
Молодий тракторист Анатолій Кривенко в 
колгоспі «40 років Жовтня» Вільшанського 
району працює вже понад 10 років. Добре 
зарекомендував себе на нинішніх осінніх жни
вах. Перевозячи цукрові буряки з поля до 
цукрозаводу,- показує зразки ударної праці. 
Механізатор дбайливо ставиться до техніки, 
уміло обслуговує її.

ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ПОВІДОМЛЕННЯ
Про VIII пленум 
Центрального Комітету ЛКСМУ

21 жовтня відбувся VIII пленум Центрального Комітету Ленін
ської Комуністичної Спілки Молоді України.

На пленум запрошені перші і другі секретарі обкомів комсомолу, 
які не входять до складу ЦК та Ревізійної комісії ЛКСМУ, секретарі 
міськкомів ЛКСМУ обласних центрів та міськкомів і райкомів орде
ноносних комсомольських організацій, редактори республіканських 
та обласних молодіжних газет.

Пленум розглянув такі питання:
Про стан та заходи по дальшому поліпшенню внутріспілкової ро

боти в комсомольських організаціях республіки.
Про участь комсомольських організацій республіки в успішному 

завершенні осінніх польових робіт і підготовці до нового сільсько
господарського року в світлі рішень жовтневого (1972 р.) Пленуму 
ЦК КП України.

З доповіддю «Про стан та заходи по дальшому поліпшенню вну
тріспілкової роботи в комсомольських організаціях республіки» ви
ступив перший секретар ЦК ЛКСМУ А. М. Гіренко.

З промовою виступив тепло зустрінутий присутніми член Полігбю- 
ро ЦК КПРС, перший секретар ЦК КП України В. В. ІЦербицький.

В обговореному питанні пленум прийняв відповідну постанову.
З доповіддю в другому питанні виступив секретар ЦК ЛКСМУ 

О. П. Шваб. Пленум затвердив заходи ЦК ЛКСМУ по участі комсо
мольських організацій республіки в успішному завершенні осінніх 
польових робіт і підготовці до нового сільськогосподарського року 
в світлі рішень жовтневого (1972 року) Пленуму ЦК КП України.

В роботі пленуму взяли участь другий секретар ЦК ВЛКСМ 
Б. М. Пастухов, відповідальні працівники ЦК КП України, ЦК 
ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ України.

Пленум розглянув організаційні питання.
У зв’язку з переходом на партійну роботу пленум увільнив Г. І, 

Ревенка від обов’язків секретаря і члена бюро ЦК ЛКСМУ.
Секретарем і членом бюро обрано P. І. Черв’якову.
Пленум увільнив Л. Г. Стефановича від обов'язків кандидата а 

члени бюро ЦК ЛКСМУ і головного редактора газети «Молодь Ук
раїни» в зв’язку з переходом на іншу роботу. Кандидатом у члени 
бюро ЦК ЛКСМУ обрано В. Б. Оклнша. Головним редактором газе
ти «Молодь України» затверджено ]. !. Ільницького.

Пленум закінчив роботу.
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СЕРЦЕ ВІДДАНЕ ДІТЯМ

НАУКОВО- 
ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 
В ПАВЛИШІ

Тридцять три роки свою жит
тя відомий радянський педагог 
члсн-корсспондент АПН СРСР, 
Герой Соціалістичної Праці, за
служений вчитель УРСР наш 
земляк В. О. Сухомлннський 
присвятив вчительській прані в 
сільській школі. Двадцять два 
а них він був директором Пав- 
лиської середньої школи. Одну 
з своїх численних праць педа
гог назвав «Серце віддаю ді
тям». Він з повним правом міг 
сказати так. Бо життя Сухо- 
мліиіського — це яскравий при
клад самовідданого служіння 
людям, високої громадянської 
активності. Пою педагогіка — 
цс новий етап вітчизняної пе- 
дагоіічної науки, вона просте
жує і розвиває навчально-вихов
ний процес сьогоднішнього дня, 
міцно пов'язана з життям. Про 
цс свідчить велике поширення 
педагогічних ідей В. О. Сухо- 
млинського не лише в Радян
ському Союзі, а й за рубежем.

Вченим, педагогам ще нале
жить детально проаналізув іти 
вклад В. О. Сухомлинсьного в 
радянську педагогіку, узагаль
нити досвід ного роботи.

Одним із перших заходів на 
ньому шляху стала науково- 
практична конференція з питань 
вивчення та творчого впровад
ження педагогічної спадщини 
В. О. Сухомлинсьного в на
вчально-виховний процес, яка 
відбулася в ПавлишІ минулого 
тижня.

Конференцію відкрив завідую
чий обласним відділом народної 
освіти Д. Ю. Стельмухов.

З доповіддю «Про завдання 
учительських колективів області 
по вивченню і творчому впро
вадженню педагогічної спадщи
ни В. О. Сухомлинсьного, даль
шому удосконаленню навчальпо- 
впховвої роботи в світлі рішень 
XXIV з’їзду КПРС та XXIV з’їз
ду КП України» виступив заві
дуючий відділом науки І учбо
вих закладів обкому КП Украї

ни, кандидат економічних наук 
В. і. Вибрик.

З -великою цікавістю був зу
стрінутий учасниками виступ 
дійсного члена Академії педаго
гічних наук СРСР, директора 
тау ново-дослідного інституту за
гальних проблем педагогіки, 
доктора педагогічних наук О. М. 
Арсеньева. Він розповів про ті 
важливі завдання, які сьогодні 
стоять веред радянським учи
тельством. над вирішенням 
яких працюють теоретики-педа- 
гогн.

На пленарному засіданні кон
ференції також виступили заві
дуючий відділом історії педа
гогіки Київською науково-до
слідного інституту педагогіки, 
головний редактор семитомного 
видання вибраних тьорів В. О. 
Сухомлинсьного, доцент О. Г. 
Дзеверіи та директор Павли- 
гької СНІ М. І. Кодак.

В другій половині дня робота 
конференції продовжувалась по 
секціях.

КРАСУ!
3 21 по зі жовт

ня в КІРОВОГРАДІ 
ТРИВАЄ ОСІННІЙ 
ДЕКАДНИК ПО 
БЛАГОУСТРОЮ ТА 
ОЗЕЛЕНЕННЮ ЛИС
ТА.

Тисячі кіровоградціїз — робітників і 
службовців, учнівська та студентська мо
лодь, представники інтелігенції, — ба
жаючи зробити своє місто містом висо
кої культури і зразкового порядку, бе
руть участь в декаднику по озелененню 
обласного центру. Міський штаб по про
веденню декадника планує зробити за 
десять днів чимало. Вирішено закласти 
десятигсктарннн лісопарковий масив в 
районі Катранівки, •створити гаку ж зе
лену зону біля Масляниківки, впорядко
вуватиметься і озеленятиметься терито
рія Лелеківської зони відпочинку в ра
йоні Обознівського водоймища.

Красу ми маємо принести до кожного 
Д2-му, па кожну вулицю. На час декад
ника ставиться завдання відремонтувати 
10 тисяч квадратних метрів асфальтово-

го покриття, спрофілювані близько 180 
кілометрів доріг, посадити до 20 тисяч 
дерев.

За гри дні декадника зроблено вніс 
чимало. На Черемушках, з лризавед- 
ськнх зонах разом з старшими своїми 
товаришами потрудились ударно і ком
сомольці. Попереду — масові виїзди в 
мікрорайони, гуртування мешканців міс
та за місцем проживання. Щоб наш Кі
ровоград стан чистим, впорядкованим, 
кожен його житель повинен внести свою 
частку для його краси. Комсомольські 
активісти закликають всіх юнаків і дів
чат провести суботніми і недільники, ви
користати вільний від роботи та навчан
ня час і взятися за справу.

Отже — до роботи, юні друзі!

Після заклику 
механізаторів 
Кіровоградщинитехніка] врожай! Та не слід 

про бережливе 
ди техніки, ра- 

справді гос- 
використания 

власний досвід,
1

А. ХАРКАВИИ, 
бригадир комсомольсько- 

молодіжної тракторної 
бригади.

Муфту

ЗАРАЗ, коли з поля зібрані цукристі, закінчено оран
ку на зяб, і сівбу озимих, для тракторної, здається, 

настав період відносного «затишшя». Та то ляше на пер
ший погляд. Вірно зауважив двічі Герой Соціалістичної 
Праці Олександр Васильович Гіталов, що боротьба за 
хліб — це не тимчасова кампанія, а рік напруженої 
впертої праці. Праці за штурвалом комбайна: під час 
сівби, обробітку... Та хіба про все скажеш! Діло, дума
ється, найкраще говорінь само за себе. Ми виростили 
найвищий в області врожай озимої пшениці — по 
40,1 центнера на круг. Ячменю намолотили по 24 цент
нери з гектара. Урожай цукрових буряків теж сягає за 
350 центнерів.

Навесні цього року механізатори нашої області ви
ступили ініціаторами змагання за поліпшення викорис
тання і збереження сільськогосподарської техніки. Ще 
один крок у боротьбі за високі врожаї, за народний 
достаток. Наша комсомольсько-молодіжна завжди за 
такі кроки.

Ми зобов’язалися виконати п’ятирічку за чотири ро
ки. А для нього треба щороиу одержувати по 44,5 цент
нера зернових, в тому числі по 43,8 центнера озимої 

пшениці, кукурудзи на 
зерно по 58,3 центнера, по 
370 центнерів цукрових 
коренів з гектава. Високий 
рівень агротехніки, потуж
на, багатосильна сільсько
господарська техніка — 
ось запорука тому, що 
завдання такі нам під си
лу. Торік ми зібрали по 
42 центнера озимої пше
ниці, по о8 центнерів зер
на кукурудзи.
забувати і 
ставлення 
ціональне, 
подарське 
пального, 
наполегливість та ініціати
ву механізаторів.

Не иуде відкриттям, коли 
скажу; про високим рівень 
агротехніки не .може бути, и 
мови, коли з технікою не асе 
в «ажурі». На тракторній 
бригаді я з п’ятнадцяти ро
ків, а очолюю — тринадцятим 
рік, так шо можу навести чи
мало типових і прикрих ви
падків, коли «підводила» тех- 
ніка.

і аніше траплялося таке. Приміром, механізатор отримав но
вий трактор і «видавлював» з нього все. А наслідок один: тре
ба здавати п ремонт такі основні вузли, як мотор та 
зчеплення.

Від правди ніяк не сховаєшся, адже й зараз в «сіль
госптехніці» запчастину по першій вимозі й не діста
неш. А раніше и тою було ирше. Тож і виходить, що 
ремонт можна б провести за тиждень — два, а він три
вав аж до весни, іам же без діла просиджував і меха
нізатор. Гній на поля вивозити було нічим. А .з настан
ням тепла, коли треба сіяти, боронувати, коли кожна 
хвилина дорога (не дарма ж говирить хліборобське при
слів'я; «Весняний день рік годує»), техніка на припо
ні. В одному агрегаті муфта «пробуксовує», в іншого — 
ще якась причина. Наслідок. зайва мегушня, штурмів
щина. Ще напрошується сказати з народної мудрості: 
«Посієш вчасно, вродить врожай рясно». А як воно і 
сіялось, і оброблялось не встрок, то и врожаї низькими 
були.
11 ОЧАЛН з тоги, що взимку багатьох послали на кур- 
** си підвищення кваліфікації. Нині в тракторній 
бригаді трудяться 64 механізатори. Вісімнадцять чоловік 
— першокласні спеціалісти, 24 мають другий клас, реш
та — третій.

Велику користь 
інженер колгоспу 
Божко. Недавно ИИ . _____
рис Адамчук, Микола Коцюруба, Петро Аіаренко. Який від цьо
го ефект? Посудіть самі. У червовому куїку тракторної три пе
рехідних червоних вимпели. Один з них — нагорода Централь
ного Комітету комсомолу України, на друю.му напис: «Передо
вому ланковому по вирощуванню цукрових буряків». Останній 
належить Валерію Желудкову. Краще за нього ніхто не додер
жить прямолінійності на сівбі, ніхто дбайливіше не догляне 
посіви. Торік ми зібрали по 371 центнери цукрової сировини 
з гектара, і ь цьому його велика заслуїа. Нинішнього року Ва
лерій разом зі своїм напарником посіпв па ІВО-гектарніЙ площі 
цукристі. Ділянка була добре оброблена, двічі вносилися .міне
ральні добрива і врожай виправдав сподівання. Він становить 
понад 370 центнерів з гектара. Собівартість кожною центнера 
— нижча планової.
Сі КЩО говорити про економію пальною, то вона теж 

чимала. Торішній показник економії пального був 
найвищий по району — 24 тонна. Багато пального зеко
номлено і цього рок}, незважаючи на складні погодні 
умови. Минулого року молодий механізатор Василь 
Харкавші та його напарник Дмитро Ковбель посіли пер
ше місце серед механізаторів області но виробітку, еко
номії пального. Вони одержали 3280 іекгарів умовної 
оранки на трактор і заощадили 2488 кілограмів пально
го. Ощадливо, сумлінно працювали на оранці та догля
дали за озиминою, вивозили добрива комсомольці Петро 
Клішевський, Петро іЧаренко. Микола Кошоруба, Олек
сій Руденко, Микола Бондар. Створено належні умови 
і для роботи. Збудували сховище для пального, механі
зовано заправку тракторів і комбайнів, заасфальтували 
площадки для регулювання посівних і грунтообробних 
машин.

Буде економія — будуть і кошти. За зекономлені іро- 
ші ми заздалегідь закуповуємо найбільш «вразливі» де
талі до вузлів і механізмів Це підшипники водявою 
насоса до трактора Т-74, головки блоків циліндрів, муф
ти. Тож, коли трапляється якась ноламка — не дово
диться їздити по три дні в «Сільгосптехніку» та по трак
торних бригадах інших колгоспів і випрошувати цих 
вузлів, а буквально за кілька годин проводиться заміна 
зношеної деталі.

Приміром, жнива у нас пройшли найкраще в районі і саме 
завдяки тому, що ми педбалн про техніку. На кожен комбайн 
було чимале навантаженню. А комбайнер 1. П. Олійник намо
лотив 8250 цепі перів зерна, зайняв перше місце п змаганні се
ред комбайнерів району і одержав приз «Золотий колос».

Якщо говорити про «першості», то чимало їх посідає наша 
тракторна.

Хотілося почути ділову розмову спеціалістів про ра
ціональне використання сільськогосподарської техніки. 
Нам дуже потрібен їх досвід. Мені здається, що особ
ливо тепер не принесло б неабияку користь.

Колгосп імені Ульянова, 
Ульяновського району.

приносиіь школа аїрониечання, яку ведуть 
II. Ф. Слюсаренко та головинії аі роком І. Й. 

підвищили класність Валерій Желудков, Бо-



2 стор „МОЛОДИЙ КОМУНА Р"
24 жовтня 1972 року

У молодих
ТВАРИННИКІВ

На зборах тваринників молодий зоотехнік 
колгоспу імені СРрунзе Василь Митрофанов 
говорив відверто. Говорив довго, але до 
кінця так і не розкрив справжньої причини 
низьких надоїв. Ось, буквально, слово в 
слово та думка, котрою резюмував він свій 
виступ: «Щоб виконати доведені нагл плачи, 
потрібно доїти щоденно по 8 кілограмів мо
лока на короєу. Звичайно, добитися такої 
продуктивності в даний час можна. Аджо 
поруч колгоспи імені К. Маркса, імені Ле
ніна, імені Калініна, до доють по 9 кілогра
мів молока на фуражну корову при таких 
самих кормах, як і а нас. Але, щоб доби
тися цього, потрібно мати бажання.

Корми підвозяться нерегулярно. В цьому ПИІ1І11 
керівники середньої ланки. Так, недавно Борис 
Сивенко, завідуючий фермою, не організував до
ставки силосу. Довелося годувати корів сухою со
ломою. І цс ще повторюється, на жаль, частенько.

— Навіть при хороших кормах бажаної 
продуктивності нам не досягти, — признав
ся всупереч сказаному на зборах Василь 
Митрофанов.

Все, в основному, опирається п племінну 
роботу, яка останнім часом дещо поліпши
лась. Але, треба прямо сказати: вона веде
ться й досі вкрай незадовільно.

— Як Ж9 думаєте виходити з станови
ща,— продовжую розмову із зоотехніком.

— Треба бракувати корів, — відповіді».

БАЖАННЯ ЗАМАЛО • • •
Те, що в названих ним сусідніх господар

ствах, надоюють зараз майже по 10 кіло
грамів молока на фуражну корову, — цо 
факт, Але відносно кормів, то вони там 
куди повноцінніші, аніж у колгоспі імені 
Фрунзе.

Одначе, давайте не будемо поспішати з 
еіисноаками, вникнемо в суть справи. Чим 
зараз годують тварин? В раціоні записано: 
сухих стебел кукурудзи без качанів — ЗО 
кілограмів, гички цукрових буряків — 15, 
кормових буряків — 5 і 2 кілограми кон
центратів. Проте, рідко так буває, щоб кор
ми давалися згідно раціону.

Коли в обідню перерву мц» побували разом із 
зоотехніком па молочнотоварній фермі № 2, ви
явилось, що тварин годували сухою соломою, кон
центратів і рісочки не давали. Розмовляю з дояр
ками Раїсою Бещею та Одаркою Галушко. Запи
тую про обідній удій?

— Скільки? — перепитують вони. — Трохи біль
ше, ніж по кілограмові на корову надоїли, і до
дають:'

— Аби ж дали корові макухи, дерті, еспарцету 
чи люцерн, то й було б молоко. А так... де ж во
но візьметься?

Далі пояснює, що до плану вихідного по
голів'я ще 45 голів слід перевести з нете
лей.

— А цього ж нам ніхто но дозволить, — 
мовив Василь Митрофанов.

Відоме прислів’я гласить: «Кадри вирішують 
все»... 1 а цьому велика доля істини. Па фермі 
не вистачає доярок, як основних, так і підмінних. 
Тож по дві — три дойки корови не доються. То 
правда, що молоко в норови на язиці, а в доярок 
в руці. Від тою, як вчасно буде роздоєна твари
на, як підготовлена до доїння, залежить в знач
ній мірі її віддача. Та, як не прикро, з ним не 
все гаразд.

На першій молочнотоварній фермі досить 
низька організація праці. Так, О. Сіроштан 
та Л. Ніцин нерідко запізнюються на робо
ту, нерегулярно виганяють корів на прогу
лянку. Працюють, так би мовити, день до 
вечора. Тому й з надоями тут найгірше. До 
восьмимісячного плану недодано 1092 цент
нери молока. На цін фермі тварини, що 
становлять племінне ядро. Але вони — 
низькопродуктивні, Тут доють в середньому 
по п’ять кілограмів на корову. Собівар
тість молока теж порівняно висока.

Серед трудівників пошив
ного цеху № 5 Кіровоград
ської швейної фабрики все 
ширшого розмаху набирає 
соціалістично змагання за 
дострокове виконання зо
бов'язань, взятих на честь 
55-ї річниці Великого 
Жовтня. У авангарді зма- 

. гаиня — комсомольці і мо
лодь.

На фото: комсомол
ки цього цеху (зліва на
право) Наталка ДУБИНА, 
Істяна ХА11ЧЕНКО, Надія 
МАЙБОРОДА та Лідія 
ЦИГАНАШ. Ударною пра
цею вони показують при
клад іншим.
Фото Ю. ЛІВАШННКО.ВА.

БУВ суботній день. З ран
ку пішов густий дощ, 

І хмари, щільно завислі в 
небі, обіцяли, що так буде 
добу — не менше. Але треба 
збиратись в дорогу. Ще 
перечитую листа, заради 
го їду у відрядження:

«Дорога редакція!

Я, тракторист-комсомо- 
лець колгоспу імені Пет- 
ровського Баян Петро 
Миколайович, прошу розі
брати мою скаргу. Я пра
цював на тракторі «Бела
русь». 14 квітня цього ро
ку мене послали в село 
Оникієво на місячні кур
си. Трактора мого відда
ли іншому трактористу. 
Коли я повернувся на ро
боту, мою машину мені 
не повернули, а поставили 
підміняти інших механіза
торів. Я згодився, з та
кою умовою, щоб був 
складений чіткий графік. 
Ллє до цього часу ніякого 
графіка підміни немає. 
Виходжу на роботу: один 
тракторист згоден підмі
нитись — бригадир не 
дозволяє, кого посилає 
бригадир — тракторист не 
хоче йти з машини. Я за
лишаюсь
Звернувся до голови кол
госпу зі скаргою, а він 
послав мене... голуби га
няти. Мені, як комсомоль
цю, соромно ходити по

раз 
яко«

без роботи.

селу I нічого не робити в < 
таку пору, коли всі в по
лі. Адже я дуже люблю 
свою спеціальність і хочу 
працювати.

З повагою тракторист 
П. Каян».
Тракторна бригада № | — 

господарство невелике: сім гу
сеничних і б колісних тракто
рів. Обслуговує весь парк ма
шин 32 механізатори. Колек
тив тут підібрався солідний: 
більшість має стаж роботи по
над 10 років. Сам бригадир, 
В. А. Мороз, працює вже по
над чверть століття, Петро 
Канн та Василь Деркач — 
нінїмглодші в бригаді. Обидва 
комсомольці і фактична зміна 
сьогоднішнім «асам» механі
заторської справи. Так, при
наймні, довелося почути про 
обох хлопців у правлінні кол
госпу. А щоб зміна не підвела 
опісля, то найперше її треба 
вчити і вчити. Здавалося б з 
таких міркувань • Петрові Кл
инові і вручили в кїи’тні на
правлення в Оннкіївське СПГУ ' 
на місячні курси. Колгосп дав 1 
заявку на отримання трактора 
нової марки Т-160, а спеціа
ліста свого не було. 1 про но
ву машину не чули багато 
схвального. В коротких пере
курах перед одержанням на
рядів нерідко новинка ставала 
Головною темою розмови. Тож 
вибір кандидатури на курси 
мав випасти на найбільш за-

головний механік колг«4пу 
С, О. Демченко:

— Каяна відправили на кур
си не за хорошу роботу... Ось- 
ось мали списати його 
тора...

Коментарі, мабуть, ____
Нового трактора взамін спра
цьованому ще ие було, за

трак-

зайої.

ДАЙТЕ

мав випасти на найбільш 
служеиого механізатора.

Петра таким в бригаді не 
вважали: за чотири роки ро
боти трактористом в передові 
не вийшов, але й задніх не 
пас. У цій ситуації путівку на 
курси можна розцінити, як за
охочувальний жест, мовляв, 
господарство покладає на тебе 
надії, в тебе вірять. Але ці 
мої висновки швидко розпіпп

А поряд повчитися, є о кого. Скажімо, ба
гато можна запозичити на прикладі госпо
дарювання молочнотоварної ферми N- о 
свого ж колгоспу. Завдяки організаторсько
му хистові молодого комуніста ІЛ. Ф. При
били, котрий добре знає зоотехнію, дякую
чи злагодженій роботі колективу доярок, 
понад план за вісім місяців здано 120 цент
нерів молока. Хороші і якість та процент 
жирності. Щоденно коріз виганяють на про
гулянку. Тому й продуктивність тварин ви
ща. Все ж надої на фоні середньорайонних 
бажали б бути кращими.

Механічне доїння. Воно запроваджене лише па 
першій молочнотоварній фермі, де діють апарати 
«Даугава-200». Але, оскільки в колгоспі немає ма
шиніста доїльних апаратів, а саме манстрів-иа- 
ладчиків, котрі б могли відрегулювати «Даугавы», 
корів «задоюють». Тож і не випадково, що надої 
на цій фермі найнижчі. З цієї ж причини на дру
гій та на третій молочнотоварних фермах відмо
вилися від механічного доїпня, А звідси висока 
собівартість, нестача робочих рук.

Чому б не організувати зоотехнічного на
вчання. Мотивація проста: мовляв, зайняті, 
ніколи такими «дрібницями» займатися. Чо
му б, зрештою, ширше не пропагувати дос
від майстрів машинного доїння. Наприклад, 
Марії Орищенко. А в неї було б що запо
зичити... За вісім місяців від фуражної ко
рови вона одержала по 3072 кілограма мо
лока. Це друїе місце по району. Передовий 
досвід тут, по суті, зовсім не пропагують. 
«Комсомольський прожектор» ще й доте
пер «жнивує». Кому-кому, а Вислю Митро
фанову, як редактору треба було в першу 
чергу потурбуватися про новіші факти.

Секретар комсомольської організації вза
галі не сказав нічого конкретного про фер- 
мівські справи, тоді як на трьох молочното
варних фермах створені комсомольсько- 
молодіжні колективи. Про їх існування (з 
тому то й біда, що тільки «існування») він, 
правда, знав.

Становище в тваринництві, що склалося 
в колгоспі імені Фрунзе Ульяновського ра
йону, аж нітрохи не радує. Вийти з нього 
можна лише при умові комплексного вирі
шення проблем комплектування високопро
дуктивного молочного стада, кормів, кад
рів, механізації.

О. МІЩЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара*. 

Колгосп імені Фрунзе, 
Ульяновського району.

ДО ЮВІЛЕЮ 
ДРАМАТУРГА

ТГІОЛОДОГО лейтенанта 
школярі проводжали 

заздрісними поглядами.
— Це Володи/лир Зозуля 

приїхав у відпустку, — чути 
було осторонь. А той, про 
кого велася мова, вже 
наближався до школи.

Закінчивши Світловодську 
СШ № 8 : одержавши зо
лоту медаль за відмінні 
знання, Володимир, який що 
змалку мріяв про небо, ви
рішив стати льотчиком» 
Невдовзі його було зарахо
вано курсантом Вищого вій
ськово-авіаційного училища.
ПРОФЕСІЯ — 
ВІЙСЬКОВА

ЗАПРОШУЄ

ЗОЗУЛЯ
18711712

Володимир 
зв’язки з 

Кожного

На початку наступного року ми
нає 150 років з дня народження ви
датного російського драматурга 
О. М. Островського. Громадськість 
країни готуєіься широко відзначити 
цей ювілей.

20 жовтня в київському акаде
мічному українському драматично
му тс-Етрі імені І. Франка відбу
лась прем’єра спектаклю за п’єсою 
О. Остроьського «Гаряче серце».

До ювілею драматурга будуть по
ставлені його п’єси іде в десяти 
театрах республіки. Київський акт- 
дсмічіши театр імені Лесі Украї ікй 
включив у репертуар «Безпридан
ницю», донецький імені Лртема — 
«На всякого мудреця доволі про
стоти», севастопольський імені Лу- 
пачарською — «Без вини винуваті». 
Серед прем’єр сезону також спек
таклі «Ліс*. «Красень-мужчняа», 
«Не було ні гроша, і враз алтнн», 
♦Одруження Бєлугіна».

Але й нині 
підтримує тісні 
рідною школою, 
року, змужнілий і загарто
ваний, приїжджаючи у зід- 
пустку, він йде до своїх пер
ших наставників — учито- 
лів. А оце вже виявив ба
жання зустрітися з випуск
никами, розповісти їм про 
курсантські будні, про необ
хідність міцних знань.

Слухаючи його, старшо
класники замислювалися 
над майбутнім вибором 
професії. Потім ці бесіди 
стали предметом обгово
рення серед всіх учнів 
школи...

І отак завжди. Рсзмози 
про військові професії ® 
нас стали регулярними. То
му не дивно^ що курсанта
ми військових училищ, а по
тім і офіцерами Радянської 
Армії стають юнаки кожно
го випуску.

Вже закінчує зенітно-ракет
не училище Петро Шапран. 
Побував у школі Володимир 
Шумейко, теж курсант військо
вого училища. Він розповів, як 
сприяють у його житті отримані 
в шкільні роки знання з орієн
тування, здобуті па заняттях ту-,
рястсько-краєзназчого гуртка.

З числа цьогорічних внпускни- 
кіа став слухачем Московської 
військово-інженерної академії 
імені Ф. Е. Дзержинського Ана
толій Постіл. В своїх листах цін 
закликає старшокласників до 
кращою оволодіння основами 
наук. До цих порад своїх стар
ших друзів воші прислухаються 
з неабиякою увагою.

Виборові професії офіце
ра сприяє і пропаганда вій
ськово-технічних знань, яку 
ведуть ветерани війни Ми
хайло Іванович Малятін, Ак
том Антонович Бородай 
інші.

не списали, вимагати, шоб її 
повернули йому. А виявляє
ться, вирішено все без нього, 

— Добре, Василю Андрійо
вичу. ПІДМІННИМ — то Й ПІД
МІННИМ. Аби графік постійний 

• був.
І почалась звична для Пет

ра робота, тільки тепер уже

лист 
покликав 
у ДОРОГУ

ПЕТРОВІ ТРАКТОР
на всіх тракторах. Лише до-

• ’ с дак І 
залишилася домовленістю. В 
Г 1 тл/ _ з на
стрій механізаторів та бри
гадира: «один тракторист зго
ден підмінятись — бригадир 
по дозволяє, кого посилає 
брпііідир — тракторист не хо
че йти з машини». Нерідко 
робочий день Петра Каяна по
чинався такою розмовою з 
бршадпром:

— На який трактор мені, Ва
силю Андрійовичу?

— Сьогодні повний комп
лект. Ти ВІЛЬНИЙ.

Така організація праці 

тично Петро опинився в стано
вищі тракториста без тракго- 
ра. Страждав морально: ие 
сидіти ж вдома і споглядати 
на свої руки, якими впору 
підкови гнути. А потім та 
«організація» точніше «неор- 
гавізаціи праці»

Т-150 така черга в «Сільгосп- > . ,__
техніці», що й через рік чи мовлеі.Ість про графік 
дійде. Десь же треба «при- —.......—-
строїти» хлопця? Тимчасово результаті все вирішував 
РЯТУЮТЬ КУРСИ. ------1_ —

Після закінчення Новгород- 
ківського СПТУ Петро Кляп 
па курси підвищення кваліфі
кації їхав вперше. Колгосп 
встановив йому стипендію і... 
ніяких гарантій після закін
чення навчання. За ним чалн- 
шалось тільки право на робо
че місце в бригаді. Петро не 
знав цього і пізніше, вже піс
ля повернення з курсів, луже 
шкодував за' таку необізна
ність, ___ х.,,.И...оиЧ.» ..И.ІИ.

Трактора, його нерозлучного хлопця пс задовольняла. Ф.ік- 
«Беларуси», не списали через ------- “
місяць. Вій і по цей день 
жваво бігає. Та хазяїн за ним 
повий закріплений.

— Підеш підмінним, Пет
ре. — вирішив бригадир.

Молодий тракторист мав 
право, оскільки його машину

відбилась і на заробіткові. 
Почуття невлаштованості, 

те, що поступово опинився по
за справами бригади, не мог
ло не вплинути на зібраність 
І самодисципліну. Почалися 
зрив». Пі а час силосування в 
мину/тому місяці Петро на два 
дні відлучився в місто з доззо- 
лу заступника бригадира В, І. 
Солонка і без погодження з 
самим бригадиром. Невдовзі 
молодий механізатор зробив 
нове порушення, після якого 
голова колгоспу Л. П. Кова
ленко викликав його до себе 
і запропонував «голубів га
няти», а бригадир прогнав з 
бригади.

Нарешті Петрові поталани
ло:. на дев’ятому тракторі 
з’явилось постійне місце. 
Хлопець сіп за кермо, та біль
ше машину доводилось ремон
тувати. ніж працювати на ній. 
Звернувсь до бригадира: «Я ж 
не слюсар..., а на цій рсізза- 
люсі багато не наробиш», _А 
у відповідь: «Будеш робити, 
де поставлять».

З п’ятого жовтня він не пра
цює. Комсомольська організа
ція сама зайняла дсіцо спо
глядальну позицію: Петра ні 
члени комітету, ні комсомоль
ці, ні секретар комсомольської 
організації Надія Махно, не 
осуджують і не беруть під за
хист.

— Чим закінчиться Історія 
тракториста без трактора? — 
поцікавилась у голови кол
госпу.

— Так. я посилав його, Пет
ра Каяна, голубів ганяти. Він 
ледачий, дали трактора, 
йому нового захотілось, 
бачити Петру пової машини, 
як своїх вух. Оце, хоч пишіть, 
хоч ні.

Ось і вся Історія: справа 
пішла па принцип — або ти 

. роби на розхитаній машині, 
в бригаді або ж не- отримаєш ніякої.

так 
Не

І. КАРАНТ, 
учитель Світловод- 
СЬКОі СШ № 8.

Петро теж шукає вихід, бо 
«без роботи сидіти соромно».

— Написав заяву на розра
хунок. Он в сусідньому селі 
потрібні механізатори. А своо 
посвідчення з Оннкіївсьнпх 
курсів порвав. — ділиться вів 
планами.

І пригадалось мені годі моє 
відрядження трирічної даа- 
пості п Олександрійський ра
йон. Тоді бригада обкому ком
сомолу перевіряла стан трудо- 
влаштування діачат-тракторис- 
ток. Факти були невтішні: 
більше ПОЛОВИНИ ВИПУСКНИЦЬ 
СПТУ залишали роботу. Го
ловна причина цього — серйоз
не розходження між технікою, 
до якої їх готують, і техні
кою. що її вони отримують на 
місцях роботи. Чомусь з недо
вір ям ставляться господарни
ки до молодих спеціалістів 1 
нерідко дівчат садовили на 
машини, які відслужили свій 
строк. А в результаті — і гро
ші державні витрачені пп на
вчання даремне, і в 
пропадає 
•горської 
Петра — 
вторення, 
часі.

Судячи з розмови з Петром, 
він не настроєний міняти про
фесію. Механізатори скрізь 
потрібні. Турбує одне. Злраз 
за направленням колгоспу на 
курсах різним строком на
вчається шість юнаків 1 дів
чат. Вони, без сумніву, споді
ваються, що їм довірять хоро
ші машини. Але чи не чекає 
їх повторення історії Петра 
Каяна?..

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Колгосп імені Петров 
ського Кіровоград
ського району.

інших 
охота до механіза- 

профссії. Історія 
не що інше, як по- 
тількп зміщене в
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ЗЕЛЕНЕНАМИСТОПАМІРУ
г моя 

виглядає 
► плямою, 

зеленіють 
Щоправда,

ІЦо кумисом киргизи величають, 
І розтає самотність мандрівна, 
ї гасне шляху крутизна шалена. 
О, юності моєї сторона,
Будь вдячністю людей благословенно. 
Затерла згадка свист басмацьких 

куль, 
Машин розбитих сталь в міжгір’ях 

тліє.
Мов чаша дружби — море Іссик-Куль. 
Айтматова корабликом біліє.
У пам’яті — лиш доброти тепло 
В часі далекім І зовсім недавнім, 
ЯК ТОКТОГУЛ ПІДНЯВ СВО8 чоло

ДОКТОР ХІМІЧНИХ НА
УК ПРОФЕСОР СУЛАГІ- 
МЛН КУЛОВ.

Над цілим світом у вінку троянднім. 
Давно було...
Недавно цс було...
Чому було?!
Воно сьогодні в нас, 
Тепло киргизьке, тут нз Україні. 
Співці Киргизії,

я рад обняти вас
1 випить чашу дружби в добрий час, 
І передать чуття земноукліині 
Народу любому,

близькому Україні.Платон ВОРОНЬКО

За сорок літ сягає спомин-слід, 
За сорок літ!
О, як багато часу! 
Сліпуче сонце і співучий лід.
Де караванний стовіковиіі слід — 
З Хорога в Ош ми тягнем автотрасу. 
Напевне нас би видули вітри. 
Втовкли в памірське тім’я скельне, 

лисе, 
Коли б не юрта десь коло гори, 
А в ній гостинні пасту.хн-киргнзи. 
То щедрості людської острівці — 
З теплом душі тепло густого чаю. 
Ласкавий хміль у кислім молоці,

коХЛИГИ 
в ДРУЖНІЙ СІМТ НАР,

ЮЗУ КИРГИЗЬКИЙ НА
РОД ЗНАЙШОВ СВОЮ ДЕРЖАВНІСТЬ, ПЕРЙ 
С1К°^иттЙС,ЛИИ СПО- 
2по.ЖЛття’ тиснив 
KOPJHHI ЗМІНИ в НА- 
РОДНОМУ ГОСПОДАР- 
£ІВІмПР0 СЬОГОДНІШ
НЄ АИТТЯ В КИРГИЗЬ
КІЙ PCP І РОЗПОВІДАЄ 
ЦЯ СТОРІНКА.Киргизька PCP

Киргизія — одна із п’ятнадцяти республік СРСР — 
розташована майже в самому центрі євразійського 
материка. Здається. сама природа назавжди обділила 
її лісами. Об круті схили найвищого «даху світу», як 
називають Памір, б’ються хвилі пустель. «Ллє людина 
сильніша від природа. Вона створює в горах і пісках 
густі і розкішні ліси», — говорить перший заступник 
Голови Ради Міністрів Киргизької PCP Федір МОРГУН. 
В~бесіді з кореспондентом ЛИН він розповів:

ТІ А КАРТ! лісів світу 
республіка оиг 

майже суцільною 
Лише зрідка 
острівки лісів. І 
легенда гласить, що колись 
на схилах Паміру були буй
ні зарості, і що в них полю
вав навіть сам Олександр 
Македонський. Та пройшли 
віки, гірські льодовики звер
ху, хвилі пустині знизу вито
чили зелені масиви,

А тепер їх стає все біль
ше — на схилах гір і в гли
бині пустель. На прикладі 
цих, гідних подиву, пере
творень, у всій повноті роз
кривається, по-моєму, зміст 
діяльності людини на зем
лі: не тільки брати, але й 
примножувати її багатстаз.

Турбота про збереження 
і примноження природних 
багатств стала одним з ос
новних принципів соціаліс
тичного господарювання на 
землі. На найвищих зборах 
Комуністичної партії —XXIV 
з'їзді КПРС — на веси голос 
говорилося про необхідність 
поєднувати на^коео-техніч-

О,
І юності 
моєї

[ СТОРОНА 
ї

ний прогрес з господар
ським ставленням до при
родних ресурсів.

Я був делегатом з'їзду і 
бачив, яким шквалом оплес
ків зустрів зал слова з до
повіді Генерального секре
таря ЦК КПРС Леоніда Іллі
ча Брежнєва про те, що 
«не тільки ми, але м наступ
ні покоління повинні мати 
можливість користуватися 
всіма благами, які дає чу
дова природа нашої Бать
ківщини».

Радянське молоде покоління 
вже починає відчувати ці блага. 
На . схилах гір і на пекучому 
бої арі (неполивні землі) в Кир
гизії лише за минулу п’ятирічку 
(1’160—1970 рр.) зазеленіло 36 ти
сяч гектарів молодих лісів. Ще 
більше стане їх у нинішній, де
в’ятій п’ятирічці. Вже у першо
му її році саджанці майбутніх 
зелених масивів з'явилися на 
десятках тисяч гектарів.

Прнроані багатства тільки то
ді можуть служити людині, ко
ли вони найбільш повно, раціо
нально й ефективно викорнсто- 
оуютіся. Ми ВІДНОВЛЮЄМО ЇСТВО; 
рюсмо нові ліси для того, щоб 
і вони облагороджували життя 
людини І приносили їй відчутну 
господарську користь.

Здавалося б, порівняно недав
но, тільки встановлення

З ОДНОМУ З ЦЕХІВ КНР ГИЗЬКОГО ТЕКСТИЛЬНО ГО КОМБІНАТУ.

Радянської влади в Киргизії, 
народ почав відбудовувати зе
лене юсподарство республіки. 
А вже б новій п’ятирічці (1971 — 
1975 рр.) тут буде заготовлено 
230 тисяч кубометрів деревини. 
А це матеріал для бурхливого 
будівництва, що ведеться на те
риторії республіки. Це тисячі 
виробіи з дерева, які поповнять 
асортимент товарів народного 
споживання.

Одна характерна деталь 
у взаємовідносинах радян
ської людини з природою: 
нозі, створені її працею лі
си, виявляються кращими й 
багатшими від тих, що ство
рила природа. Я покажу 
це на приклад' горіхоплід
них лісів Киргизії. Еони є 
унікальною цінністю усього 
світу. В Ошській області 
республіки розташований 
своєрідний ботанічний сад: 
тут ростуть 130 порід дерев 
і чагарників. Найбільш цінні 
з них — масиви грецького 
горіха.

Вчені Киргизії розробили ре
комендації по облагороджений» 
цих лісів культурними сортами. 
На створених людиною горіхо
вих плантаціях висаджено 13 
тисяч культурних саджанців. 
І вже у найближчі роки на схи
лах «даху світу» зашумлять лі- 
сосалп — промислові плантації 
кращих місцевих і привізних 
сортів горіхів. До 19S0 року го*~~ 
ріхові сади з’являться на 1200 
іектарах, у 9-й п'ятирічці буде 
насаджено 9,5 тисячі гектарів 
насаджень горіха, мигдалю та 
інших корисних культур.

Однак для лісонасаджень 
буде потрібна вода, і вже 
розпочато будівництво зро
шувального каналу в одно
му з лісгоспів — Кірсвсько- 
му. Його спорудження обі
йдеться в мільйон карбован
ців, однак, віддача швидко 
перекриє затрати.

«Дах сеіту» — Памір, який 
завжди був білою плямою 
на зеленій карті землі, вже 
через кілька десятиліть по
стане перед людством у на
мисті лісів.

ЗАГАЛЬНЕ

Яскравим втіленням торжества 
ідей соціалізму є формування і 
розквіт культури киргизького на
роду.

Загальне визнання одержала 
киргизька література. Поети і 
письменники написали твори, гідні 
нашого часу. Широко відомий а 
країні і далеко за її межами один 
з найцікавіших письменників су
часності — лауреат Ленінської і 
Державної премій Чінгіз Айіма- 
тов. Його твори «Джаміля», «Пер- 
ший учитель», «Материнське по
ле», «Прощай, Гіольсари»-стали 
надбанням не лише киргизького 
народу, а і всіх народів Радянсь
кого Союзу та багатьох зарубіж
них країн. Набули розвитку такі 
нові для Киргизії види образо
творчого мистецтва, як живопис, 
графіка .скульптура, із середови
ща киргизького народу вийшли 
талановиті композитори, режисе
ри, артисти.

Позбавлений до Жовтневої ре
волюції елементарних, побутових 
умов, сьогодні колишній кочіаник 
живе у гарних містах, упорядкова
них селах, користується досягнен
нями сучасної цивілізації — радіо, 
телебачення тощо.

ЦИФРИ ЗРОСТАННЯЗасніжені хребти Тянь-Шаню, могутні ріки, що беруть початок з льодовиків, міжгірські долини, алпійські луки, ліси, озера. Це і е Киргизія.Надра її багаті ртуттю, сурмою, цинком, свинцем, золотом, оловом. сіркою, мармуром, вапняком, вугіллям, нафтою, газом.
Киргизія посідає третє місце в країні по гідроенергетичних ресур

сах. За підрахунками спеціалістів, тільки на Нарині і його притоках 
можна побудувати 22 гідростанції, які здатні виробити понад ЗО 
мільярдів кіловат-годин електроенергії. На цій річці і споруджуєть
ся Токтогульський гідровузол — один із найбільших у Середній 
Азії.

У багатьох районах країни добре відомі киргизькі бавовняні 
тканини, шерсть, шовк, трикотаж, шкіра, взуття. Обсяг виробництва 
товарів народного споживання за роки дев'ятої п’ятирічки зросте в 
республіці на 48 процентів.В Радянській Киргизії, де майже три мільйони населення, — понад дві тисячі шкіл, 8 вузів, 33 технікумів, 48 наукових закладів, Академія наук. Причому тільки в науково-дослідних Інститутах і вузах республіки працює понад дві з половиною тисячі жінок, серед яких 20 докторів і 400 кандидатів наук.МІСТО ОШ. ВУЛИЦІ ІМЕНІ ТЕЛЬМАНА, фот0 сдпожковл , в. утєщЕВА.
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Того вечора 
вона кілька ра
зів проходила 
провулком ко
ло школи. Нес
ла якісь па
кунки. А то 
йшла з від. 

білок» ХУСТКОЮ.

щоб тобі заплатити, — цілком оерйозію 
говорив завідуючий. — Піду в контору. 
Може з колгоспної каси щось виділять.

А вона, поливаючи принадний квіт, 
одказувала:

«— Одними картинами тут не прикра-

ПРИРОДА
1
ТИ

рами, прикритими
— Кули це ти своє добро перено

сиш? — запитував старий Гасіца, спогля
даючи за Фросиною Савівпою з-за ти
ну. — Може в інше обійстя переходиш 
жити?

— Добро чи ні, а й для вас воно» ді
дуню, гожим буде, — відповідала жінка 
та й поспішала далі.

А вранці завідуючий клубом в щойно 
прибраному залі побачив десятки ваз і 
горшків, в яких красувались квіти. Фро
сина Савівна порозкладала свої вазони 
на сцені, на підвіконні, в кімнаті гурт- 
ківців.

— Завтра ж урочистий вечір. А перед 
столом президії якось в місті я бачила 
отаку красу. То хам і в нас не гірше 
буде.

— На вікнах я нарахував їх більше 
тридцяти. В вас не вистачить червінців,

та квіток насадимо. Я приготувала на
сіння, розсаду. А про гроші не згадуй. 
Я не збиралась продавати ці горщечки 
в Ульяновці.

А в суботу вона поралася з школяра
ми надворі. Живий зелений малюнок 
з’явився навколо клубу, біля пам’ятника

а• • •„СНІТЕ АЙСТРИ
саш місце. І хан якими фарбами розма
люєш стіни, всеодно вони не потепліють. 
Лимонник і айстри — інша річ. А ще е 
ось біла лілея та калачики....

Завідуючий клубом, слухаючи такі сло
ва, міркував собі: «Для прибиральниці 
варто знати одне — вимити підлогу, ви
терти пилюку на кріслах... А вона зна
йшла собі й ще турботу. Зарплати за це 
не добавиш...»

Сказав їй знову про гроші. А вона 
своє:

— Ти краще збирай назавтра хлопців 
та дівчат, а то біля клубу вже бур’яни 
піднялись. Дзвай-но разом висапаємо їх

загиблим воїнам. Працювала і розпові
дала дітям про свою молодість. Як стала 
однією з перших трактористок в Лозу* 
ватому, як вона, комсомолка 30-х років, 
виступала на сцені, як вирощувала цук
рові буряки. Була вона і ланковою, і 
бригадиром рільників. А як нездужала, 
попросилась сюди — в клуб...

Впоралися з садінням квітів. І вже 
пропонує:

— В шкільному садку треба дикі кущі 
замінити іншою зеленню. Приходьте — 
я вам дам саджанців. А ще покажу ме
дунку та морську цибулю. Візьмете для 
свого гуртка. Хай ростуть.

Діти йдуть з нею додому. Розлигують, 
чому вода в ставку зеленіє, чому верба 
така живуча.

— О, верба, це справжнє диво. Ми ко
лись перед війною зібралися з комсо
мольцями, нарізали гілля та й повтикали 
в болото над водою. 1 тепер там суціль-^ 
ний затінок, пахощі і краса. Воно гарш£ ” 
коли незахЕращена річечка, а коло неї 
недоторкана трава, верби і осокори.

— То й ми спробуємо це зробити. 
Навколо нового ставу є ще ке зайнятий 
нічим берег. І коло шкільної криниці 
можна теж вербу посадити, якщо щодня 
поливати — виживе...

І отак завжди. Фросина Савівпа Бан
там любить дітей, любить землю і її квіт. 
Отож все своє життя дбає про красу. 
І має за таку турботу і такі поривання 
вдячність від людей. І в інших селах 
Ульяновського району почули про шо 
просту і скромну жінку. Приїхали якось 
з Молдобки і кажуть:

— Ви знаєте, де ростуть лікарські 
трави. Покажіть.

— Добре. Але треба і самим сади
ти їх...

м. ВІНЦЕВИЙ.

ЧИ НОЖНА 
НАДІЯТИСЬ?
ВИХОВАНЦІ дюсш
НА ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИХ ДОРІЖКАХ

Коли па стадіон виходять школярі, ми з надією 
чекаємо їхпіюго фінішу. Адже саме з числа цих 
спортсменів буде поповнення в шеренгах майст
рів, рекордсменів області. Ті, хто тренується в 
спортивних секціях дитячо-юнацьких шкіл, пер
шими повинні прийти до щасливого фінішу. Наші 
учні вже довели, гцо вони можуть долати нелегкі 
бар’єри. Наприклад, Жаниа Богоявлевська стала 
кандидатом в майстри спорту, успішно виступала 
И4 республіканських і всесоюзних змаїаннях. Не
щодавно на першості чотирьох міст області ця 
спортсменка була недосяжною в метанні диска, 
її результат — 44 метри 70 сантиметрів, і похвалу 
за це, в першу чергу, слід адресувати тренерам 
Олександрійської ДЮСШ № 1, які працюють з 
Богоявленською.

А ось вихованець Світловодської ДІОС.Ш Олек
сандр Касьян (тренер і. Мірошниченко) брав 
участь в спартакіаді школярів країни. В респуб
ліці він став чемпіоном з біту на 800 метрів. А 
коли тривала першість області, Олександр був 
г.оза конкуренцією на двох дистанціях (800 і 1500 
метрів).

Другий вихованець І. Мірошниченка Борис Гра
бовий на першості області серед ДЮСШ став ре
кордсменом з спор гнаної ходьби — 5 кілометрів 
він подолав за 22 хв. 13 сек. В республіці сере., 
своїх ровесників Борис теж в числі призерів.

Нещодавно представники дитячо-юнацьких спор
тивних шкіл знову зібралися в Кіровограді, щоб 
визначити свої досягнення в легкій атлетиці. Тут 
одразу лідерство захопили представники олек
сандрійської ДЮСШ № 1 і на фініші змагань 
стали переможцями. Друге місце — в кіровоград-

ців, третю сходинку серед спортсменів старшої 
вікової групи взяли світловсдські легкоатлети. 
А в молодшій групі місця розділились так: пер
ші — кірової радці, другі — світловодці, треті — 
зпам'янчанн.

Аналізуючи результати юних легкоатлетів, мож
на з певністю відзначити, що в нас росте надійна 
зміна. Показники вихованців ДЮСШ сбласті з 
окремих видів були такими:

Біг на 100 метрів: хлопчики — Вітя Сідякін (Олек
сандрія) — 12,00; Валерій Седов (Кіровоград) — 
12,1; Євген Акура (Кіровоград) — 12,2; юнаки •- 
Валерій Самусеико (Кіровоград) — 11,6; Анатолій 
Броварчук (Ульяновка) — 11,7; Віктор Козів (Зна
м'янка) — 11,8.

Біг на 200 метрів: серед хлопчиків — перший 
Віктор Сідякін — 24,8; серед юнаків — олексаид- 
рісць Юрій Якименко — 24,4;

Сгрноки в довжину: Юрііт Якименко (Олександ
рія — 6 м 23 см; Олександр Куц (Олександрія) — 
612; Валерій Самусеико (Кіровоград) — 6 м. 00 см;

Стрибки у висоту: Віктор Погребняк (Гслова- 
нівськ) — 170 с.м; Михайло Газонтер (Кірово
град) — 165 с.м;

Штовхання ядра: Андрій Дамогоцький (Сіві.то- 
водськ) — 10 м 80 см;

Метання диска: Іван Романець (Світловодськ) — 
25 м 60 см;

Метання списа: Олександр Зінов’єв (Мала Вис
ка) — 31 м 70 см;

Кращі серед дівчат:
Біг на 100 м: Людмила Русакова (Знам’янка) — 

13,3;
Біг на 20 м: Людмила Русакова — 28,2:
Штовхання ядра: Рая Шекотько (Олслсаидрія). — 

9 м 20 см;
Дістання диска: Рая Шекотько— 33.00;
Стрибки у висоту: Таня Кузьменко (Світло- 

водськ) — 140 с.м;
Стрибки у довжину: О.тя Козоико (Олександ

рія) — 501 см.
Звичайно, такі результати можна розцінювати 

по-різному. Мені ж хочеться підкреслити те, ато 
нині ми тепер бачимо геред призерів змагань не 
лише кіровоградців, а й вихованців шкіл з райо
нів, де порівняно недавно тренери взялися готу
вати молодих спортсменів. Спеціалізація, як ми 
бачимо, дає- втішні наслідки.

О. БЕРЕЗАН, 
старший тренер з легкої атлетики 
облвно.

«Молдови»
Гостинність

Готуючись до 50-річчя 
утворення СРСР, фізкуль
турники країни в ці перед- 
святкозі дні всюди зустріча
ють гостей. Росіяни ідуть 
до білорусів, українці до 
росіян. Нещодавно, на
приклад, українські спорт
смени завітали до молдо
ван. Тут, на відкритій пер
шості ДСТ «Молдова» з 
фехтування були і Кірово
граду. Майстер спорту 
силь Литвиненко виборов на 
цих змаганнях бронзову на
городу серед рапіристіз. А 
наша землячка Валентина 
Чорна стала на найвищу 
сходинку п'єдесталу шани.

В. МІРВИЧ.

Здебільшого пе діти робітників заводу 
«Червона зірка»., Коли батько і мама 
йдуть па робочу зміну, другим домом ц»Л 
хлопчиків і дівчаток стає дитячий садок 
«Радуга». 1 не просто домом. Тут почи
нається їх бачення найаотайніших диво- 
востей життя.

Фото Г. АНДР1ИЧУКА.

ХРОНІКА
ЗМАГАНЬ

СТЕНДОВА СТРІЛЬБА. У 
Севастополі закінчилися Все
союзні змагання серед сіль
ських товариств. Команда ук
раїнського «Колосу», яку до 
поєдинків готував кіровоград
ський тренер, майстер спорту 
Валерій Вільний, виборола 
друге місце. Валерій Вільний і 
сам брав участь у змаганнях. 
На круглому стенді у особисто
му заліку він був четвертим, а

інший кіровоградень — май
стер спорту Сергій Лисогор у 
цій же вправі — восьмим.

« ♦ #
БОКС. Виборовши трете при

зове місце в змаганнях на 
приз Героя Радянського Союзу 
М. Кузнецова, що тривали в 
Ровному, кіровоградець Петро 
Кошмам (щонайлегша вага) ви
конав норматив кандидата в

майстри спорту. Серед най- 
сильніших боксерів республіки, 
що вийшли на п’єдестал трійки 
призерів, були і наші земляки 
Валерій Хам та Анатолій Па
насенко.

♦ ♦ »

ФУТБОЛ. Позавчора кіровоград
ська «Зірка» в черговому турі зу
стрічалась з футболістами сімфе
ропольської «Таврії». Рахунок зу
стрічі — 0:0.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 25 ЖОВТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Но
вини. (М). 9.4Т — Для школя
рів. «Творчість юних». Кон
церт. (М). 10.15 — «Приморці». 
Передача друга. (М). 10.45 — 
Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Червоні поля
ни». (М). 12.10 — «Поезія».
(М). 12.25 — Програма доку
ментальних фільмів. (ЛІ). 16.35
— «Горький — співець робіт
ничого класу». Навчальна пе
редача з літератури. (М). 17.30
— Інформаційна програма 
«Вісті». (К). 18.00 — Новини. 
(М). 18.10 — «Союз непоруш
ний». Мордовська ЛРСР. (М). 
18.40 — Прем’єра телевізійно
го художнього фільму «Біля 
самого синього неба». (М). 
19.30 — «СРСР — Франція». 
(М). 20.00 — Кубок європей
ських чемпіонів з футбола. 
«Динамо» (К) — «Турнік» 
(Польща). II тайм, (К). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30

£*й Наша адреса і телефони «МОЛОДОЙ КОММУНАР», оргав Кнровотродсвого 
обком» ЛКСМУ, г, Кировоград.

116050 ГСП, КІрокоград-50, аул. Луиачарсьного, 36, 
Телефони; відповідального секретаря та відділу ком. 
гомельського життя—2-41*35, відділу пропаганди, від» 
ділу листів і масової роботи та Інших відділів—2-45-36.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глїнкн, 2.

— Копцерт державного хорео
графічного ансамблю «Беріз
ка». (М). 22.20 — Спортивна
проірама. (М). 23.10 — ’Нови
ни. <М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 — 
«Партійне життя». (Львів). 
17.30 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. «Виставка Бу- 
ратіво». (М). 18.00 — «Стаді
он». Першість УРСР з важкої 
атлетики. (Донецьк). 19.00 — 
Спортивна програма. (К). 19.45
— Л. Мінкус. «Дон-Кіхот». 
Вистава. В перерві — «На доб
раніч, діти!». (К). 22.10 — Те
лефільм «Учитель словеснос
ті». (К). 23.00 — Вечірні но
вини. (К).

ЧЕТВЕР. 26 ЖОВТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Нони- 
ни. (М). 9.43 — Кольорове те
лебачення. Для дітей. «Ви
ставка Буратіно», (Лі). 10.15 — 
«Приморці». Передача третя. 
(М). 10.45 — Художній фільм 
«Золоте теля». Перша серія. 
(М). 12.00 — «Про балет». (М). 
12.55 — Кольорове телебачен
ня. Програма документальних 
фільмів. (М). 16.15 — «Росій
ська моєї»». (М). 17.00 — Для 
шнолярів. «Несемо ясну зо
рю». (Дніпропетровськ), 17.45 
•— Фільм-концерт. «Я малюю 
пісню». (К). 18.00 — Новини. 
(М). 18.10 — Ленінський уні
верситет мільйонів. (М). 18.10
— Концерт. (,М)„ 18.50 - Ко-

льорове телебачення. Прем’єра 
телевізііівого документального 
фільму «Будні Стамбула». 
(М). 19.15 — Опера Дж. Россі- 
ні. «Севільський цирульник». 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(ЛІ). 21.30 — Продовження
спектаклю «Севільський ци
рульник». (М). 22.20 — Пре
м'єра телевізійною докумен
тальною фільму «Цс наша 
професія». (М). 22.45 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 — 
Для дітей. «Подарунки дру
зям». (М). 17.30 — «Алтайські 
зустрічі». (М). is.no — Для ді
тей. «Іскорка». (Донецьк). 
18.30 — «Мелодії, народжені 
дружбою». (Кіровоград на 
Республіканське телебачення). 
19.00 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 19.30 — Теле
фільм «Чарівна сопілка». (К). 
20.15 — «Шляхом чорної зра
ди». (К). 20.45 — «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.505Ь- Ко
льорове телебачення. «З до
рожного блокнота». (К). 22.30 
— Вечірні новини. (К).
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