 неод
мінно судилося довге життя. Бо чого-чого, а 
працелюбності .їм не позичати...

Тихе-тихе надвечір’я. Та сонце лагідно-су. 
мовите, у доярок усмішки бентежно-стримані, 
а худоба, повертаючись із пасовища, прить
мом до ясел кидається. Поки прибіжить вона, 
дівчата, засипавши в ясла корму, вмостились 
перепочити й обговорити свої таємниці, не 
для чоловічого вуха.Отже й помилився я. бо всі вони заміжні, 
сім’ї мають. Чоловік Галі Панасової, Анатолій 
Панасов, завідує цією фермою. Він молодий, 
вихованець комсомолу, недавно став членом

партії 1 радий, що на фермі склався молодіж
ний колектив, числом невеликий, та ділами 
впливовий.

Оце був секретар парткому Микола Ники
форович Балнцькнн.

— Ну й ну, — докоряв завідуючому. — Чи 
ти не бачиш, що корови кинулись прямо до 
купи силосу? Топчуть корм...

— Справді, — відповів. — Приберемо, Ми
коло Никифоровичу. І надалі буде порядок.

Завідуючий не надто суворий до комсомо
лок, бо, попри окремі промахи, вони приклад 
працелюбності показують усім молодим та де
кому і з старших. На цій фермі ще майже ні
якої механізації, а вони на труднощі не зва. 
жили І вкорінилися тут. Спершу й колективу 
ніякого не становили, так, сама по собі кож
на.

В липні схвилювала молодих тваринниць 
звістка про скликання в 1971 році XXIV з’їзду 
партії. Газети, радіо, телебачення щодня по
відомляли, як колгоспники 1 робітники готу
ються зустріти з’їзд.

— Треба у колектив об’єднатися. — мовить 
Ніна Горбенко. — Всі — за одного, один — за 
всіх.

— Зобов’язання переглянути, — продовжила 
Таня Коврижина. — На честь з’їзду.

— На недільникові по заготівлі корміп усім 
бути, — свою думку сказала Галя Панасова.

— Стінгазету випускати, — поставила 
крапку Лариса Кривінська.

На комсомольських зборах створили колек-

тив і групкомсоргом обрали Ніну Горбенко. 
Тут же й до попередніх зобов'язань додали по 
КЮ—200 кілограмів — задля гідної зустрічі 
з’їзду.

Колективом — так колективом. Гуртом і ху
дожньою самодіяльністю займаються, і 
зоошколу відвідують. Ні робота, ні сім’я но 
завада. Ніна Горбенко, групкомсорг, і для 
науки глибшої час викроює, вступила до сіль, 
ськогосподарського технікуму на зоотехнічне 
відділення.

Такі вони (на фото — зліва направо) Лариса 
Кривінська, Галя Панасова, Ніна Горбенко І 
Таня Коврижина.

В. ПОГРІБНЯК,
агітатор.

під час канікул між 
сьомим і восьмим кла

сами Толя попросився при
чіплювачем у тракторну 
бригаду. Вирішив піти шля
хом старшого брата-механі- 
затора.

— А не втечеш через 
тиждень? — прямо запитав 
тракторист Степан Климо- 
вич Лупенко.

— Ні, — серйозно ВІДПО
ВІВ хлопець.
,3 того і почалося. Настав
ники Толі попалися добрі: 
досвідчений Степан Клн- 
мович і не менш майстер
ний Семен Іванович Цур- 
кан — заслужений механі
затор колгоспу. На його бу
динку вивішена меморіаль
на дошка, яка засвідчує це 
високе звання.

Ясно, іцо Толі було чому 
повчитися у своїх набагато 
старших товаришів. Влітку 
він беззмінно працював 
причіплювачем, вивчав тех
ніку, взимку продовжував 
навчання в середній школі 
і збагачував теоретичні зна
ння.

10-й клас закінчено. Ана
толій Берсан приїжджає в 
Знам’янку, в районне об’єд
нання «Сільгосптехніка» і 
здає екзамени на тракто
риста.

— Саме раз, — поздо
ровивши хлопця, сказав 
С .К. Лупенко. — Йду на 
пенсію — заміниш мене. Як, 
Семене, візьмеш 
парником? — 
С. Цуркаиа.

— Візьму, — 
відповів тракторист.

... З Толею Берсаном я 
зустрівся В полі другої 
тракторної бригади, повно-

ПО
БРАТОВІЙ 
ДОРОЗІ

його на- 
запитап

правію членом якої він 
став.

Трактор» «Т-74», три сівал
ки в агрегаті з ним.

— Озимину сіємо, — по
казує молодий тракторист.

— На цій роботі давно? 
— питаю.

— Та не дуже. Орав до 
цього... Роботи вистачає.

— А як з нормою? 
Толя почервонів.
— Першого дня не вико

пав, — ПОЯСНИВ ніяково. — 
Пізно насіння підвезли. Ну, 
я поговорив і 2-------- -
Івановичем, 
треба. Тепер затримок не
має. Позавчора перевико
нав денне завдання. Сьо
годні теж думаю гектарів 
5—7 понад норму засіяти. 
В суботцівському колгоспі 
імені Леніна сівба озимих 
наближається до кінця. 
Ставши на місце тракто
риста, який пішов на відпо
чинок, 18-річяий Гопак Ана
толій Берсан успішно про
довжує довірену < йому 
справу.

— Добра зміна йде, — 
говорять у селі про таких, 
як Толя.

Так, добра. Досвід, умін
ня, кмітливість ветеранів, 
перелившись у молоде за
взяття юних, сходить буй
ним квітінням на родючій 
колгоспній землі.

О. БЕРЕЖНИЙ.
Знам’янський район.

з Семеном 
ВІН — З КИМ

імені Леніна сівба 
наближається до
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’і ВІСТКА про тс, що лекцію па тему полі. 
** тнчннх занять «Всесвітньо-Історична пере, 
мога радянського народу у Великій Вітчиз
няній війні» буде читати голова науково-вій
ськового товариства при клубі офіцерів пол
ковник запасу Володимир Петрович Повііічук, 
неабияк порадувала слухачів груп, якими ке
рують пропагандисти Миколаенко, Фомічов, 
Болотськнх, Ледєньов. Ще б пак! Всі воїни 
люблять слухати виступи фронтовиків і в по
всякденній службі намагаються наслідувати 
їх. Виступи ветеранів перед воїнами Кірово.

• СЛУЖАТЬ ВІТЧИЗНІ сини

В ДРУЖБІ 
З ВЕТЕРАНАМИ

градського гарнізону практикуються не пперше.
Так, з бесідами виступали члени товариства 
офіцери запасу К. П. Ободков, И. І. Демчен
ко, П. Я. Пронюшкін, С. Т. Гофанюк, пропа
гандист клубу офіцерів Д. М. Лавренчук, ве
терани громадянської та Великої Вітчизняної 
воен А. І. Щсрба, Т. Т. Бслозерський, А. К. 
Бур’янов та 1. X. Деннекін. їхні лекції були 
цікавими, викликали великий інтерес у слуха
чів.

— Оголосили перерву, — розповідає офіцер 
Миколаенко, за ініціативою якого було вла
штовано цей захід. — Але ніхто не розходив
ся.

А сержант Яковлев та ефрейтор Моша:
—- Можна перед виступом чергового лектора 

ще кілька запитань ПовіЙчуку?
Вони повернулися з офіцерського клубу. І 

вже всюди в підрозділах було тільки й чути:

ТІЛЬКИ недавно кіровоград
ська «Зірка» приймала на 

своєму полі футболістів тер. 
нопільського «Авангарду». 
Це була пропущена гра пер. 
шого кола через те, що тер- 
нопільці були тоді зайняті в 
матчах рознграшу Кубка кра
їни.

В Кіровограді «Авангарду» 
не пощастило, він зазнав по
разки з рахунком 1:2. 1 вза
галі за час перебування обох 
команд у другій групі класу 
«А» «Зірка» завжди брала 
верх над териопільцями.

Не було порушено цієї тра
диції в матчі другого кола 
чемпіонату, який відбувся в 
Тернополі. В першому таймі 
Віктор Ступак зробив силь
ний прохід з центра поля до 
воротарського майданчика 
авангардівців і, перебуваючи 
в оточенні трьох захисників, 
проштовхнув м’яч у ворота.

Після перерви пін же після 
вдалої подачі кутового Вікто.

ТРАДИЦІЮ І 
НЕ ПОРУШЕНО
ром Квасовим ударом головою 
точно послав’ "у ціль другий 
м’яч. Решту’часу, іцо лишився 
до кінця матчу, обидві коман
ди провели безрезультатно. 
Таким чином, кіровоградці 
здобули важливу перемогу з 
рахунком 2:0.

В інших матчах цього туру 
зафіксовані 
«Автомобіліст» 
«Будівельник» 
0:0, "

такі результати: 
(Житомир) — 
(Полтава) — 

«Кривбас» (Кривий Ріг) 
«Суднобудівник» (Микола

їв) — 3:0, «Металург» (Заііо. 
ріжжя) —■ «Локомотив»

„Молодпй иоиупар“
17 вересня 1070 року

— Ви знаєте, цей Повійчук визволяв КІрово- 
градщину від гітлерівців. Щоб розповісти всю 
його біографію та записати її, вийшла б ціла 
книжка.

Після чергових політзанять, на яких висту
пали воїни-ветеранн, у підрозділі — пожвав
лення. А коли почалось заняття з кульової 
стрільби з- карабіна, більше половини воїнів 
показали розрядні нормативи. Серед найкра
щих — сержанти і рядові Швець, Нестеренко, 
Хекало, Іванчснко. Шве цю, Бубнову 1 Петрову 
було оголошено подяку.

Нині за прикладом воїнів цього підрозділу 
такі змагання проводяться у всіх комсомоль
ських організаціях. Гак, в організації, яку 
очолює офіцер Пенталь, спортсменами вищих 
розрядів стали тринадцять воїнів. Першість 
виборола організація, де секретарем комсо
мольського бюро сержант Василь Горячев. В 
особистому заліку перемогу здобув старшина 
Леоненко.

Після проведення бесід ветеранів у підрозді
лах почались розмови про те, як уникнути по
милок по спеціальній підготовці. Вирішено бу
ло перед кожним заняттям організувати со
ціалістичне змагання лише по одному пункту: 
діяти без помилок, відмінно. Після кожного 
заняття підбивались підсумки, командир ого
лошував оцінки, враховуючи стан бойової тех
ніки і військової дисципліни, визначав місця, 
нагороджував переможців. Досвід цей вивчав
ся 1 використовувався в інших підрозділах.

Таким чином рій сержанта Яковлєва став 
кращим. Він не допускає нині жодної помил
ки в роботі. Найкращими помічниками сер
жанта стали єфрейтор Ломако, рядовий Сви- 
риденко.

А ось ще один приклад. Відділення Бубнова 
раніше, як кажуть, не могло жити без поми
лок. А нині, рівняючись на Інші підрозділи, 
всі воїни значно змінились. Сам сержант по
чав більше вчитися, частіше звертається за 
допомогою до офіцерів. І рядові Корнієнко, 
Божко, Ємельяиов стали відмінними воїнами.

Під час політзанять молоді солдати дали 
обіцянку ветеранам стати зразковими воїна
ми. 1 слова свого, як ми бачимо, дотримують.

І. скрипник, 
старшина.

м. Кіровоград. ■

ФУТБОЛ

(Херсон) — 4:2, ■ «Спартак» 
(Суми) — «Балтика» (Калі- 
нінград) — 0:1, «Гомсільмаш» 
(Гомель) — «Німан» (Гродно) 
— 0:1, «Десна» (Чернігів) — 
«Спартак» (Брест) — 1:0, 
«Буковина» (Чернівці) —
«ІІІахтар» (Кадіївка) — 3:1, 
СКА (Львів) — «Шахтар» 
(Горлівка) — 1:0, «Спартак» 
«Івано-Франківськ» — «Азо. 
вець» (Жданов) — 1:0.

Післязавтра — черговий тур. 
«Зірка» гратиме на своєму 
полі. Вона прийматиме футбо. 
лістів Житомира.

ПІДСУМКИ 
ВІКТОРИНИ 
«ПАМ’ЯТЬ»

ВІТАЄМО

ПЕРЕМОЖЦІВ
Жюрі підбило підсум

ки другого туру віктори
ни «Пам’ять». Першу 
премію в сумі 50 карбо
ванців присуджено вчи
телю з м. Кіровограда 
В. Тарадейку, другу в 
сумі ЗО карбованців — 
електромонтажнику «СУ- 
411» м. Кіровограда 
В. Канцеру.

Треті премії по 15 кар
бованців кожна здобули 
Т. Міллер, викладач пед
інституту, десятикласни
ця школи-інтернату № 1 
В. Реп’ях та бібліоте
карка В. Хохлова з села 
Мартоіванівки Олек
сандрійського району.

Жюрі вікторини і ре
дакція газети «Молодил 
комунар» висловлюють 
подяку всім учасникам 
вікторини «Пам’ять».

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА, 1!) ВЕРЕСНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 10.05 — Гім. 
мастика для всіх. (ЛІ). 10.30 — 
Інтербачення. «Екран збирає 
друзів». «СРСР — Польща». 
(М). 11.30 — Новини. (ЛІ). 11.45
— «Здоров’я». (М). 12.15 —
Мультфільм «Мауглі». (ЛІ). 
13.15 — Народні художники 
Болгарії. (М). 13.50 — Завтра— 
День працівників лісу. (Київ — 
Ужгород). 14.50 — «На ланах 
республіки». (Донецьк'). 15.00
— Музичний телефільм «Ус
мішка». (К). 15.15 — «Наодин
ці з натхненням». (Одеса). 
15.45 — «На меридіанах Украї
ни». (К). 16.15 — Літопис пів- 
піку. «Рік 1952-й». (М). 17.00 — 
Чемпіонат СРСР з футбола,

«Динамо» (М) — «Динамо» 
(Тбілісі). 18.45 — Фільм.кон-
церт «Музичний магазин». (К). 
19.00 — Чемпіона! СРСР з фут. 
бола. «Чорноморець» (Одеса).
— «Динамо» (К). 20.15 —
Мультфільм для дорослих «Як 
козак щастя шукав». (К). 21.00
— Кубок європейських чемпіо
натів з хокея. Півфінал. «Спар, 
так» (М) — «Дук.ча» (ЧССР). 
21.45 — Програма «Час». (ЛІ). 
22.10 — Художній фільм. (К). 
23.40 — Чемпіонат Європи з 
баскетбола серед жінок. (Гол
ландія).

НЕДІЛЯ.20 ВЕРЕСНЯ. ПЕР. 
ША ПРОГРАМА. 9.05 - Ран- 
кова гімнастика для дітей. 
(ЛІ). 9.15 — Новини. (М). 9.30
— Для дітей. Телевізійний 
фільм. (М). 10.00 — Телевізій, 
ний календар. «Сьогодні — 
«День працівника лісу». (М). 
10.30 — Концерт на замовлення 
працівників лісової та дерево
обробної промисловості. (М). 
11.15 — Для школярів. «Крила 

нашої Вітчизни». Відповіді на 
питання першого туру олімпіа. 
ди з історії авіації. (М). 12.20
— «Закон 1 ми». (К). 12.50 —
«Камертон доброго настрою», 
(Запоріжжя). 13.20 — Програ
ма УТ. 13.35 — Назустріч XXIV 
з’їзду КПРС. «Пісня над по. 
лем». (К). 14.15 — Кольорове
телебачення. «У світі тварин». 
(М). 15.30 — «Пісні праці». 
Концерт. (К). 16.00 — Для вої
нів Радянської Армії і Флоту, 
«Онуки комісарів — сини по- 
літруків». (Свердловськ). 16.30
— Музичний кіоск. (М). 17.00— 
Кольорове телебачення. «Клуб 
кіномандрівннків». (ЛІ). 18.00— 
Творчість композитора Г. Ліай- 
бороди. (К). 19.00 — «На кож. 
ному кілометрі». Телехудожній 
фільм. 9 серія. (ЛІ). 20.00 — 
Програма «Час». (ЛІ). 20.30 —» 
Художній фільм «Закохані». 
(К). 22.00 — Кольорове тслеба. 
чення. «В ефірі «Ліолодість». 
«Алло, ми шукаємо таланти», 
(М). 23.15 — Новини. (Лі).

Т, в. о. редактора А. КРЯТЕНКО.

ч

Кіровоградське місьне
профтехучилище № 4

Наша, адреса і телефони «МОЛОДОЙ КОММУНАР» Орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ г, Киропоград,

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ 
МІСЬКЕ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № 5

проводиіь набір учнів

на 1970—1971 навчальний рік

з спеціальностей: 
муляри, теслярі, штукатурн-малярн, 
слюсарі-трубоукладачі, монтажники 
металоконструкція і обладнання, 
столярі-теслярі.

До училища приймаються юнаки 
та дівчата віком 15—20 роі<ів з осві. 
тою 8—10 класів і демобілізовані 
воїни.

Строк навчання з освітою 10 кла
сів один рік, з освітою 8 класів на 
спеціальності муляр і тесляр — один 
рік, решта — два роки.

Учні знаходяться на повному дер. 
жлвному забезпеченні, іногородні 
забезпечуються гуртожитком.

При бажанні учні можуть відвіду. 
вати загальноосвітню школу робіт
ничої молоді (8—10 кл.).

Початок занять з 1-го жовтня 1970 
року.

Вступникам в училище необхідно 
подати такі документи: заяву на 
ім'я директора, автобіографію, пас. 
порт або свідоцтво про народжен
ня. документ про освіту, довідки з 
місця проживання та про склад сі. 
м’ї, характеристику з школи, фо
тографії.

Документи приймаються в каице. 
лярії училища.

Адреса училища: Кіровоградська 
область, м. Олександрія, селище 
Димитрове, вул. Трудрезсрвів, 23.

ДИРЕКЦІЯ.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 

відділу військово-патріотичного виховання І спор
ту —. 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № І

проводить набір учнів на 1970—1971 навчальний рікНА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
машиністи бульдозерів, скреперів, грейдерів — строк навчання 

І рік, приймаються особи віком не молодше 17 років;
машиністи екскаваторів — строк навчання 1 рік, приймаються осо

би віком не молодше 17 років;
трактористи-машиністи широкою профілю — строк навчання 

І рік, приймаються юнаки і дівчата віком не молодше 16,5 років;
шофери з кваліфікацією слюсаря — навчання І рік, приймаються 

особи віком не молодше 17 років;
електрозварювальники з дворічним строком навчання, приймають* 

ся юнаки і дівчата вікон не молодше 15 років;
штукатури-муляри з дворічним строком навчання приймаються 

юнаки і дівчата віком не молодше 15 років; .
муляри'— строк навчання 1 рік, приймаються юнаки і 

ком не молодше 16 років;
слюсарі по ремонту автомобілів — строк навчання І 

маються особи віком не молодше 17 років;
механізатори меліоративних та іригаційних робіт з _ .............

строком навчання, приймаються особи віком не молодше 15 років;
машиністи автомобільних кранів — строк навчання 1 рік, прийма« 

ються особи віком не молодше 17 років.
Прийом на навчання проводиться за особистими заявами (без направлень)
Зараховані учні забезпечуються: стипендією, триразовим безплатним харчу

ванням, спецодягом, у випадку крайньої необхідності — гуртожитком
Вступники надсилають на ім’я директора училища такі‘документи: заяву 

паспорт чи довідку замість паспорта, свідоцтво про освіту не нижче 8 кзасіп' 
довідку з місця проживання, характеристику з виробництва чи школи авто
біографію, три фотокартки (3x4 см).

Особи, які закінчили училище, направляються на роботу в трест «Лніпоо- 
водбуд».

Адреса училища: м. Олександрія Кіровоградської області, про
спект Леніна, 57. Олександрійське сільське профтехучилище № 1,

ДИРЕКЦІЯ.

дівчата ві-

рік, врий-

дворічнпм

Друкарня їм, Г. М. Димитрова, обласною управління 

по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліііки, 2.

по підготовці кваліфікованих робітників
з середньою освітою

оголошує додатковий набір учнів на 1970—1971 
навчальний рік з таких спеціальностей:

формувальники машинною формування; слюсарі механоскла
дальних робіт; токарі; слюсарі-сантсхніки; сліосарЬтрубопровід- 
ники.

На спеціальність формувальники машинного формування (чоло
віки) і слюсарі механоскладальних робіт (чоловіки і жінки) прий- 
маються особи віком 15 — 17,5 років з освітою 8 -• 10 класів. 
Строк навчання ) рік.

На спеціальність токарі (жінки), слюслрі-сангехнікн (чоловіки), 
слюсарі-трубопровідникн (чоловіки) приймаються особи віком 
15 - 16,5 років з освітою 8 - 10 класів. Строк навчання 2 роки. 
Для токарів з освітою 8 класів - строк навчання 3 роки,

Нав'іаннп в училищі безкоштовне. Всі учні забезпечуються 
мува= обмундируванням | спецодягом, « фор-
оде= гуртожитком. КРІМ того, всі учні
1НН)| центи від зарплати під час виробничої прак-

спеціальності'яІІНП )'",л,1|ца пс| випускники одержують атестата 
т Г поп ’ УЧ 3 ТрИр,“ннм строком навчання - ще й атес-
»іХ ою Лм’ютСЄРЄД"Ю °СВ,ТУ’ УЧН’’ які закінчили училище 

курсом "РаВ0 АЛЯ вС,упу А° поза нон.

тн; заяву нТУм^директопа^143’^08*’””1 пода™ Так1 Д°кумеч- 

І’’'СТИКУ із школи; свідоц'тво' ГпГ0 “Р0 °С”,ТУ’ ХПРПКТС‘ 
цятмрічні — наслоить м»„< Про наР°АЖепня (шістнад-
ку квартального комітету ЗДО₽ОВ’Я; Д0ВІА*
вання; автобіографію; дозідку ІІроска Нм’т"Р° ІМ,СЦ°ьпр,,жн’ 
ток розміром 3x4 см, У 10 склац с,м ї; ш,сть фотокар-

„Р„г,„аю,кл ВДМИ1ІО з о и )8 ......

"М- ж«»’"™ої революції, Ж

*. .
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