
У ПОЛЬОТІ —„СОЮЗ-22“
ПОВІДОМЛЕННЯ ТАРС

15 вересня 1976 року о 12 годині -18 хвилин за московським 
часом у Радянському Союзі здійснено запуск космічного ко
рабля <С.оюз-22», пілотованого екіпажем у складі командира 
корабля Героя Радянського Союзу, льотчика-космонавта 
СРСР полковника Биковського Валерія Федоровича і бортіи- 
жепера Лксьопова Володимира Вікторовича.

Основною метою польоту космічного корабля «Союз-22», 
який проводиться за програмою співробітництва соціалістич
них країн у галузі дослідження і використання космічного 
простору н мирних цілях, є опрацювання і вдосконалення 
науково-технічних методів і засобів вивчення з космосу 
геолого-географічних характеристик поверхні Землі в інтере
сах народного господарства. Для розв’язання цих завдань 
на борту космічного корабля встановлено багатозональну 
фотоапаратуру, розроблену спеціалістами ІІДР і СРСР і ви
готовлену на народному підприємстві «Карл Цейс Йена» 
в ІІДР.
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бо- 
ііого, 
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Т. САВКОВА, 
голова КІДу імені Пабло 
Нерудн Гайворонської се
редньої інколи № 5.

«Народ Чілі ніколи не буде жити 
у рабському ярмі катів».

Сергій ПОШТОВ. 7 «Б» клас.
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ЗА ПОЧИНОМ
ХАРКІВ'ЯН

(Ь МАШИНИ приймають комсомолки ЛЮБА ЖЕРДІ й ТА ВАРВАРА КУЛИК.А ЙДУТЬ ЦУКРОВІ БУРЯКИ НОВОГО ВРОЖАЮ.

«Дамо державі надплановий цукор за рахунок добро
то збереження буряків». Біля приміщення контори Ле- 
леківського бурякоприймального пункту Другого імені 
Пстровського цукроко.мбінату це гасло па видному міс
ці. На підприємстві все підпорядковане тому, щоб 
уникнути втрат, досягти максимального виходу цукру.

З піднесенням сприйняли трудівники лист Генераль
ного секретаря Ц1\ КПРС товариша Л. і. Брежнєва бу- 
ряководам, цукровикам і транспортникам Харківщини. 
Враховуючи сприятливі умови, підтримуючи ініціативу 
харків’ян, робітники взяли підвищені соціалістичні зо
бов’язання, намітили прийняти на 24 тисячі тонн коре
нів більше, ніж заплановано.

На підприємстві нині особливу увагу приділяють якості про
дукції, цукристості. З колгоспу імені Божеика, імені Крупської 
Кіровоградського району. імені Фрунзе — Компаніївського 
пішли корені з високим процентой зеленої маси. Комсомоль
ський пост якості відразу ж підняв тривогу.

Пильно слідкують за якістю продукції працівники лаборато
рії Люба Луиьова. комсомолки Люба Ягупа, Віра Янчук.

Головне завдання в перші дні — забезпечити.завод сировиною. 
Майже 5 тисяч тонн цукрових буряків прийняли трудівники 
пункту. Та корені тут не затримуються — вже понад 3 тисячі 
тонн їх відправлено на завод.

— Виконання графіка прийому, відвантаження коре
нів вимагає чіткої організації робіт, високоефективного 
використання техніки. — підкреслив завідуючиіі буря
козбиральним пунктом Іван Іванович Бранко. — Наста
ють відповідальні дні. Цукрові вродили щедро, потік 
коренів наростає. Але наш колектив у вссготоввості, хо
ча переважна більшість наших працівників — молодь. 
Ми надійно відремонтували розвантажувальні комплек
си, іншу техніку. Серед трудівників усіх спеціальностей 
налагоджене соціалістичне змагання Сьогодні відзна
чаються v роботі машиністи буртоукладальної машини 
Михайло Хлистов та Віктор Громов, трактористи Мико
ла Чорний та Петро Шулик. Включившись у змагання 
за збереження сировини, всі розуміють: чим вита 
якість, тим більше цукру.

10. СТОРЧАК.

ЩОРОКУ майже тридцяті» 
тисяч юнаків і дівчат 

Кіровоградщини проходять 
школу ідейного гарту в 
гуртках і семінарах комсо
мольського пслітнавчання. 
ААинулий навчальний рік 
став у житті кожної моло
дої людини оссбливи/л ета
пом, адже він співпав з пе-: 
ріодом підготовки і роботи 
історичного XXV з’їзду 
КПРС. Це й обумовило зміст 
і напрям політичного на
вчання. В багатьох 
мольських 
лися цінні 
наприклад, 
пресовому

політичного 
ксмсо» 

гуртках народи-, 
починання. Так< 

у ксвальсько- 
цеху Кіровоград*

ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

В. ПЕТРАКОВ, 
секретар обкому 

комсомолу.

ДУМКА

ЗАСТОЮ

Наш повнії 
рубіяс—
550 тисяч тонн 
понадпланових 
буряків

14 вересня в Кірово- 
Л^-раді відбулися збори 

партійно-господарського 
активу області. З допо
віддю «Про завдання 
партійних, радянських, 
профспілкових, комсо
мольських організацій і 
господарських органів 
області в зв'язку з лис
том Генерального сек
ретаря ЦК КПРС това
риша Л. І. Брежнєва бу
ряківникам, працівни
кам цукрової промисло
вості і транспортних під
приємств Харківської 

.області» на зборах ви- 
. ступив перший секретар 
обкому партії М. М. Ко- 
бильчак.

В обговоренні ДОПОПІДІ 
взяли участь перший секре
тар Головапівського райко
му партії В. П. УСАЧОВ. 

^секретап парткому Другого 
ТрїмСні Пстровського

комбінату О.ісксаіідбівсько- 
го оайону В. Ф. -
ВИЙ. начальник 
ського підді.іка
І. С. ШЕВЕРНЯЄВ, голова 

Гайворонської 
Ради депутатів 

І. О. ОКОВИТИЙ. 
по вирощуванню 
буряків колгоспу 

Ульяновського

ВИКОНКОМІ’ 
районної 
трудящих 
ланкова 
цукрових і 
«Родина» 
району Г. К. СУБОТА, го
лова колгоспу «Зоря 
нізму» " . .
го району Герой 
тичної Праці Л. 
ФЕР.
ського 
наїїня вантажного автотран
спорту № 10661 В. К. МАТ- 
ВІЄНКО, комбайнер кол
госпу імені Чапаева Ново, 
мпогооодського району г. J. 
ЛЕБЕДЕНКО, начальник 
обласного управління авто
транспорту В. В. СП РЕН
ЖИН.

Збори партійно-госпо
дарського активу прий
няли відповідну резолю
цію.

ТИЖДЕНЬ СОЛІДАРНОСТІ З ПАТРІОТАМИ ЧІЛІ

Завтра у нас вечір: «Чілі, 
Корвалан, боротьба». У про
грамі: лекція «Слово про Кор- 
валана», фільм «Серце Корва- 
лана», конкурс політичної піс
ні — «Пісня зібрана в кулак», 
звіт про тиждень солідарності 
з патріотами Чілі. Піонерські 
загони, комсомольські органі
зації класів будуть рапортува
ти, що зробив кожен з учнів, 
щоб допомогти чілійським 
патріотам. Адже цьогорічний 
тиждень солідарності ми про
вели під девізом: «Твій осо
бистий вклад у допомогу на
роду Чілі». Цього разу вхід на 
вечір платний. Зібрані кошти 
ми перерахуємо у фонд солі
дарності.

Завтра ми підсумовуємо все, 
що зробили комсомольці та 
піонери школи. Мітинг солі
дарності, політичні інформації 
про боротьбу чілійських пат
ріотів, виступи на підприєм
ствах міста з бесідами і кон
цертними програмами, збір 
металевого брухту та макула
тури (виручені гроші — у фонд 
солідарності з патріотами Чі
лі) — такий короткий перелік 
добрих справ тижня солідар
ності. А ще ми писали твори 
на тему: «Моє слово полум’я
ному Лучо». Кращі з них зачи
таємо завтра на вечорі. їх же 
відправимо Луїсу Корвалану. 
Ось деякі рядки з письмових 
робіт піонерів та комсомоль

«Відверто кажучи важко починати 
писати цього листа. Різні почуття бо
рються в мені зараз: радісно, що 
Луїс Корвалан живий, і ми можемо 
поздоровити його з 60-річчям. бо
ляче. що хунта перетворила 
жвавого і життєрадісного, в 
змучену людину, страшно за його 
майбутню долю.

Ми вдячні Вам, дорогий товаришу 
Лучо. за те, що Ви можете 
ерорі в калюжах» крові, як 
О. Довженко».

Олег ЧАБАН. 10 «А»

«Три роки стогне Чілі під чоботом 
фашистської хунти, але країна жи
ве, живе не зважаючи на тяжкі умо
ви. Бо живуть і борються Луїс Кор
валан. і комуністи».

Галина БЕЗВЕРХА, 9 «Б» клас.

*/Ии, радянські діти, ніколи не роз
лучалися з Вами, разом з Вами, від
важний Луїсе, переносили тяжкі 
Ваші поневіряння. Ми завжди з 
Вами. Ми пишаємося Вами».

Тетяна ПАДАЛКО, 9 «Б» клас.

«Я хотів би, щоб не було більше 
кровопролиття, щоб не вбивали лю
дей, не сиротіли діти. 1 щоб не було 
більше жодного концтабору».

Олег КОЛОМИТОВ. 5 «В» клас.

«Я буду збирати металобрухт у 
фонд Чілі».

-Галина САЛ ЬН И КОВА, 5 к.4» клас.

«Свободу Луїсу Корвалану! Він 
потрібен людям».

Лариса АНДРІЄВСЬКА.

«З Вашим визволенням прийде 
воля і Вашому народові. Ви, так 
як і багато радянських людей, 
здійснили подвиг заради баї ьківщи- 
ни. і ми, школярі СРСР. пишаємося 
Вами».

Володимир ВІТ 10 К.ця вірю, що 61-шу річницю жит
тя Ви зустрінете на вільній землі».

Михайло ВЛАСЕНКО, 9 «А» клас.

«Ось уже кілька років у Вашій 
країні йде жорстока боротьба. Та 
чілійські патріоти не припинять бо
ротьби, бо знають, що переможе чес
ність, мужність і правда».

Володимир ВІННІІЧЕНКО,
9 «А» клас.

ського заводу «Червона 
зірка» слухачі гуртка «Ос
нови економічних знань» 
виступили ініціаторами руху 
молодих червонозорівців 
«XXV з’їздові КПРС — 25 
понадпланових сівалок!», 
молоді робітники світло— 
водських заводів одними з 
перших підтримали почин 
москвичів «П’ятирічці якос
ті — комсомольську гаран
тію», а політгуртківці кол
госпу «Жовтнева револю
ція» НоЕгородківського ра
йону виступили з ініціати
вою «Зробимо рік XXV з’їз
ду КПРС роком 
праці і відмінного 
ня».

Серед слухачів 
мольських гуртків і 
рів кожен 
ударник комуністичної пра
ці, протягом минулого 
вчального року більше 1300 

з 
до лав

ударної 
навчак-

комсс- 
семіна- 

четвертий —■

на-

про-з них подали заяви 
ханням прийняти їх 
КПРС.

Останнім часом 
поліпшився склад 
гандистів: майже 92 
центи з них — комуністи, 
83 — мають вищу і неза- 
кінчену вищу освіту, 70 — 
трудовий стаж пропаган
диста більше трьох років. 
Серед кращих називаємо 
імена В. С. Бондаря з Віль- 
шанського, Н. Д Вікторову 
з Долинського. С. Г. Бор- 
никову з Бсбринецького 
районів, Л. М. Завражно- 
го (м. Кіровоград), Ф. М. 
Качанова (Новгородківський 
район), В. і. Цирку на
(м. Світповодськ), О. Т. Чи- 
бісову (м Кіровоград) та 
інших. Плоди ' '
праці ідейних 
молоді 
щення 
роботи 
лому.

Але, 
на XXV з'їзді 
благодушності 
яких підстав, адже в органі
зації ідейно-виховної робо
ти серед МОЛОДІ € ще певні 
недоліки, невирішені ПрсА 
Єлеми. Не 
сприятливі
(Закінчення

якіснр 
пропа- 

про-

натхненної 
наставнинів 

— помітне підви- 
рівня ідеологічної 
комсомолу в ці-

як підкреслювалось
КПРС, для 
немає ні-

зважаючи на 
умови, НОВІ 

на 3-й стор.).
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роз-

ЕКСПЕДИЦІЯ «ВПРОВАДЖЕННЯ»

ЗРОБИ СВОЄ
ВІДКРИТТЯ!

винаходу 
налагодити

молока. Впровад- 
цього 

змогу

глибркі й міцні 
Творчий. всебічний

Серед вузлових проблем розвитку економіки, намічених XXV з’їздом КПРС, прискорення наукозо-тех. 
нічного прогресу — одне з першочергових завдань. Важлива роль у цьому, як головній умові підвищення 
ефективності суспільного виробництва, належить вузівській науці. Про це відзначається в постанові 
Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи по дальшому підвищенню ефективності 
сільськогосподарської науки і зміцненню її зв’язку з виробництвом». Справі розвитку науково-технічного 
прогресу, впровадженню досягнень науки у виробництво активно сприяють вчені Кіровоградського інституту 
сільськогосподарського машинобудування.

А РОКИ дев ятої п ятирічкп 
зріс науковий потенціал пашо- 

учбового 
творчі зв’язки 
цтвом. Колектив інституту за цей 
період розробив понад 150 тем, об
сяг наукових досліджень і розробок 
по госпдоговіриій тематиці з про
мисловими і сільськогосподарськи
ми підприємствами зріс, порівнюючи 
з 1971 роком, у 2,5 раза.

Сам профіль вузу обумовлює на
прямок роботи вчених. Звичайно, 
тематика наукових досліджень не 
зводиться лише до сільськогоспо
дарського аспекту, але все ж таки 
більша частина розробок стосується 
проблем цієї галузі.

XXV з’їзд КПРС визначив як загаль
нонародне завдання дальший розвиток 
сільського господарства. За роки дсся-

чи*

закладу, зміцніли 
вчених з виробнії-

XXV з’їзді КПРС Голова Ради Мі
ністрів СРСР товариш О. М. Коси- 
гін, — треба буде освоїти виготов
лення нового устаткування для за
готівлі і приготування кормів. Роз
в’язання цього великого і дуже 
важливого завдання дасть можли
вість так організувати справу, що 
всі корми згодовуватимуться худо
бі в переробленому і підготовлено
му вигляді».

Розроблена нашими вченими про
гресивна технологія переробки ба
дилля цукрового буряка дозволить 
зменшити собівартість виробництва 
однієї тонни гранул із суміші ба
дилля і грубих кормів вдвічі, порів
нюючи із вживаним способом пере
робки цих компонентів. Повнії ме
тод гранулювання кормів демон-

ПРИИДЕ в село 
ЕЛЕКТРОНІКА

тої п’ятирічки необхідно у півтора рала 
збільшити поставки техніки селу, до то
го ж техніки більш сучасної, високопро
дуктивної і різноманітної. Цс дасть мож
ливість в основному завершити комп- 

- лексну механізацію в зерновому госпо
дарстві, значно підвищити рівень меха
нізації в інших галузях землеробства, а 
також у тваринництві. У розв’язанні цих 
завдань активну участь беруть вчені на
шого інституту, зокрема — з кафедри 
сільськогосподарського машннобуду ван
ни. Свідченням тому — вже викопані на
укові розробки або ті, котрі виконуються 
и даний час. Наприклад, під керів
ництвом кандидата технічних наук С. 1. 
Шмата вчені кафедри сільськогосподар
ського машинобудування у співдружнос
ті з відділом головного конструктора 
заводу «Червона зірка» виконали робо
ту аДосліджешія апаратів кукурудзяних 
сівалок СКІІК-б і СКНК-8 з метою від
найдення можливості скорочення висів
них дисків». В результаті вдалося змен. 

■шити кількість дисків з восьми до п'яти, 
річний ско"-і.ічіпій ефект від впровад
ження цієї роботи в народне господар
ство склав 133 тисячі карбованців.

Або ще один приклад. Вчені тієї 
ж кафедри разом з Українським на
уково-дослідним інститутом Лісо
степу і Полісся розробили, вппро- 

колгоспі 
району 

бадилля

бували і впровадили в 
імені Леніна До.іинськогр 
повнії спосіб переробки 
цукрового буряка. Актуальність цієї 
наукової розробки очевидна, якщо 
розглядати її з точки зору тих зав
дань, які поставлені партією в га
лузі сільського господарства. «На
шому сільськогосподарському 
шинобудуваїппо, — відзначив

ма
на

струпився на ВДНГ СРСР і був 
удостоєний бронзової медалі.

ПРОТЯГОМ кількох років 
робкою пристроїв автоводіиня 

бурякових комбайнів займається 
кафедра автоматизації виробничих 
процесів. Автоматизація цих ма
шин — одне з важливих завдань в 
процесі завершення комплексної ме
ханізації буряківництва, оскільки 
вона значно підвищує ефективність 
використання агрегатів за рахунок 
нарощення швидкостей, поліпшення 
використання робочого часу, тех
нологічних процесів. На базі науко
вих розробок кафедри створили 
пристрій автоводіиня причіпних бу
рякозбиральних комбайнів тсрс- 
бильного типу, які вже зараз запу
щені в серійне • виробництво па 
Дніпропетровському комбайновому 

‘ заводі. Цим же пристроєм обладна
ли комбайн з відрізною бадилля на 
коршо СКД-2 і бадильпозбпральпу 
машину БМ-6, яку випускає Терно
пільськії й комбайновий завод.

Пристрої автоводіиня бурякозбираль
них машин поки що перші і єдині при
клади широкою і одночасного ефектив
ного використання автоматики п рослин
ництві. Вони дають значну економію 
трудових ресурсів. Так, впровадження 
пристроїв автоводіиня причіпних буря
козбиральних комбайнів дозволило звіль
нити під час збирання буряка близько 
70 тисяч чоловік, а самохідних — 4 ти
сячі, і отримати сумарний економічний 
ефект понад 90 мільйонів карбованців.

Мста дальшого розвитку пристроїв — 
створення багатоцільової системи авто-

водіпня з використанням електроніки, 
що дозволить розширити область засто
сування цих автодштів на Інші сільсько, 
господарські машини. Елементи системи 
вже розроблені нашим інститутом, Ук
раїнським ІІДІ сільськогосподарського 
машинобудування. Дніпропетровським 
комбайновим заводом із залученням ря
ду організацій, в тому числі ііІдпрПємстз 
електронної промисловості СРСР і На
родної Республіки Болгарії.
л- 111ВРиь11Н11КИ кафедри азто- 
V* матизації виробничих процесів 
провадять великі роботи но автома
тизації одного із трудомістких про
цесів сільськогосподарського ви
робництва — процесу доїння. Вже 
розроблені і пройшли дослідну пе
ревірку на молочнотоварній фермі 
колгоспу імені Леніна Кіровоград
ського району окремі в;, зли системи 
автоматизованого управління доїн
ням. Випробування показали, що но
винка надійна в роботі. Цього ро
ку пройде перевірку вся система в 
цілому, а вже в наступному, 
1977-му, вона буде впроваджена в 
експлуатацію на доїльних установ
ках колгоспів імені Леніна та •«Ук
раїна» Кіровоградського району.

Нова система забезпечує автома
тичну зміну режиму доїльного апа
рату в залежності від готовності 
тварин до віддачі молока, вимикає 
доїльний вакуум при зниженні мо
локовіддачі до встановленої межі і 
забезпечує облік індивідуального 
надою шд кожної корови. Поперед
ні підрахунки показують, що річний 
економічний ефект від впроваджен
ня автоматичного управління доїн
ням лише на одній МТФ в 1200 го
лів худоби складе 12 тисяч карбо
ванців. За умов повсюдного впро
вадження такої системи річний на
родногосподарський ефект сягне 
майже ЗО мільйонів карбованців 
економії.

ЦЕ ЛИШЕ кілька прикладів прак
тичної участі вчених КІС.Му у 

вирішенні завдань, поставлених XXV 
з'їздом в галузі сільського гос
подарства. Та, слід відзначити, 
що й інші кафедри вносять вагомий 
вклад в розробку і впровадження 
наукових досягнень у виробництво.

В новій п’ятирічці ми плануємо 
вдвічі збільшити загальний обсяг 
наукових досліджень, порівнюючи 
з минулим п’ятиріччям, продовжи
ти і завершити раніше розпочаті, 
закласти нові дослідження, спря
мовані на комплексну механізацію 
і автоматизацію сільського госпо
дарства та підвищення технічного 
рівня, якості і ефективності всього 
громадського виробництва.

Г. 110СОВ, 
ректор Кіровоградського ін
ституту сільськогосподарсько
го машинобудування.

Студенти п’ятого курсу Віктор ДОРОШЕНКО (зліва) і 
Олександр Д1ТЧИНКІН біля секції бурякової сівалки.

(7) ЗЛСІДЛНЙЯ РАДИ з НАУКОВО- 
ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.

Г) В ОБЧИСЛЮВАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ 
ІНСТИТУТУ,

Фото в. КОВПАКА.

Велике й почесне заз- 
дання перед вищою шко
лою поставив XXV з’їзд 
КПРС — готувати високо
кваліфікованих, ідейно за
гартованих спеціалістів 
для народного господар
ства, вмілих організаторів 
виробництва. Завдання це 
продиктоване вимогами 
часу, успіх його розв'я
зання багато в чо/лу за
лежить від погоджених 
дій партійної і комсо
мольської організацій ву
зу, викладачів.

Комітет комсомол^’ нашого 
інституту велику увагу приді
ляє розвиткові науково-дослід
ної роботи студентів. Вона є 
невід’ємною частиною на
вчального процесу, одним з 
головних складових елементів 
боротьби за глпбркі й міцні 
знання. _ .... ........ ....... .
науковий підхід до оволодій- 
тк> — ось магістральний па
ня майбутньою спеціальніс- 
прям Підготовки висококвалі
фікованого сучасного спеціа
ліста. І в закладі використо
вують різноманітні форми за
лучення студентів до активної 
участі и науково-дослідній ро
боті: наукові гуртки, науково- 
технічні й науково-теоретичні 
семінари, студентські проект
но-конструкторські бюро, на
уково-виробнича практика ре
альне курсове й дипломне 
проектування, конкурси і на
уково - технічні олімпіади, 
складання наукових доповідей 
1 “'"*■“27’2. Не випадково рік 

:з кількість 
які занмаїо- 

науковимн пошуками, 
за минулу п’ятирічку їх 

досягло 
чоловік, 

ВІД 
комі- 

інституту 
-і иіиро- 
наука —-

і рефератів. І’ 
У рік збільшується 
юнаків і дівчат, 
ться 
Так.
число зросло вдвоє і 
майже півтори тисячі

Відштовхуючись 
минулого досвіду, 
тет комсомолу і 
почав здійснювати 
ку програму: г 
виробництву. Початок во
на бере від олімпіади 
«Студент і науково-техніч
ний прогрес». Нинішнього 
року В ній узяли участь 
2260 юнаків і дівчат —

1 сту- 
переможців 
туру пред- 
вуз на рес- 

олімпіаді. 
відмінники 

комсомольські

2260
більше ПОЛОВИНИ всіх 
дентів. СІМ 
заключного 
ставлятимуть 
публіканській 
Серед них — 
навчання,

активісти Володимир Ула
нов, Олександр Прима
ков.

Прижилася у нас одна ’.но
вих форм науково-дослідної 
роботи студентів — укладення 
колективних договорів між 
виробничими колективами і 
студентськими конструктор
ськими бюро. Цього року такі 
договори підписали з ГС.КБ 
«Г’рунтопосівмаш» — на роз
робку окремих вузлів сівалок 
для нссипкнх культур і з Кі
ровоградським заводом трак
торних гідроагрегатів — на 
проектування спеціальні!?; при
строїв та оснащення для ви
готовлення шестеренчастих 
насосів. За такою тематикою 
працюють майже сорок сту
дентів, виконуються диплома! 
й курсові проекти.

Розв'язання проблем, 
ш,о випливають безпосо-. 
редньо з потреб суспіл^Л 
ного виробництва, захоп
лює майбутніх інженерія. 
1 чимало з них іще в сті
нах вузу стають авторами 
часом цікавих конструк
торських рішень. Ось ли
ше один приклад. Сту
денти Анатолій Павлюк і 
Василь Козир під 
ництвом П| 
Носова і 
Кондратця 
принципи 
гуляторів 
них машинах і розробили 
лічильники індивідуальних 
надоїв 
ження 
дасть 
чіткий облік виробництва 
молока на фермі в ціло
му, поліпшити племЕ^Л 
роботу по відбору на»т 
більш продуктивних ко
рів.

З майбутньою спеціаль
ністю пов язують СЬОГОДНІ 
студенти свою науково- 
дослідну роботу. Вена -у" 
той місток, що веде 9-й 
теоретичного пізнання 
застосування набути* 
знань у практиці комуніс
тичного будівництва, 
сприяє творчому мислен
ню, правильним науковим 
висновкам.

керів- 
ірофесора Г. Р. 
доцента В. О. 

дослідили 
побудови ре- 

тактів у доіль-

М. ВЛАСЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу Кіровоград
ського інституту сіль
ськогосподарського ма*^. 
шннобудування.
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(Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.).

можливості для всебічного 
розвитку особи, завдання 
ідейно-морального загар
тування не спрощуються. 
Скоріше навпаки. Вони 
ускладнюються. Чим це ви
кликано?

По-перше, особливостями 
виховання в сучасних умо
вах. Нинішнє покоління мо
лоді не пройшло безпосе
редньо через горнило кла
сової боротьби, йому не 
довелося випробувати ті 
труднощі, що випали на 
долю старших.
і По-друге, треба врахову- 
*ати, що світогляд молодої 

людини формується в умо
вах стрімкого суспільного і 
науково-технічного прогре
су, постійного оновлен
ня соціально-економічних 
умоз. І допомогти молодій 
людині знайти активну жит
тєву позицію, правильно 
оцінювати суспільні події, 
факти — найзажливіше зав
дання ідеологічної роботи 
комсомольських організа
цій.

По третє, підвищення ви
мог до усієї нашої роботи 
в масах пов'язане з ростом 
свідомості, інформованості 
народу. Молодь відзна
чається великою жадобою 
до знань і це ставить висо
кі зимоги до рівня її вихо
вання.

По-четверте, формування 
світогляду молоді прохо
дить в умовах гострої ідео- 

^^~;огічної боротьби між со
ціалізмом і капіталізмом. 
Основну ставку ворожа 
пропаганда робить на мо
лодь, намагаючись похитну-

ти її віру у комуністичні 
ідеали, породити аполітич
ність, песимізм.

Ці найважливіші особли
вості зумовлюють нові зав
дання в ідеологічній діяль
ності комсомольських орга
нізацій та установ, що зай
маються питаннями кому
ністичного виховання під
ростаючого покоління.

Л. І. Брежнєв у Звітній 
доповіді ЦК XXV з’їздові 
КПРС вказував на високі ви
моги, які життя ставить пе
ред комсомолом. Адже са-

ме в комсомолі молодь 
активно включається з ос
мислене комуністичне бу
дівництво.

Не можна розраховувати 
на високу ефективність 
ідеологічної роботи, коли 
вона не охоплює усіх сфер 
життєдіяльності колективу, 
або певна її ділянка не 
узгоджена з іншою. При 
комплексному підході до 
організації ідеологічної ро
боти, її плануванні, немож
на обмежуватися лише рам
ками комсомолу. Треба 
підвищувати ефективність 
форм і методів спільної ді
яльності комсомольських 
комітетів з усіма заціказл«»-» 
ними організаціями у вирі
шенні питань праці, освіти, 
побуту і відпочинку моло
ді. Проте не слід змішува
ти різні форми пропаганди,

політичним 2ЯРП1
в результаті яких би виступ 
лектора, наприклад, дуб
лював політінформатора, а 
заняття політгуртка були б 
схожі на виробничу на
раду.
П ОЛОВНА умова поліп- 
■ шення змісту ідеоло
гічної роботи — широка 
пропаганда марксистсько- 
ленінської теорії, яка ді
стала свій дальший твор
чий розвиток у матеріалах 
XXV з’їзду КПРС. У поста
нові бюро ЦК ВЛКСМ «Про 
завдання політичного на

вчання комсомольців та 
молоді у світлі рішень XXV 
з’їзду КПРС» сказано, що 
головне завдання мережі 
комсомольського політна- 
вчання, всієї ідеологічної 
роботи — поглиблене ви
вчення документів і рішень 
XXV з’їзду КПРС. Донести 
ідеї партійного форуму до 
кожної молодої людини — 
почесний обов'язок комсо
мольських пропагандистів, 
лекторів, активістів. Треба 
врахувати і те, що пропа
ганда матеріалів XXV з'їз
ду карні — кампанія не ко
роткочасна, її треба вести 
планомірно, з урахуванням 
перспективи, у нерозривно
му зв’язку з практичним 
вирішенням завдань, по
ставлених з'їздом. Пра
вильно діють у тих органі
заціях, де роз'яснення ма

теріалів форуму ведуть у 
тісному зв’язку з практич
ним виконанням народно
господарських планів і со
ціалістичних зобов’язань. 
І тут на допомогу комсо
мольським організаціям 
прийде Всесоюзний Ленін
ський залік «Рішення XXV 
з'їзду КПРС — в життя!» 
Це комсомольська форма 
виховання сучасної моло
дої людини, і покликана во
на залучити юнаків та дів
чат до повсякденного, гли
бокого вивчення теоретич

ної спадщини В, І. Леніна, 
матеріалів XXV з’їзду 
КПРС, документів партії і 
уряду, праць Генерального 
секретаря ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєва, до широкої учас
ті в житті своєї організації.

Великий інтерес у молоді 
викликають громадсько-по
літичні читання «Беремо з 
комуністів приклад». їх слід 
активніше вести в кожному 
місті, районному центрі, 
селі.

Як відомо, з метою по
глибленого вивчення мате
ріалів XXV з’їзду КПРС, на 
1976—1978 навчальні роки 
вводяться нові курси: «Ак
туальні питання політики 
КПРС» (для молоді, що не 
має середньої освіти), «Пог 
літика КПРС — марксизм- 
ленінізм у дії» (для тих, у 
кого середня освіта), теоре

тичний семінар «Актуальні 
проблеми теорії і політики 
КПРС у світлі рішень XXV 
з’їзду партії» (для молоді 
з вищою і незакінченою 
зищою освітою). За прикла
дом львів’ян плануємо 
створити в наступному на
вчальному році декілька по
літичних гуртків «Основи 
управління якістю». Цент
ральний Комітет комсомо
лу орієнтує нас на створен
ня, насамперед, гуртків по 
вивченню нових курсів. Ра
зом з тим, безсумнівно, 

зберігається принцип доб
ровільності у виборі пред
мета і форми навчання. 
Очевидно, там, де необхід
но, ми повинні залишити 
певну кількість гуртків «Ос
нови економічних знань», 
«Основи празозих знань», 
«Біографія В. І. Леніна», 
«Основи комуністичної мо- 
ралі», «Основи наукового 
атеїзму», «Наш Ленінський 
комсомол», програми яких 
перероблені з урахуванням 
матеріалів XXV з’їзду пар
тії, поглиблене вивчення 
яких слід організувати 
скрізь.

Перше заняття —Ленін
ський урок «П’ятирічці 
ефективності і якості — 
ентузіазм і творчість моло
дих!» необхідно провести 
так, щоб кожен глибоко 
усвідомив, що підвищення 

ефективності суспільного 
виробництва, поліпшення 
якості всієї нашої роботи 
сьогодні найважливіша 
спраза кожного з нас.

У своїй роботі комсомо
лу не обійтись без допомо
ги кабінетів політичної осві
ти партійних комітетів. Щоб 
забезпечити виконання по
ставлених вимог, було б 
доречно створити тут ку
точки політнавчання моло
ді, обладнати їх учбовою, 
методичною літературою, 
технічними засобами, наоч
ними посібниками. При 
цьому не слід забувати про 
спеціальні добірки газет
них матеріалів, періодичної 
преси.

Ні для кого не таємниця, 
що успіх роботи гуртків і 
семінарів великою мірою 
залежить від особи пропа
гандиста. Його діяльність 
близька до педагогічної і 
по своїй суті — виховна. 
Вимогливість до себе, слу
хачів, особиста активна 
участь у громадському жит
ті колективу — обов’язкові 
вимоги для людини, котра 
стає пропагандистом.

Партійна, комсомольська 
пропаганда не терпить за
стою думок. Постійна ро
бота над собою, безперерв
не самоудосконалення, кла
сова оцінка подій на світо
вій арені, готовність задо
вольнити ідейні запити мо
лоді, уміння боротися з 
буржуазною і реформіст
ською ідеологією — ось 
основа діяльності кожного 
комсомольського пропа
гандиста.

ПІДТРИМАЙТЕ ПІСНЮ! ”

Голова туріївського колгоспу 
«Прогрес» І. Р. Отеленко разом із 
секретарем партійної організації 
М. Г. Тупчієм та головою виконко
му сільської Ради В. С. Мартнню- 
ком не без гордості показували но
вий двоповерховий Будинок куль
тури, що ось-ось має гостинно від
чинити двері. Пишатися дійсно є 
чим: зал глядачів на 600 місць, чу
дові кімнати для гурткової роботи, 
спортивний зал, приміщення для 
бібліотеки. В кінозалі голова по
просив електрика ввімкнути освіт
лення. Кілька десятків прожекторів 
залили сцену м’яким світлом.

— От коли б сцена ще оберталася, то
ді, гадаю, подібного Будинку культури 
в області не відшукати. — усміхнувся. 
Та раптом посерйознішав: — Л з кадра
ми для цього красеня справи невтішні. 
Є поки що лише квітникарка. Бачнтш 
квіти навколо? То нашої техпрацівниці 
робота. Любить вона квіти, і, я певен, 
до Будинку культури завжди буде при
ємно підійти, клумби довкола в ідеаль
ному порядку.

— Чому ж не посилаєте на навчання, 
як це чинять інші господарсіва?

Голова переглянувся із секретарем, 
сказав майже іронічно:

— Посилали вже... І не одного...
Справді, за рахунок колгоспу вчи

лися в Кіровограді Віктор Карма- 
зіи, Михайло ТертичніШ (обоє ви
їхали із села), Володимир Олійник. 

к3 власної ініціативи спеціальності 
художнього керівника набув Петро. 
Микитенко. Олійник та Микитенко 
й нині живуть в Турії. Один пра
цює токарем, другий — шофером.

Склалася досить цікава ситуація: 
колгосп витратив чималі кошти на 
будівництво Будинку культури, спо
діваючись, що він стане центром 
культурно-масової роботи, допомо
же великою мірою вирішити пробле
му молодих кадрів. Та працювати 
тут нема кому. Володимир Олійник 
каже, що не потягне на посаді ху
дожнього керівника, просто боїться 
хлопець завалити справу, і його 
можна зрозуміти.

— От коли б в естрадному ор
кестрі грати, — говорить він, — але 
останнім часом завідуюча Валенти
на Третяк інструментів не дає.

— Давала я раніше інструменти, —• 
підтвердила Третяк. — а тепер — ні. 
Вони на мене записані. Я за них відпо
відаю. Ось уже одна гітара на 200 кар

бованців не грає. З кого спитають? З 
мене. Якщо хтось перепише на себе му
зику, буде відповідати за неї — будь 
ласка, танцюйте. А то приходять, чого 
приховувати, іноді напідпитку, — дай їм 
музику... Поки не буде художнього ке
рівника, не дам. Не для себе ж бережу 
я її, врешті-решт! Передавати новій лю
дині доведеться, а коли зіпсують? От 
скоро, може, буде у нас художній ке
рівник.

— Є в нас агіткультбригада. Л не була пі 
разу в полі. Нема баяніста. Смішно ка
зати, однії він на район — М. В. Ба- 
рановський, з районного Будинку куль
тури. Інколи, спасибі, на репетиціях бу
ває. ..ле ж він один! Пішов у відпуст
ку — і есе.

А поки хлопці сперечаються із за
відуючою, котра по-своєму права 
(хоча це _не знімає з неї відпові
дальності за бездіяльність), у Бу
динку культури майже нічого не ро
биться.

Петро Микитенко повторив при
близно те ж, що сказав Володимир 
Олійник.

— Після армії забув я все. Та й 
до армії скільки я там попрацю
вав — півроку. Чи брав би участь 
у художній самодіяльності? — Пет
ро поглянув на дружину. — Ми й 
так беремо. Може, не дуже актив
ну, але все ж...

Не слід думати, що в Турії нема енту
зіастів. При Будинку культури (старо
му) на громадських засадах добре пра
цюють духовий оркестр (керівник Мико
ла Вихристенко). До речі, самодіяльний 
артист володіє всіма духовими інстру
ментами. грає па баяні, сопілці, гармош
ці). Є хор. Його учасники, за словами 
і. Р. Отеленка, майже пенсіонери. Спі
ває хор-ланка, де теж молоді немає. 
Грає ансамбль народних інструментів, 
яким керує вчитель ІО. П. Хромаліок. 
Створено художню агітбригаду, котра, 
правда, виступила лише раз — на ра
йонному огляді.

Повторюємо: є ентузіасти в Турії, 
є люди, що по-справжньому люб
лять і пісню, і танень, і готові душу 
їм віддати. Треба лише їх уміло ор
ганізувати, направившії до нового 
Буднику культури доброго керівни
ка художньої самодіяльності.

В районному відділі культури до
велось, на жаль, почути від тимча
сово виконуючої обов’язки завідую
чої Г. П. Жевагіної таке:

— Навряд чи зможемо допомогти. 
Цього року треба послати на на
вчання сімнадцять чоловік, а є ли
ше двоє.

Становище невтішне. Гадаємо, 
що райком комсомолу повинен не
гайно втрутитись у цю справу і 
допомогти молоді Турії налагоди
ти культурне дозвілля.

Ю. ДМИТРЕНКО, 
Ю. КАМІНСЬКИЙ, 

спецкори «Молодого кому
нара».

КИЇВ. В ОДНОМУ З ЗАЛІВ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО БУДИНКУ КІНО ВІДБУЛАСЬ ВИСТАВКА 
НОВ1ІНОК ТОВАРІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УГОРСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ З ДЕ
МОНСТРУВАННЯМ МОД. УГОРСЬКІ ДРУЗІ ПРЕДСТАВИЛИ ЧИСЛЕННІ ЗРАЗКИ ШВЕЙНИХ І 
ТРИКОТАЖНИХ ВИРОБІВ.

НА ФОТО: СВЯТКОВЕ ВБРАННЯ; ОДЯГ ДЛЯ НЕГОДИ: ОДЯГ ДЛЯ ПРОГУЛЯНОК.
Фото А. ПІДДУБНОГО.

БЕРЛІН. Тут завершив свою 
роботу черговий пленум 
центральної ради Спілки віль
ної німецької молоді. На пле
нумі було відзначено, що мо
лодь республіки бере актив
ну участь у втіленні в життя 
рішень IX з'їзду СЄПН. Вико
нуючи рішення з’їзду в галу
зі підвищення ефективності 
економіки, молодіжні колек
тиви на промислових підпри
ємствах НДР зекономили за 
минулі три місяці сировини і 
матеріалів на суму 137,7 млн. 
марок, випустили великі пар
тії надпланової продукції.

ГАВАНА. Понад сто кубин
ських юнаків і дівчат — чле
нів «молодіжної армії пра
ці» нагороджено почесними 
дипломами передовиків ви
робництва. Це ударники най
важливіших будов республіки,

сільського господарства, які 
добилися найвищих показни
ків у ході соціалістичного 
змагання.

» » ♦
У Гаванському університеті 

відбувся найбільший за всю 
історію цього навчального 
закладу випуск спеціалістів. 
Дипломи лікарів, агрономів, 
педагогів, економістів, інже
нерів одержали понад 4.200 
чоловік, з них більше тисячі 
— випускники вечірнього і 
заочного відділень.

В’ЄНТЬЯН. Успішно втілю
ються в життя соціальні пере
творення в новому Лаосі. 
Після перемоги народної вла

ди в країні великого поширен
ня набув рух за ліквідацію 
неписьменності.

ЛАГОС. Близько двох з по
ловиною мільйонів юних гро
мадян Нігерії вперше сіли за 
парти з новому навчальному 
році, який тут почався. А 
всього більше восьми міль

йонів учнів освоюють основи 
грамоти в початкових школа« 
країни. Нинішній навчальний 
рік почався в обстановці ен
тузіазму. Цими днями уряд 
оголосив про те, що з 1980 
року, завершального року 
третього плану національного 
розвитку Нігерії, буде запро
ваджено загальне безплатне 
навчання.

НЬЮ-ЙОРК. Наочною ілю
страцією глибокої кризи, яку 
переживає американська ви
ща школа, є тяжке становище 
Нью-йоркського університету. 
Напередодні навчального ро
ку адміністрація одного з 
найбільших вузів країни ого
лосила, що кількість студен
тів в університеті скоротилася 
в цьому році порівняно з по
переднім на 17 процентів. Це 
пояснюється головним чином 
тим, що власті міста і штату 
Нью-Йорк рік у рік скорочу
ють асигнування на потреби 
університету.
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Градус падіння Треба, щоб проводи 
призовників виливались 

ПРОСТО РУКИ НЕ доходять... == с с с ■ ритуалами, які народ
жують у юних гордість 
від того, що народ на
зве їх захисниками Бать

ківщини. В багатьох містах влаш
товують традиційні вечори. На зу
стрічі з призовниками приходять 
ветерани воєн і праці, робітники 
підприємств. Представники партій
них та комсомольських організацій, 
виробничники зачитають накази, 
вручають подарунки.

Одначе ще не скрізь прижилися 
ці добрі звичаї. У багатьох акти
вістів комсомольських організацій 
до проводів просто руки не дохо
дять. А буває так, що ті ж активіс
ти, влаштувавши для новобранців 
винятково нудний вечір, поспішають 
сісти з ними ж за столи, заставлені 
горілкою 1 тоді нерідко трапляє
ться, що призовники та їхні гості 
замість призовного пункту попада
ють у витверезник, а то й па лаву 
підсудних.

Недобрі звичаї проводжати в ар
мію з горілкою не можуть не триво
жити нашу громадськість. Тому що 
військова служба і пияцтво несу
місні. Тому що дуже багато лиха 
приносягь нам випивки в дві при
зовів.

і в вересня Л976 року------
градцям вдячний запис О 
альбомі клубу «Подруж\ 
ка».

С. ЧУМАК, 
завідуюча бібліотекою 
імені 10. Гагаріна.і

репортер
Про добрі традиції і недобрі звичаї
Так вже повелося, що рідко яке 

свято обходиться без горілки на 
столі. І часто, починаючи відзнача
ти ту чи іншу подію, люди закін
чують сумним похміллям.

Першого травня цього року учень 
Кіровоградського профтехучилища 
№ 8 С. Чернецький на честь свого 
дня народження напоїв дружків — 
учнів 8—9 класів середньої школи 
№ 23 . Іуньова, Аїельннчепка, Бон
даренка та інших. «Свято» органі
зували батьки Черненького Опісля 
всі неповнолітні побили двох гро
мадян. Окрилений безкарністю. 
Чернецький продовжувач пиячити 
з нагоди і без неї І ось увечері ЗІ 
травня він разом з десятикласником 
середньої школи № 14 Отамапсп- 
ком і повнолітнім Тарасенком в 
парку імені Космонавтів згвалтува
ли дівчину.

Особливої шкоди завдають «го
рілчані проводи» юнаків на службу

" до Радянської Армії. Призови нро- 
| ходять навесні та восени. 1 саме 

па цей час припадає велика кіль
кість правопорушень та злочинів. 
Батьки, дорослі, котрі невміло орга
нізовують проводи, врешті-решт 
сприяють цим злочинам.

В селі Журавлинні Головапівсько- 
го район}’ 25 квітня проводжали в

------ -

армію Сергія Штукіпа. На цій ве
чорниці було багато неповнолітніх. 
Підліток Віктор Чернюк добряче 
випив, а потім побив свого одно
сельчанина.

Ті, хто влаштовують подібні про
води, міркують очевидно так: які 
ж батьки пошкодують грошей на 
те, щоб бучно, як годиться, провес
ти енна в армію? Нехай, мовляв, 
дитина згадує. Запрошуй, сішку, 
друзів, а стіл ми організуємо...

Час у нас інший, люди живуть у 
достатках. Але чн сумісна батьків
ська любов з кількістю пляшок го
рілки на столах? Звичайно ж, ні. 
Думається, що така подія в сім’ї 
повинна мати свій особливий, сі
мейний характер Без бучності і шу
му на всю околшио.

Був я нещодавно в одній родині 
На проводи енна батьки запросили 
рідних. Прийшлі) два дідусі, старші 
чоловіки, котрі вже відслужили в 
армії. Всі говорили напутні слова, 
ділилася пережитим, давали корис
ні поради Потім слухали луже ці
каву розповідь колишньої медич
ної ссстрн. яка під час війни вряту
вала немало поранених бійців.

Хлопчина, майбутній воїн, сказав 
толі: «Спасибі, рідні! Цей день я 
запам’ятаю назавжди». ■ м.

Л. САЄНКО, 
старший помічник прокурора 
області, старший радник юс
тиції.

Кіровоград.

ГОСТІ
З КУБАНІ

за

ли
ло-

Щемі X 
вистиг ш

■— так називався фейле
тон про те, як деякі «про
жектористи» обходять ува
гою «наукову» діяльність

«СІНО для 
дрібних розкрадачів кор
мів.

Секретар Ульяновсько
го райкому комсомолу 
В. Яремчук повідомив, що 
факти, наведені у фейлето
ні, мали місце. Матеріали 
на В. І. Кучєренка, котрий 
украв у колгоспі імені Кар-

ЕКОЛОГІЇ»
ла Маркса 150 кілограмів 

сіна, передані де товари
ського суду колгоспу.

Штаб «Комсомольського 
прожектора» колгоспу іме
ні Карла Маркса вважає
ться одним з кращих в ра
йоні. Тим неприємніше упу
щення «прожектористів». 
Воно розглядалось на засі

даннях первинного та ра
йонного штабів «КП». До
зорці колгоспу запланували 
провести рейд по перевірці 
заготівлі кормів для гро
мадського тваринництва.

Вжили заходів на критику 
газети і бобринецькі «про
жектористи», про що пові
домив редакцію перший 
секрэтар РК ЛКСМУ Д. Зам
ша.

— СПОРТ “

ЧЕМПІОНИ З БАГАТОБОРСТВА ГПО

ПОМІЧНИК МАЙСТРА ВІКТОР КУЗНЄЦОВ одним 
З ПЕРШИХ НА СВІТЛОВОДСЬКОМУ ЗАВОДІ чистих 
МЕТАЛІВ СТАВ ЗНАЧКІВЦЕМ ГПО. ВІН УСПІШНО 
ВИСТУПАВ ПІД ЧАС ЗМАГАНЬ ПЕРШОГО ЕТАПУ 
ЧЕМПІОНАТУ КРАЇНИ З БАГАТОБОРСТВА ГПО НА 
ПРИЗИ «КОМСОМОЛЬЄКОП ПРАВДЬЬ. НА ОБЛАС
НИХ ЗМАГАННЯХ В. КУЗНЄЦОВ ВИСТУПИВ УСПІШ
НО - ВИБОРОВ ПЕРШЕ ПРИЗОВЕ МІСЦЕ.

ЩОСУБОТИ

„ПЕРЕВІРЕНО. 
РОЗМІНОВАНО“

Того дня, як і завше, 
працівниця міського від
ділу позавідомчої охоро
ни К. П. Пічна обходила 
територію Кіровоградсь
кого облміжколгоспвибух1- 
прому — організації, яке 
/лежує з полями колгоспу 
імені Шевченка Кірово
градського району. Увагу 
жінки привернув круглий 
металевий предмет, що 
стирчав у землі на межі 
кукурудзяного поля. На
близившись до нього, 
жахнулась: «Міна»!

Позначивши небезпечне 
місце прапорцем, охорон
ниця сповістила про свою 
знахідку військкомат. Не
забаром прибули сапери. 
Вони знайшли у кукурудзі 
і знешкодили деі протипі
хотні міни.

Згодом ще одну по/лі- 
тив охоронник М. Г. Заха
ров. І знову на полі пра
цювали сапери. Небезпеч
ні знахідки вони знєшко-

На чергове засідання 
клубу «Подружка», до 
гуртожитку Кіровоградсь
кої швейної фабрики, 
ЕІтали гості з Кубані.

Тепло, задушевно 
лась розмова. Ми
знайомилися з письменни
ком Ю. В. Сальниковим і 
поетом К. О. Обойщико- 
вим.

Юрій Васильович по
знайомив читачів зі своїми 
книгами, розповів про те, 
як працював над окреми
ми творами, поділився 
плана/ли на майбутнє.

Тісні зв’язки українсь
кого і російського наро
дів. Тут, на Кіровоградщи- 
ні, пролягала військова 
дорога Кроніда Олександ
ровича Обойщикова. І за
раз, приїхавши на землю, 
яку проходив молодим, 
поет написав вірша, при
свяченого Кіровоградщи- 
ні. Дівчата залюбки слу
хали поетичні, повні мо- дили завдяки працівникам 
лодого завзяття рядки 
Кроніда Олександровича.

На спомин про зустріч 
дівчата піднесли кубансь
ким письменникам два 
невеличкі пакети з нашим 
щедрим чорноземом. Гос
ті були зворушені. Вони 
передадуть цю землю у 
Краснодарський краєзнав
чий музей. Літератори за
лишили на згадку кірово-

міського відділу позаві
домчої охорони. Але охо
ронці проявили на своєму 
посту не лише пильність^ 
а й провели роз’яснюваль
ну роботу серед колгосп
ників, попередили їх про 
обачливе виконання па- І 
льових робіт на площі, де 
були знайдені міни.

Д. "ГАНСЬКИЙ.

ПІСЛЯ
ЗМІНИ...
о РОЗПОВІДАЄ ФІЗОРГ

Відслуживши в армії, я при
їхав у Світловодськ і почав пра
цювати електрозварником на за
воді будконструкцій виробничо
го об’єднання «Дніпроснерго- 
будіпдустрія». Мене направили 
у бригаду слюсаоів-монтажпиків 
Івана Кочубея 3 перших днів 
свого перебування на підприєм
стві грав у волейбольній коман
ді заводу. Згодом друзі обрали 
громадським фізоргом цеху ме
талевих форм. Це наклало па 
мене ряд обов'язків: створення 
секцій, проведення змагань.

Головну увагу приділяю впро
вадженню в дію комплексу 
ГПО. Веду роз’яснювальну ро
боту серед робітників цеху, ор
ганізовую складання нормати
вів. Моїми помічниками стали 
комсомольці Микола Чорний,

Олександр Ермоленко та інші 
ентузіасти.

Щосуботи після зміни вироб
ничники поспішають на спортив
ні майданчики, складають залі
ки з фізичної та військово-тех
нічної підготовки.

Вже викопали нормативи 
комплексу більше 25 чоловік. 
Серед них — електрозварники 
Олександр Самарсць і Анатолій 
Сухомлин, різальник Іван Шев
ченко Вони були першими, коли 
тривали змагання першого ста
ну чемпіонагу країни з багато
борства ГІЮ на призі) «Комсо
мольской правды».

І показник масовості в'нашо
му цеху теж найвищий на підг 
приємстві.

Спортсмени цеху гордяться 
своїми трофеями, завойованими 
г.ід час заводської спартакіади. 
Так. володарями кубку стали 
футболісти, грамоту отримали 
волейболісті!, перше місце на 
заводі займають шахісти.

Д. ПАХОМОВ, 
громадський фізорг цеху ме
талевих форм Світловед- 
ського заводу будконструк- 
цій.

ФУТБОЛ

СКА Київ— 
«Зірка»—1:0

Пропущена гра між армій
цями і кіровоградською «Зір
кою» відбулася 14 вересня у 
Києві. Перший поєдинок цих 
суперників закінчився з ре
зультатом 2:1 ка користь на
ших земляків. Тому у звітно
му матчі господарі поля мали 
за мсту взяти реванш. Пер
ший тайм проходив в обопіль
них атаках. але жодній 
команді не вдалося дебитнея 
бажаного успіху. На перерву 
футболісти пішли, коли на 
табло красувалися два пулі.

Після відпочинку поєдинок 
мав контратакуючий харак
тер. Всередині тайму киянам 
вдається відкрити рахунок. 
Цей гол і вирішив долю зу
стрічі па користь столичних 
спортсменів. «Зірка» втратила 
шс два дорогоцінні очка (до 
речі, цс вже шоста поразка із 
шести виїздів). Зараз у кіро- 
воградціл 35 очок і четверта 
сходинка в турнірній таблиці 
(один пепроведенин матч з ар
мійцями Одеси). У наступно
му турі, що відбудеться 18 ве
ресня. «Зірка» у себе вдома 
приймає севастопольську «Ат
лантику» .

В. ШАБАЛІН.

4 ■'

Редактор М. УСПАЛЕНКО. '
Фото О. ЛОКАу.ЬЛ

Ордена Трудового Червоного Прапора трест „Нафтоюганськгазбуд“,
ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ У НАФТОЮГЛНСЬКУ ТЮМЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (РАЙОН ПРИРІВНЯНИЙ ДО КРАЙНЬОЇ ПІВНОЧІ)

ЗАПРОШУЄ

СКОРО

штукатурів-маляріе, 
тесляріе.бетсннииіе, 
мулярів, 
газоелектрозварників, 
робітників іншим спеціальностей.
Надається робота в м. Нафтоюгансьну ї 

на трасі, виплачується районний коефі

цієнт — 70 процентів, трасові — 40 про
центів.

Через кожен рік роботи — 10 процентів 
північної надбавки. Додаткова відпуст
ка — 12 днів. Раз на три роки під час від
пустки проїзд оплачується в обидва кінці. 
Житло: впорядковані гуртожитки, вегони-

будиночки, Виплачуються підйомні, вартість 
проїзду на місце роботи.

Звертатися в обком ЛКСМ України до 
представника тресту «Нафтоюганськгаз- 
буд», а також у міські і районні комітети 
комсомолу.

По вулиці Карла Марк
са, 86/1 (колишня терито
рія меблевого комбінату) 
відкриття гастролей ра
дянського цирку.

З великою, різноманіт
ною програмою виступа
ють кращі майстри цир
кового мистецтва.

Стежте за рекламою!

?) Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ. г. Кировоград.
ПОГОДА

316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарськсго, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.

Вдень 16 вересня по території області і місту Кіровограду 
передбачається мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний. 
5—9 метрів па секунду. Температура повітря по області — 
20-25, по місту — 21—23 градуси.

БК 11430. Індекс 61197, Зам. № 380. Тираж 59 700,

За даними Українського бюро погоди 17—18 вересня буде 
малохмарпо, без опадів. Вітер південно-східний. 3—7 метрів 
на секунду. Температура попітря вночі — 9—14, вдень •- 
20—25 градусів. З
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