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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
На знімну: сцена із спектаклю М. Погодіна «Крем

лівські куранти» у виконанні артистів Кіровоградського му
зично-драматичного театру імені М. Л. Кропивницького.

Фото В. ГРИБА.
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ПОНАД ПІВТОРИ
НОРМИ

Бобрииецький район. За- 
'вчують посівну кампанію 

колгоспу імені 
Соціалістичне

хлібороби 
Су корова, 
змагання у ці дні очолюють 
молоді механізатори. їх де
віз: «У рік 60-річчя комсо
молу України — польовим 
роботам високі темпи і 
•/кість!» П,і посіві пізніх зер
нових культур у трудовому 
(•уііеріІІІІ.ТВІ вперед ВПІЇІІІОВ 
•ірзкїорпст Олександр 11а- 
лурень. Він засіяв кукуруд
зою уже понад 150 гектарів. 
Щозміни його виробіток пс
ів верпіує півтори норми.

Приклад ударної прані 
показує й групкомсорг трак
торної бригади № 1 Олек
сандр ІОрнс. 11а вприску
ванні колгоспного саду

а

Ефективність еиховної роботи значно знижується 
там, де виникає розрив між словом і ділом, де не за
безпечена єдність організаційної, господарської та 
ідеологічної робсти. Оцінюючи роботу керівників, 
господарських кадрів, необхідно враховувати не тіль
ки показники виконання виробничих планів, а й рі
вень дисципліни, морально-політичний клімат у ко
лективі, умови праці й побуту.

(З постанови ЦІ\ К’ІРС «Про дальше по- 
ліїнііеііі-я ІДСОЛ01 ічпої, політично-виховної 
роботи»).

с п О К О ю
СУТЬ СПРАВИ

і
Любов Кам’янецька при

йшла на ферму зовсім мо
лодою. Кілька років пра
цювала дояркою. У зв’яз
ку із сімейними обстави
нами перейшла доглядати
теличок парувального віку. 
Кілька останніх років доб
ре справлялася зі своїми 
обов язками.

На початку минулого ро
ку дві групи тільних те
лиць ВІДДІЛИЛИ ВІД ІНШИХ Б 
окреме приміщення. По
трібні були досвідчені до
глядачки, які б зуміли пра
вильно роздоїти первісте.ч, 
прйзначених для ремонту 
стада. Охочих не вияви
лося.

На перших порах усіх 
32-х тварин доглядала Лю
бов Денисівна, а коли по
чався масовий розтел, це 
їй стало не під силу. Тоді 
згодилася прийти їй на 

Іі по/хіч молода доярка Ніна 
Балхановська. Завідуючий 

Олександр щозмінні завдав
ші перевиконує на 10—20 
процентів.

ПОПЕРЕДУ 
ГРУПКОМСОРГ

Гайворонськіій район, 
широкому комплексі сіль
ськогосподарських робіт бе
руть участь члени комсо
мольсько-молодіжного ко
лектив}' колгоспу «Мир». 
Сівба пізніх культур, виве
зення добрив, підготовка 
техніки для підживлення 
цукрових буряків, коткуван
ня, культивація — ось не
повний перелік цих робіт. 
І повсюди молодь трудиться 
ло-ударному. Так, кращими 
у змаганні на вивезенні доб
рив визнані комсомольці 
Аінкола Гуцол і Віктор Каз- 
міровськиіі, па сівбі цукро
вих буряків — Віктор Мару- 
щак. А найвищих показників 
у праці нинішньої весни ло
ся г комсомольсько-молоді :к- 
гий екіпаж', очолюваний 
групкомсоргом і р.ікториої 
бригади Станіславом Сіо- 
рожуком. Цей екіпаж засіяв 
109 гектарів цукрових буря
ків, 77 — гороху, 43 — ку
курудзи. Якість посіву ви
знана відмінною на всіх 
площах'.

фермою А. Д. Орлик го
ворив:

— Роздоїте, дівчата, і за 
кожну первістку одержите 
по десять карбованців.

За неповний рік тварин
ниці одержали від кожної 
підопічної по 2040 кілогра
мів молока. Уже травень 
1979-го, а обіцяних грошей 
доярки так і не одержати. 
Ось про це й написала до 
редакції Л. Д. 
нецька.

Нам’ я-

КОРОТКИЙ 
ЗМІСТ ЛИСТА

ДО 
із

той 
йоі о

Як

«Коли ми звернулися 
завідуючого фермою 
запитанням, коли ж випла
тять обіцяні гроші, 
відповів, що це не 
справа, а зоотехніка, 
підбивали підсумки робо
ти за рік, були присутні 
голова колгоспу, керую
чий. Говорили /ли їм 
це, та відповідь була 
то нерозбірливою.

про 
над- 
Ніна

Балхановська вже залиши
ла ферму, на її місці тепер 
літня доярка, Тетяна Кли- 
мівна Бабич. А я написала 
заяву про звільнення».

11,0

А НА МІСЦІ
ВИЯВИЛОСЬ...

Від корівника, де 
цюють Т. К. Бабич і Л. Д.

пра-

ЗА ЛИСТОМ ЧИТАЧА вже
чи-

Кам’янецька, до молочно
го блоку не буде й ста 
метрів. Але яких метріві 
Із багнюки ноги не витяг
неш. А дояркам тричі на 
день доводиться перено
сити тією сто/летрівкою бі
дони з молоком від двох 
груп корів. Доводиться й 
солому носити та інші ван
тажі. Завідуючий фермою 
зсиласться на те, що не
має в нього людини, яка 
б підвозила молоко, вико
нувала інші дрібні роботи 
на території тваринниць
кого містечка, аби полег
шити роботу доярок. Роз
почався масовий розтел 
корів. Невистачає кліток 

. для новонароджених те
лят, часто доводиться зов
сім /лаленьких тварин по
міщати в одній загороді із 
старшими.

— І це тільки тому,—по
яснює завідуючий фер
мою, — що немає у від
ділку тесляра.

— Та як то немає? — 
дивується й гнівається ке
руючий відділком Григо
рій Минитє,вич Рябко. — 
Є у нас тесляри, і не один, 
тут уже з Орлика треба 

і спитати. І я таки спитаю!

ще й дві—три щодня роз
доїти гуртом, бо постійних 
доярок невистачас. Сло
вом, ніколи в Олександ
рівну їздити на прийом до 
голови. Краще б уже він 
хоч двічі на місяць виді
ляв якусь годину і для 
колгоспників Соснівки, 
знав їхні запити, радив, 
допомагав. Від уваги до 
людей більше було б ко
ристі господарству.

А поки що не доводи
ться дивуватися з того, що 
залишила ферму молода 
доярка Ніна Балхановська, 
що взагалі тут працюють 
переважно люди похилого 
віку, що недавно призна
чений на посаду завідую
чого комплексом молодий 
комуніст Григорій Скоро
ход заклопотаний: у серп
ні ввійдуть у дію ще три 
корпуси, а охочих працю
вати там серед молоді 
зовсім немає.

Певна частина вини ле
жить і на комітетові ком
сомолу господарства, який 
очолює Станіслав Добро- 
вольський. Секретар зі
знається, що основна ро
бота комітету проводи
ться в Олександрівці, де 
знаходиться центральна 
садиба колгоспу. Тут і 
збори, і вечори, і інші за
ходи. А у відділках він і 
сам рідко буває, бо моло
ді там майже немає. На
віть спеціалісти довго не 
тримаються. Певне, тіка
ють від байдужості, черст
вості...

Словом, мало приємно
го працювати у віддалено
му відділку. Тому пустіють 
там будинки, відчувається 
все більша нестача робо
чих рук. А правління кол
госпу, комітет комсомолу 
перебувають у стані кабі
нетного спокою...

Р. МАРЧЕНКО, 
спецкор ((Молодого 
комунара».

І.

Треба сподіватися, 
справу яже налагоджено. 
А тільки ж чому керівник 
середньої ланки дізнався 
про це від секретаря рай
кому комсомолу Надії Ко- 
ровіної, не на фермі?..

Слабо поінформованій 
Григорій Микитович і про 
скаргу Кам’янецької, а за
відуючий фермою поспі
шив запевнити:

— Всі документи 
готові, гроші будуть
плачені. От тільки голов
ний зоотехнік підпише...

А зоотехнік М. Л. Бон
даренко все чомусь не 
знайде на це часу. Якось 
із тиждень тому, розпові
дають доярки, завітав на 
ферму на кілька хвилин, 
та й то в особистих спра
вах. Про діло говорити 
було ніколи. Не люблять 
чомусь цю ферму ні ке
рівники. ні спеціалісти 
колгоспу «Іскра». Рідко 
тут бувають. Голова кол
госпу В. М. Юрченко як
що й загляне вряди-годи, 
то з будь-яким питанням 
до нього тут не підійдеш, 
як раніше бувало. Він за
стережливо підніме руку 
й скаже:

— У мене є кабінет і є 
прийомні години. Прошу.

На цьому розмова об
ривається... Звичайно, по
рядок — то добре, сучас
ному керівникові просто 
необхідно мати чіткий 
розпорядок дня.і всього 
робочого тижня, бо йому 
доводиться вирішувати ба
гато питань. Але якщо є 
прийомні години у відділ
ку, то треба, мабуть, бу
вати там у цей час — у 
кожного колгоспника є 
свої клопоти. А до доярок 
треба особливий підхід. 
По-перше, нелегка у них 
праця (ферма ж не меха
нізована), по-друге, мало 
в них вільного часу. Свою 
групу попорати треба та

ДВАДЦЯТА
ДВАДЦЯТЬ РОКІВ, ТА

КИЙ ДОСВІД 'ПРОВЕДЕН
НЯ НА КІРОВОГРАДЩИНІ 
ТЕАТРАЛЬНИХ ВЕСЕН — 
ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ 
САМОДІЯЛЬНИХ ТЕАТ
РАЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ, 
СВЯТА ВІДКРИТТЯ ДЕСЯТ
КІВ ТАЛАНОВИТИХ АКТО
РІВ, РЕЖИСЕРІВ, ХУДОЖ
НИКІВ.

культури 
Будинку 
Калініна, 
інституту

1959 рік став на Кірово-, 
градщині початком теат- І 
ральних весен. Почин піц-] 
холила вся республіка. То
го ж року першим двадця- І 
ти драматичним колекти-І 
вам України було присвоє
но почесне звання самоді
яльний народний. В їх чис
лі був копектив аматорів 
Олександрійського місько
го Будинку культури.

Нині ми проводимо 
двадцяту театральну весну. 
На обласній сцені виступа
тимуть самодіяльні народ
ні театри Палацу 
імені Жовтня, 
культури імені 
педагогічного 
імен? Пушкіна, Бобринець- 
кого районного Будинку 
культури та інші. Про ці
лий ряд колективів ми вже 
сьогодні можемо говорити 
як про майбутні народні 
театри. Серед них можна 
назвати драмгуртківців 
Череонокам’янського сіль
ського Будинку культури 
Олександрійського райо-й 
ну, ОнуфрІЇБСЬКОГО Тої 
Світловодського районних! 
Будинків культури.

Цього року після відбір- 
кових переглядів дістали £ 
право виступати на облас-І 
ній сцені понад двадцять І 
театральних колективів. І 
Сьогодні для них гостинне І 
розкрив двері Палац куль-в 
тури Імені Жовтня. КІрОБО- | 
градці до кінця травної 
зможуть подивитися твори І 
І. Микитенка, В Шукшина, І 
В. Катаєва, Л. Ладової, І 
О. Коломійця та інших ві-’ 
домих драматургів.

Право відкрити двадця-1 
ту ювілейну театральну! 
весну надано першому са-| 
модіяльному народному) 
театру Кіровоградщини —І 
аматорам Олександрій
ського міського Будинку І 
культури.

Ювілейна театральна 
весна розпочалася. На пе
реможців чекають пере
хідний приз імені Карпен- 
ка-Карого. перехідний «у- 
Ібок «Веселка», дипломи, 

грамоти, цінні подарунки.

Свій творчий доробок 
Кіровоградщини 

325-річчю 
України з

аматори 
присвячують 
возз’єднання 
Росією.

Г. ВОЙЧЕНКО, 
методист по театраль
ному мистецтву ОВНІ.
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Нині рівень освіченості 
й поінформованості ра
дянських людей незрів
нянно виріс. Тому прос
тим переказом змісту на
вчального посібника про
пагандист вже не зможе 
зацікавити слухачів. Вони 
чекають від нього глибо
кого розкриття теми, на
укового, марксистсько-ле

нінського пояснення склад-

дружня, спонукаюча до « 
роздумів обстановка, що В 
давала слухачам упевне
ність у тому, що нерозу- І 
міння якогось теоретично- р 
го положення не буде Д 
розцінено як незнання. я

Новим було ДЛЯ мене Й З 
те, що слухачі відповідали 
сидячи, не було сухої Офі- а 
ційності. Задушевність, Я 
простота стосунків слону- Н 
кали до бесіди всіх при- | 
сутніх. А пропагандист не я 
обривав неправильну ві.1^- -і 
повідь, а терпляче вислу
ховував ЇІ до КІНЦЯ, і лише 
потім робив поправки.

ЗНАХІ

З А Н ЯТЬ

ЦЕ — ЦІКАВО

і

і процесів су- 
життя, показу 
взаємозв язків 

зрозумілих ви-

них явищ 
спільного 
причинних 
між ними, 
сновків. Тому ми повинні 
не тільки мати грунтовну 
теоретичну підготовку, по
стійно бути в курсі полі
тичних подій, але й добре 
володіти методикою пар
тійної пропаганди. Турбо
та про методичну грамот
ність пропагандистів сьо
годні відіграє велику роль. 
Саме тому в постанові ЦК 
КПРС «Про завдання пар
тійного назчання в світлі 
рішень XXV з їзду КПРС» 
особлива увага звертає
ться на необхідність під
вищення майстерності
пропагандистів, поліпшен
ня їх методичної підго-

поясненчя
був

державу і 
відбулося в 
«омсомолн-

(ipG захист 
Вітчизни, 

співбесіди, 
вступним

товчи.
Поряд з традиційними 

формами роботи з пропа
гандистами — проведен
ням науково-практичних 
конференцій, нарад, по
стійно діючих семінарів— 
значну роль у підвищенні 
методичної, майстерності 
відіграють відкриті занят
тя з наступним їх обгово
ренням. Розповім про од
не з них («Захист соціаліс
тичної Вітчизни. Нова Кон
ституція про 
особу»), яке 
політгуртку
ської організації колгоспу 
імені Чкалова Новомирго- 
родського району.

Перша частина заняття, 
коли йшлося 
соціалістичної 
мала форму 
яка почалася
спозом пропагандиста 
О С. Пономаренка. Він 
коротко нагадав зміст то
ми, що визналася на мину
лому занятті, підкреслив 
головну ідею, а потім по
ставив питання для об<о- 
зоренчя. Олексій Семено
вич намагався залучити 
всіх слухачів до активи''і о 
процесу осмислення і ко
лективного вивчення те
ми — один—починав, дру
гий — продовжував відпо
відь, третій — доповню
вав, четвертий — відпові
дав на запитання. Така 
форма бесіди допомогла 
дізнатися, як слухачі за
своїли матеріал, сприяг-» 
розвитку їхньої здатності 
науково осмислювати фак
ти, уміння орієнтуватись у 
нових явиш,ах життя, дава
ти їм теоретичні оцінки і 
росити правильні практич
ні висновки, успішно від- 
стоюзати свої ідейні пере
конання. Мені сподобайся 
такий хід ведення бесіди і 
те, що слухачі відповідали, 
на заглядаючи у конспек
ти, почувала себе невиму- 

і| шено. Цьому сприяла

Перехід до 
наступного питання 
своєрідним. Спершу про
слухали відому пісню «З 
чого починається Батьків
щина». Потім О. С. Поно- 
маренко назвав тему лек
ції, прочитав її план і пе
рейшов до викладу.

Хочеться відзначити й 
те, що на занятті було ви
користано різноманітні на
глядні посібники: плакати 
серії «Я громадянин Еа- 
дянського Союзу», про 
права громадян капіталіс
тичних країн, продемон
стровано діафільми «Моя 
Батьківщина». Пам’ятаю 
початок лекції пропаган
диста: «Товариші! Мені хо
тілося б сьогодні погово
рити про те, що тане гро
мадянин Радянського Со
юзу, яке його життя з на
шій країні». Слова прості і 
зрозумілі. Вони зацікави
ли слухачів.

У ході лекції пропаган
дист уважно слідкував за 
тим, як його слухають, чи 
всіх цікавить його розпо
відь, чи зрозуміла вона 
присутнім. Важливо, що 
Олексій Семенович не чи
тав, а розповідав, хоч 
текст лекції був написаний. ;

При викладі матеріалу^' 
пропагандист дотримував- | 
ся плану, переходячи від | 
одного питання до іншої о, !1 
поступово і непомітно. 
Крім того, протягом усієї м 
розповіді, щоб 
увагу слухачів, 
їх подумати, він 
питання перед 
на зразок: «А 
жаєш, з чого
Батьківщина для 
«Коли ти станеш громадя
нином СРСР», «Які пра
ва та обов'язки твоїх 
ровесників за рубежем?»

Слухачі висловили свої 
думки, інші доповнювали. 
Заслуховуючи їх, Олексій 
Семенович детально пояс
нював питання, використо
вуючи наочність.

Вважаю, що такі диску
сії 8 процесі розповіді ду
же потрібні. Вони зміцню
ють контакт з аудиторією, 
пожвавлююіь розповідь, 
сприяють творчому 
єнню матеріалу.

Після закінчення 
пропагандист дав 
чам домашнє завдання на- П 
писати реферати на дану 9 
тему.

На цих заняттях ми об- ® 
мінялися досвідом роботи, 
висловили свої думки. Ба- $ 
гато повчального я вико- $ 
ристаю при проведенні Й 
своїх занять.

З 
оІІ

загострити 
примусити 
ставив за- 
слухачами 
як ти вва- 

почалас и 
тебе?»,

засво-

лекції 
слуха-

В. НОВИКОВА, 
КОМСОМОЛЬСЬКИМ про
пагандист.

ВСЕПОГОДНА 
ПШЕНИЦЯ

Паніть шііїсиїїьиіші мо
рози не сграшні сходь..і 
пшениці, обробленим орга
нічними речовинами, що 
їх заирононх ви.їй вчені 
республіки.

В ході досліджень і екс
периментів. проведених 
професором інституту фі- 
зіо.іоііі рослин АН УРСР 
доктором СІЛ ЬС1- ко ГОС I I о-
да реї. к их науч' о. і. Коло
шею, з’ясувалося, що за
гроза живій тканині таї
ться не в самому холоді, а 
в гострих кристалах, е які 
перетворюється При .низь- 

• кііі температурі внутріклі
тинна рідина. Нові ж речо
вини роблять оболонку КЛІ
ТИНІ! настільки водопро
никною, що волога нечтра- 
лінує дію ігриста лі в, які 
утвори (ИСЯ.

Результа ги досліджень 
учеицх-біо.тоґіп мають ве
личезне практичне значен
ия для сільськогосподар
ського виробництва, а ги 
кож селекційної роботи.

Кор. РАТАУ.

З ДРЕВНЬОЮ 
ТОЧНІСТЮ

Ваги, якими „орисгува- 
лиси в стародавньому Па
ві.юні Та ЄГИПТІ ИрИО Ігі.ИіО 
за чрн іпся н років до на
шої ери, стали модел.чіи 
при коле грі ірванш зразкч 
воі установки для зважу
вання великих мас. іі ство
рили працівники Донецько
го центру стандартизації і 
метрології Дсрлгстанд .рг> 
СРкР і заводу «Малой».

У цих ваг. як і у старо
давнього вимірювального 
прилад), такс я. «і.ори.мпс- 
ло? — рівііоі.'.іечпа підйо
ми і чаші Тільки зважують 
на них не жме.по фруктів, 
а перевіряють точність ма
си гир до дію.-: тонн, ямі- 
мп в свою чергу контролю
ють вагонні и автомобіль
ні ваги.

Новій вимірювавшЦй ус
тановці ие обійтися без 
підйомної о крана — адже 
тільки йому під силу п:д 
пяти важку чйвуг.чу бол
ванку зважуваної гирі. С 
тут і. рейкова колія, по 
якій її на спеціальному 
ві.и.у доставляють до чшп 
ВІТРІВ.

Кор. РАТАУ.

Знам’янська районна лі
карня — одна з кращих в 
області. Лікарські кабіне
ти тут оснащено сучасною 
апаратурою, інструмента
ми. Та найголовніше — 
трудяться тут люди, які 
по-справжньому дбають 
про відновлення здоров’я 
своїх пацієнтів. Полов-ни
медперсоналу — комсо
мольці і молодь.

На знімках: -------
дий хірург, завідуючий 
травматологічним відді
ленням Петро Євтихоїині 
ІВАНОВ . з медсестрою 
Надією ЗАМУРЕНКО' за 

.допомогою пересувного 
рентгенапарата роблять 
знімок ураженої кінцівки

йдуючий ~

хворого: комсомолку Тетя
ну УСАЧОВУ люблять у 
хірургічному відділенні, 
кажуть, лагідна вдача, 
добрі й заспокійливі руни 
у молодої медсестри»

Фото І. КОРЗУНА.

УРОК ПРАЦІ їх чекають 
колгоспні поля

Уже зовсім скоро у школярів почнеться п'ята трудова 
чверть, яка проходитиме під девізом «Мій труд вливається з 
труд моєї республіки».

У житті Павлиської десятиріч 
іш імені В. О. Сухомлипсьгюгр 
вона стала важливим засобом ко
муністичного виховання підроста
ючого покоління. Члени шкільної 
виробничої бригади вже зараз 
активно включилися у весняні по
льові роботи місцевого колгоспу 
імені Комінтерну.

У школі пройшло засідання ра
ди виробничої бригади з участю 
комітетів комсомолу десятирічки 
та господарства, де затвердили 
план робопі виробничої бригади 
та допоміжних .чайок супутників 
но вирощуванню пшениці, куку
рудзи, соняшника, овочів, кар
топлі.

Комсомольці школи постанови 
ли не шкодувати ні сил. ні часу, 
боротися за те, щоб ужинок чет
вертого року п’ятирічки був ва 
юмим.

Виховання в учнів любові до 
праці, передусім сільськогоспо
дарської. вміння працювати на 
тракторах, комбайнах — одне з 
головних завдань педагогічного 
колективу школи. І велику доко-

могу тут надають правління та 
комсомольська організація місце
вого колгоспу.

Ось приклад. Шкільна вироб
нича бригада одержала в подару
нок від господарства трактор. 
Овотодітп ним. пізнати всі тонко
щі механізаторської роботи шко
лярам допомагає кращим механі
затор колюспу М С. Колісник. 
Протягом навчального року еін 
працював з учнями 5—6 класів. 
І учні поважають наставника зі 
вміння ділитися своїми знаннями, 
за батьківське піклування про 
завтрашнііі день своїх вихован
ців.

Чималу увагу в школі приділя
ють ознайомленню дітей із науко
вими основами сільськогосподар
ського виробництва. Тут стала в 
нагоді робота наставників — кра
щих колгоспників М В. Веигерси- 
ка, П. Т. Кучереика, А. і. Литви 
на та інших.

_ Правління колгоспу дбає й пре 
обладнання шкільних кабіно.іь 
механізації, агробіології, навчаль
них майстерень, виділивши для

цього лише нинішнього року- біль
ше двох тисяч карбованців. А ще 
для підготовки юних механізатш 
рів колгосп виділив робочі місця 
б майстернях тракторної бригади.

Спільна праця у шів з колгосп: 
нішами загартовує їхні хараїлщ 
ри, виховує волю, допомагає зро 
гуміти важливість пятрічшїЬ ? 
планів нашої країни. •<

Гостям школи — передовикам 
господарства (а воші часто прихо
дять до школярів) завжди раді. 
Герої праці, чия комсомольська 
юність пов’язана зі створенням 
перших колективних господарі і8 
у районі та з освоєнням цілшишх. 
земель Казахе і ану, розповідаю і ь 
про великий трудовий подвиг ра
дянської молоді, я киї і хвилює юаі 
серця, запалює їх на нові ’звер
шення.

і сьогодні є про що ДОПОВІСИ! 
членам виробничої бригади Сер
гію Жалёнку, Олександру Сухо
млину. Любові Овчаренко, Ларисі 
Воробйовій. Сергію Лимонченьу, 
Людмилі ІІархуц.

...Людина праці. Людина—тво
рець. Людина — господар влас
ної долі. Ці слова стали зрозумі
лими для учнів нашої школи. Ці 
слова глибоко вкорінилися в жит-» 
ті дитячого колективу. Тому хлоп
ці й дівчата із задоволенням 
лишаються працювати в рідному 
селі, свідомо, за покликом серця 
йдуть на зміну своїм батькам.

Г. НАСТАСоЄВ, 
директор Лавписької десяти
річки імені 3. О. Сухомлин- 
ського.

Онуфріївсьний район.

/ЛкпіЕЯЯЧ
^^вистяпн;

„ПЛАНИ-
БЛИЗНЯТА“

Так називалася стаття, 
опублікована в «Молодо
му комунарі» 27 березня 
1979 року.

Як повідомила редакцію 
секретар Кіровоградського 
Р.К. ЛКСМУ Т. Сушкова, 
публікацію розглянуто на 
засіданні бюро райкому 
комсомолу . та на нараді 
лекторської групи.

Критичні зауваження, у 
яких йшлося про формаль
не ставлення райкому

ЛК.СМ України до план. - 
ванни роботи лекторів, ви
знані справедливими. Від
ділу иронаї андн і куль
турно-масової роботи було 
вказано на недостатній 
контроль 33 ДІЯЛЬНІСТЮ 
лекторської групи. І ІЧНІ 
план їі роботи складе
но з урахуванням кри
тичних зауважень і реко
мендацій, висловлених у 
статті. Ним передбачає
ться спільна робота лек
торів і районної агітбрнга-

ди, проведення лекціи-кок- 
цергів, присвячених 60-рІЧ- 
чю ЛКСМУ, 62-й річниці 
Великого Жовтка та інші 
заходи. Лектор;' виступа
ють у колгоспах під час 
сс-еняно-нольозих робіт. ,

Усі члени лскгорсьчоі 
групи взяли участь \ про
веденні ЛєпінсііКііх читань 
«Справа Леніна живе і пе
ремагає», присвячених 
110-й річниці з дня на
родження В. І. Леніна.



За новими

травня 1979 року

Один з головних напрямів інтенсифікації сільськогос
подарського виробництва — його дальша комплексна 
механізація. Тракторне і сільськогосподарське машяно- 

удузоння < важлиєою галуззю соціалістичної індустрії 
Високих темпів розвитку набула вона, як відомо, після 
?гЛЄлЗНЄШО,° !1965 ₽•) ПленУмУ ЦК КПРС, який визначив 

політику партії на довгостроковий період. 
лат з ІЗД КПРС висунув завдання дальшого єсебічного 
зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази сіль
ського господарства, планомірного переведення цієї га
лузі на індустріальну основу.

Про дальше посилення і підвищення технічної осна
щеності колгоспів і радгоспів у десятій п’ятирічці, про 
нозі машини для полів і ферм розповідається на цій 
сторінці. г

Обсяг вирсб- 
сільськогосподарських 
В цілому СКЛЄ8 15,8

кіломет- 
розціи- 
техніки, 

створені
механізації 

СІЛьСЬКОГОСІІО- 
районах, 

ерозії, 
хімічного захисту

Потужні, 
високопродуктивні

За минулу, дев’яту п’ятиріч
ку сільське господарство краї
ни едержаго 1700 тисяч трак
торів, 469 тисяч зернозбираль
них комбайнів.
ні-.цтва 
машин 
мільярда карбованців.

У цей період завершено ос
воєння і розпочато поставку 
народному господарству нояих 
моделей потужних трактооів 
МТЗ-80, МТЗ-82, Т-70С, Т-15СК 
і К-701, високопродуктивних 
зернозбиральних комбайнів 
«Нива» і «Колос», 6-, 8-, 9-кор- 
пускних плугів загального при
значення, розрахованих на ро
бочі швидкості 9—10 
рів на годину. Значно 
рилась номенклатура 
що випускається. Так, 
ефективні засоби 
для обробітку 
дарських культур з 
схильних до ■ вітрової 
машини для 
рослин, внесення мінеральних 
і органічних добрив, меліора ;ії 
земель тощо. Розпочалось ви
робництво нових грунтооброб
них посівних машин, високо
продуктивних установок для 
зрошування, зерноочисних по
токових ліній продуктивністю 
до 40 тонн за годину продо
вольчого зерна, шахтних зер
носушарок продуктивністю 4,8 
; 16 тонн за годину, комбайнів 
для збирання томатів та іншої 
техніки.

З результаті проведених ро
біт середня потужніє і ь тракто
рів збільшиласо майже к.а ЗО 
процентів, середня продуктив
ність зернозбиральних комбай
нів — у 1,5 — 2 рази.

Впровадження нової техніки 
дало змогу др кінця дев ягоі 
п’ятирічки повністю механі іу- 
вати такі важливі процеси, як 
основний обробіток грунту, 
сівба зернових культур, бавов
нику і цукрових буряків, зби
рання зернових і силосних 
культур. Зріс рівень механіза
ції найважливіших сільськогос
подарських робіт при посадці і 
міжрядному обробіткові кар
топлі й овочів, при збиранн: 
кукурудзи на зерно, картоплі, 
цукрових буряків і бавовнику.

нові
У десятій п'ятирічці обсяг ви

пуску валової продукції по га
лузі зросте на 34,5 процента і 
досягне в 1930 році майже 10 
мільярдів карбованців. Приріст 
обсягів виробництва за рахунок 
продуктивності праці складе 
94.5 процента. П'ятирічним пла
ном передбачається впровад
ження у виробництво 243 нових 
тракторів і сільськогосподар
ських машин.

Основою створення тракто
рів і сільгоспмашин є «Система 

бантин для комплексної меха
нізації сільськогосподарсько- 
іс виробництва». Вона розреб- 
ляється вченими і спеціаліста
ми сільського господарства і 
Держком.сільгосптехніки СГ С 
за участю промислових мініс
терств і корегується кожні 
п'ять років на базі останніх до
сягнень науки, техніки і прак
тики передовиків сільськогос
подарського виробництва. Мі
ністерство тракторного і сіль
ськогосподарського машино
будування розробило і впро
ваджує комплекс заходів з ме
тою найбільш економічної реа
лізації «Системи машин». І »е- 

д,г<едусім створюється ечерго- 
//асичена, високопродуктивна 
техніка, яка забезпгчує одер
жання по змозі якнайбільшого 
народногосподарського ефек
ту від кожної машини. Величе 
увага приділяється і дальшог/у 
поліпшенню умов праці меха
нізаторів.

гг.

ТВОЯ СИЛА, МОЛОДІ — ПРО ТЕХНІКУ 
ДЕСЯТОЇ П'ЯТИРІЧКИ

ЮНИИ ХЛІБОРОБЕ
Для комплексної 
механізації
За останні рики науково-до

слідна і конструкторська діяль
ність у галузі оудуєтня на ос
нові забезпечення комплексно
го створення необхідної техніки 
дій. механізації робіт по найваж
ливіших сільськогосподарських 
ку ьсу; еЧ.

Цю роботу проводять 6 на
уково-дослідних інститутів і 42 
спеціалізовані за типами ма
шин консірукторські організа
ції. Проектування агрегатів і 
вузлів масового застосування 
поклздено на 30 спеціалізова
них конструкторсько-техноло
гічних бюро.

Зусилля працівників галузі 
по дальшому забезпеченню 
комплексної /леханізації робіт 
у рослинництві спрямовані на 
вирішення таких завдань.

У галузі обробітку грунту, 
сіеби і догляду за посівами 
сільськогосподарських культур 
головним завданням вітчизня
ного ллугобудування на п’яти
річку є збільшення виробни
цтва 6-, 9-корпусних плугів, що 
дозволить підвищити продук- 
тиеність праці на оранці і вико
нати цю енергоємну сільсько
господарську операцію в більш 
стислі строки. Рекомендовано у 
виробництво плуги з комбіно
ваними відвалами, які забезпе
чують кращу підготовку грунту 
гід посів і мають менший тяг
ловий опір, ніж звичайні плуги. 
Розробляються ротаційні плу
ги, які ефективно працюють з 
легкими колісними тракторами 
й можуть виконувати як основ
ний, так і передпосівний обго- 
біток грунту. Особливо пер
спективне застосування рота
ційних плугів у зонах зрошу
ваного землеробства.

Дальше удосконалення куль
тиваторів для суцільного обро
бітку здійснюється в напрямку 
збільшення ширини захвату 
агрегатів з тракторами великої 
потужності. Для обробітку 
твердих грунтів у засушливих 
зонах, грунтів, що запливають 
після поливу, у районах обро
бітку поливних культур доціль
но застосовувати культиватори 
з активними робочими орга
нами.

Затрати праці на обробіток 
грунту до 1980 року знизяться 
в 1,8 —2,2 раза.

На вимогу 
сучасних потреб

Нині в колгоспах і радгоспах 
повністю механізовано процеси 
обробітку, збирання і післязби
ральної обробки зернових. Віт
чизняна промисловість випус
кає зернозбиральні комбайни— 
однобарабанний СК-5 «Нива», 
двобарабанні СКД-5М «Сиби- 
ряк» та СК-6-П «Колос». Для 
Нечорноземної зони країни 
розробляється й випробовує
ться комбайн підвищеної про
хідності, здатний збирати дов- 
госоломисті хліба підвищеної

• вологості.
До 1980 року передбачається 

створити спільно з спеціаліста
ми країн РЕВ високопродуктив
ний номбайн, який забезпечить 
збирання найурожайніших по
лів.

У десятій п'ятирічці збільши
ться випуск картоплезбираль
них, а також виробництво ново
го самохідного чотирирядного 
картоплезбирального комбайна 
КСК-4, продуктивність якого

„ М 0.7 ОДИН К О J/ УН А Р" 5 сто у.

в 2—2,5 раза вища порівняно з 
комбайном ККУ-2А, який за
раз випускається.

В галузі механізації овочів
ництва розпочинається вироб
ництво машин для збирання 
томатів, капусти, коренеплодів. 
Вперше у вітчизняній практиці 
почалося виробництво комп
лексу машин для захищеного 
грунту, який механізує основні 
трудомісткі процеси. Створено 
ряд машин для комплексної 
механізації робіт у садах і на 
виноградниках, а також комп
лекс машин для механізовано
го збирання кісточкових 
тур. Посадка плодових 

куль- 
ягід-І

них культур до 1980 року буде 
здійснюватися новими триряд
ними машинами, а обробіток 
міжстозбурних смуг — спеці
альними фрезами і знаряддя
ми з висувними секціями і но

Щодня з конвейєрів заводу «Червона зірка» сходять сотні 
різних сівалон. Вони направляються в різні куточки СРСР та 
за кордон. У виготовленні їх бере участь комсомольсько-мо
лодіжний колектив бригади ливарників сірого чавуну, очо
люваний Валерієм Олефіренком. Фото В. ГРИЪА.

жами. Створюються машини 
для контурного обрізування 
крони плодових дерез, зби
рання плодів і потокового зби
рання ягід. Широко впровад
жені у виробництво потокові 
лінії для товарного обробітку 
плодів і віброустановки для 
ущільнення плодів у ящиках та 
контейнерах. Розробляються 
конструкції механізмів для зби
рання смородини, агруса, су
ниці й інших ягід, а також вино
градозбиральних машин.

З конвейєра

на виставку
Восени минулого року Моск

ва стала місцем проведення 
третьої Міжнародної виставки 
(Сільськогосподарські машини, 
устаткування і прилади». Ра
дянська експозиція на виставці 
була найбільш представниць
кою.

Найбільші виробники сільсько 
господарської техніки країни 
демонстрували близько 1209 
екслонатіа — новинок сільсько
господарського машинобуду
вання.

Тут були «молоді», ала які 
вже завоювали у механізаторі» 
великий авторитет енергонаси- 
«ені трактори загального при
значення Г-150К і К-701 потуж-

ыстга відповідно 165 і 300 кін
ських сил. Сімейство високо- 
уніфікованих тракторіз класу 
1,4—2 Мінського і Кишинівсько
го заводів було представлено 
також енергоііасиченими мо
делями МТЗ-80, МТЗ-82 і ба
вовняною модифікацією МГЗ-83 
та буряковим трактором Г-7С-С, 
який прийшов на зміну широ
ко відомим МїЗ-50, МІ3-52 <
Т-54С. Слід відзначити, що 
спеціальний трактор для буря
ківництва створено вперше у 
світовій практиці. Владимир
ський і Липецький зазоди при
слали на виставку трактори 
Т-25А з трьох комплектаціях і

Т-40М трьох модифікацій з уні
фікованого сімейства машин 
класу С,6 і 0,9. Волгоградські 
тракторобудівники представи
ли трактори на базі моделі ДТ- 
75М (крутосхила і болотохідна 

модифікації), а також трактор 
ДГ-75С, обладнаний гідромеха
нічною місією з діапазоном ро
бочої швидкості 9—15 кіломет
рів за годину.

З цілому нові трактори ха
рактеризуються підвищенням 
потужності, більш широким ви
користанням в них елементів 
гідравліки, а такомг застосуван
ням нових кабін, що відповіда
ють сучасним вимогам есте
тики.

Демонструвалися відповідні 
кращим закордонним анало
гам високопродуктивні уніфіко
вані ком.байни «Колос», «Нива» 
і «Сибиряк», крутосхилий ком
байн СКК-5 і рисозбиральний 
комбайн СЧО-5Р, шестирядний 
самохідний кукурудзозбираль
ний комбайн КСКУ-6. У спеціа
лістів по машинах для після
збиральної обробки зерна 
особливий інтерес викли ще 
зерноочисно-сушильний комп
лекс КЗС-50 продуктивністю 50 
тонн за годину.

У постанові липневого Пленуму ЦК КПРС |1978 р.) ПІД-, 
нреслюється, що інтенсифікація сільськогосподарського’ 
виробництва на основі його всебічної механізації й 
електрифікації, хімізації й меліорації земель залишає
ться головним напрямком аграрної політики партії на 
сучасному етапі. 8 нсвій п'ятирічці необхідно заверши
ти комплексну механізацію обробітку всіх найважливі
ших сільськогосподарських культур і максимально під
вищити рівень механізації тваринництва Всебічне зміц
нення і дальший розвиток матеріально-технічної 6>зм 
сільського господарства — надійна гарантія успішного 
виконання завдань партії.

Вагомий внесок 
українських 
машинобудівників

Вагсший зклад у вирішення 
завдань партії по дальшій ін- 
генсифікації сільського госпо
дарства вносять машинобудів
ники нашої республіки.

Підприємства України дають 
ножні четверті в країні трактор 
і сільгоспмашину, майже всі 
машини для хімічного захисту 
рослин, більше половини плугів 
і сівалок. Тільки в нашій рес
публіці виробляються буряно- і 
кукурудзозбиральні комбайни.

19/9 року перед творцями 
машин для полів і ферм по
ставлені ще вищі завдання —• 
Дати більше техніки, поліпшити 
і: якість.

З конвейєрів тракторних за
водів зійде понад 140 тисяч ма-

аи-
енергонасичених 
-- J об’єднанні 
тракторний за-

ряд потуж- 
головному заводі 

—----- і цехи
редукторів і навіс-

вивільнить значну 
тракторіз і робочої

Причому, значно зросте 
робництво £»••». 
тракторів Т-150 з 
‘Харківський аи„
под». У нинішньому році будэ 
реконструйовано 
Н ОСТеЙ На ГО "С«,,, у 

об єднання, введено нові 
по випуску 
них систем на Лозівському ко
вальсько-механічному заводі, 
Г.'онад 25 тисяч машин дасть 
/харківський завод самохідних 

59 ™СЯЧ тРакт°Р'з ЮМЗ- 
6Л буде вироблено на Півден
ному машинотракторному за
воді.

Більш ніж на 61 мільйон кар
бованців продукції випустять 
підприємства Мінтваринмашу і 
Мінсільгоспмашу, розташовані 
в нашій республіці. На 11С0 
штук збільшиться виробництво 
машин РКС-6 Дніпропетров
ського комбайнового заводу, 
які добре зарекомендували се
бе на збиранні цукрових буря
ків. . На цьому ж підприємстві 
намічено розпочати серійний 
випуск нозого буряконаванта
жувача СПС-4,2 продуктивністю 
до 200 тонн коренів за годину, 
який у гарячу пору збиральної 
кампанії 
кількість 
сили.

Пл--------, ---
ти свою продукцію тернопіль
ські комбайнобудівники. Сьо
годні йде доводка конструкцій 
шестирядних електронних ав
томатичних проріджувачів схо
дів цукрових буряків ПСА-2,7. 
їх впровадження водночас із 
застосуванням одноросткозого 
насіння сприятиме повному 
усуненню ручної праці на фор- 
лтуванні густоти рослин, дасть 
змогу механізувати вирощу
вання солодких коренів. Буде 
здійснено також перехід на не
су модернізовану гичкозби- 

• ральну маи.ину БМ-6А. В цьому 
році їх випустять 7,6 тисячі 
штук — на 1100 більше, ніж 
минулого року.

Бердянські машинобудівники 
збільшать виробництво косарок 
ЖВС-6 до 12 тисяч штук. Знач
но зростуть постазки заводом 
«Ніжинсільмаш» кліткових кас
кадних батарей КЬН-3 для ут
римання курей-несучок, а заво
дом «Орсільмаш» — причіпних 
тракторних роздавачів КТУ-ІО. 
Значно полегшить працю куку- 
рудзоводів НОВИЙ шестирядний 
комбайн «Херсонець-2Си», що 
його освоюють херсонські ма
шинобудівники

Всього з державному плані 
економічного і соціального роз
витку республіки на 1979 річ 
намічено збільшити випуск ма
шин для тваринництва і нормо- 
виробнацтва на 7,2 процента, 
майже на 20 процентів — висо
копродуктивних комплексів дни 
збирання цукрових буряків, на 
15 процентів — енергонасиче- 
них траніорів Т-150К.

і
I
і

І КИРИЛЮК, 
інженер лрес- 

Держкомітету 
виробяичо-тех- 
забезпеченню

старший 
центру 
УРСР по 
нічному
сільського господарства.
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А ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ?

.W
І

ПЕРШИМ АБЗАЦ
Розмову, яку ми сьогодні починаємо, буде присвяче

но одній з важливих граней комплексу комуністичного 
виховання молоді — формуванню естетичного світог
ляду.

Прослідкуємо це на прикладі створеного недавно 
колективу художньої самодіяльності Кіровоградської о 
меблевого комбінату. Чому ми взяли сал\е його’ На
самперед тому, що серед зайнятих тут лодем біль
шість — МОЛОДЬ. Художній керівник Й. В. Микитин теж 
прийшов у колектив зовсім недавно. Отже, ми масму 
змогу простежити за тим. як розвивається самодіяльна 
творчість робітничого колективу із самого початку.

Аналізуючи проблеми, з якими зустрічатиметься 
наш підшефний колектив в організації художньої са
модіяльності, ми заі.рошуємо до розмови також учас
ників самодіяльних колективів, їхніх керівників. Розка
жіть на сторінках газети про свій досвід роботи, про 
блеми, які вас хвилюють, пошуки, знахідки.

учасником ху- 
самодіяльності.

КОЖНОМУ, хто читав 
«Цілину» Л. І. Брежнє

ва, певне, міцно вкарбува
лися в пам ять слова про 
хліб і пісню, котрими по
чинається книга. Як стисло 
й чітко передано глибоку 
думну: праця, коли усві
домлюєш важливість її 
результатів, породжує ра
дість, а та, в свою чергу, 
квітне піснею.

Коли я читав ці рядки, 
чомусь подумалсся, що с 
щаслива категорія лю
дей— культпрацівники, для 
яких пісня і є робота. Ке
рівник будь-якого худож
нього колективу, на мою 
думку, своє покликання 
повинен вбачати в тому, 
щоб розвивати в кожному 
учаснику самодіяльності 
погребу у співтворчості, а 
не у простому виконанні.

Це виховує в людині мо
рально-естетичні якості, 
почуття колективізму, ор
ганічну потребу прилучи
тись до процесу створен
ня художніх цінностей. 
Словом, агітувати за ху
дожню самодіяльність, 
здавалося мені, нікого не 
доведеться. Не треба ж 
людині пояснювати, ще. 
скажімо, ранкова заряд
ка—корисна для здоров я, 
а відпочинок після робо
ти — необхідність. Тому 
для мене було несподіван
кою, коли барвисте ого
лошення, що довгий час 
висіло біля прохідної, так 
і не привело у призначене 
місце ентузіастів худож
ньої самодіяльності.

Голова завкому проф
спілки Л. О. Єгорова мене 
заспокоїла:

— Нове, хоч і хороше, 
іноді приживається не від
разу. Давайте пройдемося 
цехами, порозмовляємо з 
робітниками. Тоді буде 
видно, що робити далі.

Після цієї своєрідної 
екскурсії мені стали зро
зумілими деякі причини 
пасивності молоді. Вироб
ничий процес напружений, 
з роботи і на роботу до
биратися багатьом дале
ченько. Це заважало деко
му стати 
дожньої
Дехто соромився. Дивити
ся, слухати — інша річ. У 
цьому ми переконалися, 
коли дали кілька концер
тів силами ВІА — єдиного 
невеличкого 
створеного 
приходу на

Потяг до 
мистецтва у 
Необхідно 
сформувати у них потребу 
в співтворчості. Шлях тут 
єдиний: добитися регуляр
ного контакту молоді з. 
мистецтвом, викликати ін
терес до нього. І ми не по
милилися. Вже після пер-

колективу, 
ще до мого 
підприємство, 
виконавського 
робітників є. 
було лише

шого концерту до мене 
підійшли ентузіасти.

Ми приймали до колек
тиву всіх бажаючих співа
ти, декламувати, грати на 
музичних інструментах. 
Хтось відсіявся, хтось за
лишився. Після третього 
концерту на комбінаті гро 
нас заговорили як про ху
дожній колектив.

Тепер як тільки з’явлю
ся в цеху, мене оточують 
робітники. Одні пропону
ють включити до репер
туару нові твори, інші про
сять, щоб виконали в на
ступному концерті улюб
лену пісню чи прочитали 
гумореску.

За півроку свого існу
вання колектив художньої 
самодіяльності дав шість 
концертів, щоразу усклад
нюючи програму виступів, 
доповнюючи її новими но
мерами. В цехах почали 
говорити про високу вико
навську майстерність на
шого вокального тріо в 
складі Василини Дяченко, 
Лідії Пайової і Тетяни Кри- 
воротченко. Полюбилися 
глядачам виступи солістки 
Марії Каньно, сестер Тетя
ни і Еалентини Макарен- 
ко...

Ми стали колективом.

й. МИКИТИН.

спартакіада І
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атаки на воро- 
їхня перевага 
великою, що, 
вони перемо-

І!

Зс фахом вовн — внкла- 
- ........... «.nun ти.дві Наталки — Ліспича та 
Кузнецова. Вже кілька 
років працюють у Рівнен
ській музичній школі, що 
в Новоукраїнському райо
ні. Дівчата—активні учас
ниці художньої самодіяль
ності, члени агітбригади 
«Колос» сільського Будин
ку культури колгоспу іме
ні Каліиіна. З радістю зу
стрічають їх у полі хлібо
роби, адже пістя виступу 
дівчат і працюється кра
ще і настрій піднімається.

•

Фото І. КОРЗУНА.

ТЕПЕР
ФІНАЛ

ВІД РЕДАКЦІЇ: Як бачимо, організаційний період 
для колективу художньої самодіяльності меблевого 
комбінату минув порівняно легко. Хотілося б, аби ке
рівники інших самодіяльних колективів поділилися сво
їм організаційним досвідом написали нам, з якими 
проблемами довелося їм зіткнутися при створенні ко
лективів. Запрошуємо до розмови учасників худож
ньої самодіяльності. Напишіть нам, що заважає вам 
повноцінно й цікаво організувати своє дозвілля.

Шість днів на стаідоні 
спортивного клубу «Зірке» 
проходили зональні зма
гання з футболу за про
грамою VII Спартакіади 
УРСР. В них брали участь 
збірні команди Одеської, 
Вінницької, Херсонської, 
Кіровоградської областей 
і другий колектив Києва. 
Всі матчі були цікавими, 
напруженими, а деякі на
віть несподіваними за сво
їми результатами.

За путівку до фіналу 
йшла боротьба і в остан
ній ігровий день. Станови
ще на турнірі було дуже 
хитке. На два місця, які 
дають право продовжити 
боротьбу у фіналі, претен
дували три команди — 
херсонці та одесити мали 
по чотири очка, кірово- 
градці — п’ять. І їм зали
шалося провести по одній 
зустрічі.

Першими на поле ви
йшли херсонці і кияни. 
Повну персеагу мали 
спортсмени з міста кора
белів. Вони перемогли — 
5:1.

Важке завдання було 
поставлене перед наши
ми земляками у матчі з 
одеситами. Нічия не задо
вольняла господарів поля. 
Тільки виграш. Кіровоград-

ці розпочали зустріч до
сить активно. Швидко за
хопили ініціативу і повели 
планомірні 
та гостей.
була такою 
здавалося,
жуть з переконливим ра
хунком. Так воно й ви
йшло. На одинадцятій хви
лині Юрій Касьонкін заби
ває красивий гол. Через 
п’ятнадцять хвилин Олек
сандр Алексеев подвоює 
результат. За десять хви
лин до перерви одесит Ва
лерій Кузьмін зменшує 
розрив.

1 другий тайм розпочав
ся атаками кіровоградців. 
На 55-й хвилині в боротьбі 
з Володимиром Богдано- 
вим захисник одеситів під
тасовує м’яч своєму гол
кіперу.. але останній його 
не достає, і він опиняється 
в сітці. Коли йшла сімде
сят третя хвилина матчу, 
форвард кіровоградців 
Андрій Карток, викори
ставши передачу своїх 
партнерів, послаз м’яч в 
пусті ворота. Отже, 4:1 на 
користь наших земляків. 
Вони стали переможцями 
зони і продовжать бороіь- 
бу за золоті медалі Спар
такіади. Цей фінальний 
турнір відбудеться з 15-го 
по 23-є червня в Кривому 
Розі. ,

Кіровограді виступанні* 
у такому складі: В. Музи- 
чук, С. Бабенко, О. Сми- 
ченко, В. Хропов (В. Гсш- 
кодера), В. Мунтян, В. Са
мофалов (О. Твердохлсб), 
М. Журавльов, О. Алексе
ев, Ю. Касьонкін, В. Богда
нов (А. Карпюк), В. Євіу- 
шенко.

З підсумкової таблиці 
видно, як розташувалися 
місця в зоні.

І

1

М О /А
Hipoi'crpe-fl 10—4 7 1
Херсон 9—4 6 2
Одеса 5—7 4 3
Київ-2 5-11 2 4 |і
Вінниця
екіллєз; у-

3—7
язе: «zehe-isscsct
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Запрошуються випускники восьмирічних і середніх 
шкіл міста Кіровограда та області.

ЗА ЗРАЗкРВЕ МІСТО!

ИЕГ1 п'ятиповерховий бу
динок — па розі Ленін

ського провулку і вулиці 
Жовтневої революції. Ного 
жителі в листі до нашої 
редакції пишуть, що він до
сить «вдало» вписався між 
двох б'аїор (одна по вулиці 
і друга па території двору 
ьа будівельному об’єкті 
будулравлінйя № 2 тресту 
«Кіровоградважмашбуд», в 
яких жаби вночі влаштову
ють безплатний концерт, і 
іонні слухачі з усіх поверхів 
мимоволі зачиняють вікна, 
кватирки і затуляють вуха.

До речі, у величезній ка
люжі по вулиці стоїть та
кий сморід, що дохнуть па
ніть комарі. Ну а ті, які ви
живають, зганяють свою 
злість на мешканцях сусід
ніх будників. «Порятунку 
від них немає, — скаржи
ться уяравбудинком № 37/16

НА ПЕРЕХРЕСТІ БАЙДУЖОСТІ
> ЗАМІСТЬ ФЕЙЛЕТОНА --------
М. М. Вербпцькнй, — а від 
випарів задихнутись мож
на».

ІІі, він не перебільшує. До 
речі, я разом із начальником 

житлово - експлуатаційної 
коніорн № 6 К. М. Куші:е- 
рьовою побував у цьому зе- 
лепо-гпшочому закутку Кі
ровограда, і тут ми разом 

виявили досить жваве дже
рело напроти будинку № 31. 
Пульсувало воно навдиво- 
внж вошочоїо рідиною із 
зіпсованої йа на л із а ції.

— Отак і живемо, — 
зітхнула жителька згадано
го буднику 0. С. Солодкі- 
на, — носи затикаємо і з до
му тікаємо. •

— Давно таке трапи
лось? — поцікавились у неї.

— І не питайте, — зітхну
ла жінка, — вже треба ра
хувати не дві, а місяці.

— А куди ж дивиться мі
ська санепідемстанція? — 
не втримався я.

— Мабуть, в інший бік, бо 
тут надто вже неприємно 
пахне.,.

Сумні жарти. Якщо вра
хувати, що тільки в одно

му п’ятиповерховому будни
ку № 36/17 проживає 430 
чоловік, з яких добрий від
соток становлять діти, то 
висновки напрошуються не
втішні. А саме, багатоповер
ховий красень знаходиться 
не на роздоріжжі вулиці і 
провулку, а па перехресті 
недопустимої байдужості з 
боку міських організацій: 
виробничого управління во
допровідно - каналізаційно
го господарства, санепідем
станції і, безумовно ж, Кі- 
ровського райвиконкому 
м. Кіровограда.

Власне, давно вже пора 
засинати жорствою згадані 
калюжі і відремонтувати 
каналізаційний люк. Та і Пу
лі всльпнкам будуй ра вл і пня 
№ 2 тресті' «Кіровоградваж- 

буд» під силу зарівняні 
злощасну яму і цим зроби* 
ти гарну послугу мешкан
ням сусідніх будинків.

І Це раз хочеться нагада
ти, що на згаданій иу.-шчї 
живе чимало юних грома
дян, про яких ми повитії 
ссоблпво піклуватись. Тим 
більше в Міжнародний рік 
дитини. Між іншим, буди* 
нок № 36/17 не має нел^р» 
ки впорядкованої вулиці, 
але й двору. Будівельники 
сяк-так пересипали щебенем 
вузенький прохід і сказали: 
'.■Ходіть, люди добрі!» А по 
тому путівцю, особливо в 
дощову погоду, можна ді
статися хіба що на ходуля?.

В. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Редактор 
М. УСПАЛЕНКО.

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