
ЗУСТРІЧтрудовою
перемогою,

^тваринники
Кіровоградщини!

Цснтральпиії Комітет
КПРС. Рада Міністрів СРСР, 
ВЦРГІС 1 ЦК ВЛКСМ, роз
глянувши підсумки Всесо
юзного соціалістичного зма
гання союзних і автоном
них республік, країв, об
ластей. автономних окру
гів. районів, колективів кол
госпів, радгоспів, міжгос
подарських та інших сіль
ськогосподарських підпри
ємств за успішне проведен
ня зимівлі худоби, збіль
шення виробництва І заку
пок продуктів тваринницт
ва в зимовий період 1984/85 

^й^іку, визнали переможцями і 
городили Почесними Гра- 

^Иотами .........
иістрів 
ВЛКСМ:

ЦК КПРС. Ради І\ІІ- 
СРСР. ВЦРПС і ЦК

по 
^ОБЛАСТІ

1. Кіровоградська область.
2. Гайворонсьний район.
3. Колгосп імені Ф. Е. 

■Дзержинського, Компаніїв- 
ський район.

4. Ордена Трудового Чер
воного Прапора колгосп 
«Зоря комунізму», Новоар- 
хангельський район.

5. Колгосп імені Г. І. Ко. 
товського, Світловодський 
район.

6 Маловисківське між
господарське підприємство 
по відгодівлі худоби, Ма- 
ловисківський район.

7. Новоукраїнське між
господарське підприємство 
по відгодівлі худоби, Ново- 
український район.

8. Радгосп «Третій вирі, 
шальний», Новгороднівсь- 
кий район.

9. Бурянорадгосп Сальків- 
єького цукрового комбіна
ту, Гайворонсьйий район.

КІРОВОГРАДСЬКІЙ

ДО.

ЦЯ 
ще

артилериста
Онищенка

КВІТАМИ, радісними ус
мішками, міцними по

тисками рук зустрічали 
ніровоградці Героя Ра
дянського Союзу капітана 
Валерія Гринчана.

Після довгого лікування 
Герой приїхав у рідне се
ло Чемерпіль, що в Гай- 
воронському районі, йо
го гаряче зустрічали зем
ляки.

1 ось зустріч в Кірово
граді. Сотні юнаків і дів
чат, трудівників заводу 
«Гідросила», куди завітав 
Валерій Іванович, тепли
ми оплеснами вітали від
важного офіцера Радянсь
ких Збройних Сил.

— Я дуже радий зуст
річі на рідній землі, — 
сказав він виступаючи. — 
Ніщо так не збагачує лю
дину, як повернення 
дому. Вона коротка, 
розповідь про своє 
зовсім коротке життя. Але 
тут дійсно той випадок, 
ноли справа не в тому, 
скільки ти прожив, а са
ме як прожив. Капітану 
Гринчаку є що розказати.

По
річки 
кому 
двічі 
загальновійськовому учи
лищі імені М. В. Фрунзе.

Потім служба у Далеко
східному військовому он- 
рузі, де командував взво

дом, ротою.
А з жовтня 1983 р.

обмежений 
радянських 
ганістані.
снив подвиг. 
Батьківщина 
їла його високого
Героя
зу.

На зустрічі Валерія ві
тали секретар комітету 
комсомолу заводу Микола 
Цигульський, секретар 
комсомольської організації 
механоскладального цеху

—----------- ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

З ГЕРОЄМ
№ 2 Галина Лавриченко, 
інші товариші. Герою бу
ли вручені квіти.

Теплою була також 
стріч в.обкомі комсомо
лу. Герою було вручено 
свідоцтво про занесення 
його імені в Ннигу поша
ни обласної комсомольсь
кої організації. На зустрі
чі був присутній завідую
чий відділом пропаганди й 
агітації обкому Компартії 
Унраїни І. П. Оліфіренко.

Відпустка у Героя за
кінчується. Незабаром він 
відбуде на службу: капі

тан одержав призначення 
в своє рідне училище. 
Такий офіцер стане доб
рим наставником і прик
ладом для курсантів.

Г. КОРЕККО.
закінченні десяти- 
навчався у Київсь- 

вищому командному 
Червонопрапорному

контингент 
військ в Аф- 

Тут і здій- 
за який 

удосто- 
звання

Радянського Сою.

ЗАВДАННЯ
Під цією рубрикою традиційними стали публікації 

про наслідки критичних виступів. Сьогодні ми дещо 
відступаємо від традиції. У проблемному виступі
«В С И И A X ЧИ ПАСИНКАХ» заступника директора 
з навчально-виховної роботи Кіровоградського проф
техучилища № 6 М. Г. Будака, надруковаїі ому у 
«Молодому комунарі» 8 ЧЕРВНЯ 1985 РОКУ під 
рубрикою «П'ятирічка і ми. Розмова з молодим су
часником», йшлося про недоліки шефства заводу 
«Гідросила» над своїм базовим навчальним закла
дом- Проблема підготовки кваліфікованих кадрів для 
сучасного виробництва у зв'язку з прискоренням
науково-технічного прогресу, реконструкцією під
приємств, інтенсифікацією економіки ііадзвича й н о 
актуальна сьогодні.

Важливість розпочатої розмови про проблеми
шефства — незаперечна. Але минулого разу було ви-
слухано одну сторону — підшефних. Сьогодні на 
критику відповідають шефи — заступник голови ого 
інженера заводу «Гідросила» І. С. КОРЕЦЬКИЙ та 
секретар комітету комсомолу М. ЦИГУЛЬСЬКИЙ. 
їм слово.

Загальновідомо, що ос
новним джерелом попов- 
нения нашої промисловос
ті кваліфікованими кад
рами є професійно-техніч
ні училища. 1 не секрет: 
приплив молоді в ПТУ ос
таннім часом зростає, що 
позитивно виливає на ви-

НОМЕР ОДИН'
кріплсно базове професій
но-технічне училище № 6 
(Наказ № 110 від
22.04.1981 Держкомітету 
УРСР профтсхосвіти).

Справедливо було вка
зано па поверховий харак
тер шефських зв’язків, не
достатньо тісний контакт 
між громадськими органі
заціями заводу і училища, 
а також комітетів комсо
молу.

Правильно наголошува
лось, що моральна підго
товка майбутнього робіт
ника не. менш важлива, 
ніж професійна. Справді 
суттєво, щоб з перших 
днів паші підшефні відчу-

рішення кадрової пробле
ми. Проте завжди для 
будь-якого під п риєм ств а 
підготовка кадрів — пи
тання номер один. Наш 
завод не становить винят
ку. І саме для цього чоти
ри роки тому за заводом 
«Гідросила» було нереза-

ві, але тут і ми б хотіли 
висловити свої зауважен
ня. За два — три місяці 
до початку практики ке
рівництво училища повин
но представити заводові 
графік виходу па практи
ку груп відповідно їх кіль
кості і спеціальності, а 
вже толі завод визначає 
робочі місця, бригади, на
ставників. Училище ж 
цього правила не дотри
мується. Те ж саме можна 
сказати і про договір на 
проходження практики. 
Нерідко він надходить з 
училища майже в день ви
ходу учнів па практику, 

_ що створює нервозність, 
вали себе заводчанами. А "Т™.0._п_е2
це — і спільні проведення 
виховних заходів, вечорів 
відпочинку, робота в під
шефному колгоспі і па су- 
ботинках, залучення учнів 
до вирішення проблем під
приємства, а виробнични
ків — до вирішення про
блем навчального закла
ду.

Звичайно, одним із го
ловних моментів професій
ної підготовки є виробни
ча практика. Протягом 
трьох місяців учень підля
гає штатному розкладу за
воду. Нарікання керівни
цтва училища справедли-

можливість своєчасного 
забезпечення роботою.

Учні профтехучилищ, на
правлені у ремонтні брига
ди служб механіка, енер
гетика. одержують г 
бітиу плату почасово 
тарифу відрядника 
розряду. Відповідна сума 
фонду заробітної плати 
планується бригадами ок
ремо і виділяється додат
ково, тому матеріальна за
інтересованість не може 
бути перешкодою з боку 
колективів для зарахуван
ня практикантів у брига
ди Для випускників ПТУ 
інструментальних профе-

заро- 
» по

1-го

сій та молодих робітників 
зі стажем роботи інстру
ментальника до одного 
року введена з 1984 року 
спеціальна система стиму
лювання із фонду мате
ріального заохочення. Уч
ням, які працюють у 
бригадах з відрядною оп
латою праці, оплата про
водиться нарівні з робіт
никами заводу.

Згідно положення про 
базове підприємство ПТУ 
(постанова Ради Міністрів 
СРСР від 22.02.85 
завод передбачив 
пах економічного 
альиого розвитку 
лективному договорі захо
ди по зміцненню матері
ально-технічної бази учи
лища, проведення в ньому 
ремонту і заміни облад
нання. Зараз ведеться бу
дівництво нового комплек
су з навчальним корпу
сом, ічпо-виробничн-
ми майстернями, гурто
житком, їдальнею, спор

тивними спорудженнями. 
Введення ного в дію пе
редбачено па 1987 рік.

Для ліквідування недо
ліків, про які йшлося, ке
рівництво базового учили 
та і підприємства спільно 
розробили заходи на 
1985 — 1990 роки ію ос
новних напрямах роботи 
по підготовці п вихованню 
кадрів для заводу.

року) 
у пла- 
і соні-

I в ко-

Сержант . артилерист 
Григорій Онищенко особ
ливо відзначився під час 
визвольних боїв за Київ. 
Він разом зі своїми бойо
вими друзями одним з 
перших переправився иа 
правий берег і допоміг пе
редовим підрозділам роз
ширити плацдарм. Тоді 
відважний артилерист від- 
био чотири ворожих ата
ки. На його рахунку було 
більше 160 знищених фа
шистів, 8 нулеметних 
гнізд, дві гармати. 6 авто
машин. 8 розтрошеких 
спостережних пунктів. 16 
жовтня 1943 року °ін був 
удостоєний звання Героя 
Радянського Союзу.

Після війни Григорій 
Харлампович працював у 
рідному селі,- очолював 
місцевий колгосп...

Нестало Героя. Але па
м’ять про нього не гасне 
в серцях односельчан. Є 
в радгоспі П’ятихатсь- 
кий» лан, яний названо 
полем Героя Радянського 
Союзі' Г. X. Онищенна. А 
навколо нього красуються 
лісосмуги, що посадив пе
ред війною відважним ар
тилерист. котрий тоді очо
лював бригаду по лісона
садженню в артілі «Нова 
нива» і був учасником 
Всесоюзної сільськогос
подарської виставки.

На полі Г. Онищенна 
працює тепер ланка Ми. 
ноли Грищенка. Вона ви
ростила тут урожай гіб
ридної нунурудзи сорту 
«Краснодарський»: на нож
ному з 200 гектарів буде 
більше 18 центнерів зер 
на — так визначила авто
ритетна комісія, яка цими 
днями
Героя. Заслуга в цьому са
мого 
вірних 
ханізаторів
X. Валієва В Саєнка. 
В. Циганка. Ф. Жави. Пра-

Є

і
V
і

* і

завітала на поле

ланкового і його ($ 
помічників — ме- $ 

В Матсієнна.
В__________________ . S 

цювали вони за себе і за л 
героя - земляна, нотрого J

4
Й
*

і

в дні підготовки до свят
кування 40 річчя Великої 
- вПеремоги зарахували 
колектив своєї ланки.

Чекають
новосіль

Улья- 
росте

У селі Синьках 
новського району 
новий житловий масив — 
тут за кошти місцевого 
нолгоспу «Родина» спо
руджується більше ЗО бу
динків — для молодих сі
мей. спеціалістів господар
ства сільсьних івчителів.
До житлового масиву про- і 
«ляпається теплотоаса. '

Р
іуктів. Упорядко- ( 
присадибні ділян- 1

Ґ
Ґ

о
І»
І»
<•іІ

кладається теплотраса. - 
Крім житла в обійсті но- ’ 
восела будуть приміщен- І 
ня для розведення птиці, 
худоби, збереження ОВО
ЧІВ і фрунтів, 
вуються І 
ни.

Ростуть риштування но
вобудов і у селі Грушці. 
Спеціальна бригада закін
чила асфальтувати цент
ральні вулиці, а тепео 
боти ведуться у і 
віддалених і„___
села. Навіть до вдовиної 
хатини що стоїть на 6е- 
лебні буде заасфальто
вана вулична.

У район» заплановано 
спорудити 232 будинки. 
182 з них — за кошти 
колгоспів

тепео ро- ( і 
найбільш ,) 
иуточнах .

{Наш мор.).



2 crop.
Тільки-ио відгриміли жнивні баталії на хлібному лані, а діла і помисли

сільських трудівників спрямовані на осінні турботи. Ще б пак: наближається

відповідальний період збирання кукурудзи на зерно. Нині підготовка до цієї

важливої кампанії завершується. Про те, як зустрічають кукурудзяні жнива з

області наш кореспондент повіз розмову з начальником відділу виробництва

продуктів рослинництва сільгоспупрзвління облвиконкому П. Г. ХАРЧЕНКОМ.

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

КОР.: Петре Григоровичу; 
Минулий рік ознаменувався 
великою перемогою кірово
градських кукурудзоводів — 
зібрано мільйон тонн зер
на, Кажуть, успіх окрилює, 
КЛМЧЄ до нових звершень...

П. Г. ХАРЧЕНКО; ..але 
ні в якому разі не повинен 
заколисувати. Цього року 
площі під посів качанистої 
складають три чверті мину
лорічних. Отже «лише» 
тисяч гектарів. За цих умов 
береться курс перевершити 
минулорічну врожайність, 
поповнигн недобір зерна
ранніх зернових.

За рахунок чого планує
ться підвищити родючість 
кукурудзяного гектара? У 
першу чергу, поширюючи 
досвід передовиків. Справж 
німи майстрами^золотого» 
качана показали себе гайво- 
ронські механізатори, які 
Минулого року зібрали 52.7 
центнера з гектара. Се
ред господарств слід від
значити КОЛГОСП «Зоря ко
мунізму» Новоархангель- 
ського району; там добили
ся* 91-центнерної врожай
ності. Просто-таки вражаю
чі показники у ланки 
Ь. Грязнова з колгоспе іме
ні XXII з’їзду КПРС'Доб- 
вовелпчківського району, 
де досягнуто 142-центнер- 
і)ого врожаю качанистої з 
гектара. Секрети цих колек
тивів не нові: висока куль
тура землеробства, науково 
обгрунтовані сівозміни, ін
дустріальна технологія, вмі- 

застосування бригадного 
підряду.

КОР.: Отже, виграли
там, де...

НАГАДУЄМО
ЩЕ РАЗ

НА КОНТРОЛІ ГАЗЕТИ

РАЙОННИН 
ВИ УТРІШНіХ

буфет № 2 
громадського 
оскільки тут

* *
Наш читач з обласного

про необхід
но ірнманіїя су-

іиііічяаііііініпшіїїіиііиіішшшіїнмнпмімішшіїдаїшиішшннямдям«11»1

• д •
Ми зникли, щоб на:,: 

нагадували. Бо дуже за
клопотані. Без нагадувань 
забуваємо. От сказали 
нам так і так, а ми й по 
думали: треба зробити, 
треба відповісти. Але ж 
коли нам не нагадують, 
то хіба воно може все в 
пам’яті триматись? -Треб .. 
щоб нагадували.

Так, видно, міркують 
всі ті керівники виробнії 
чих підприємств, організа 
цій. установ, комітетів 
комсомолу, які вперто від 
мовчуються, а може... Мо 
же, забувають відповіда
ти на критику? їм треба 
нагадувати. Ще раз... Бо 
один раз уже нагадували 
спеціальним редакційним 
«нагадуванням», але, ви
являється. цього мало.

Більше місяця не обзи
ваються голова Олександ
рійської райспожнвспілки 
й заступник директора ви
робничого об’єднання 
«Олександріявугілля» піс
ля критики рейдової 
бригади («Розсохлася 
діжка...» — «МІ<» за 4 
липня ц. р.). Уже овоче
ві бази, мабуть, не день і 
не другий приймають го
родин.? в свої сховища, та 
чомусь газету про це не 
повідомили. Чи. МОЖЄ/НО 
ма про що?

II. Г. ХАРЧЕНКО: ... на 
належному ріпні оріанізу 
вали зимове навчання сне 
ціалістів і механізаторських 
кадрів, своєчасно і старанно 
провели основний обробіток 
грунту, внесли достатню 
кількість добрив, в опти
мальні строки і на високо

ЯНТАРНЕ
му агротехнічному рівні 
провели сівбу. Дбайливі 
господарі землі у боротьбі 
з бур’янами не забули за
стосувати страхові гербіци
ди. А сорти! Досвід пока
зує,- що «Краснодарський - 
303», ■ «дніяровськпй-270»,
«кубанськин-275» найкраще 
прижилися на наших зем
лях. Недарма ніші близько 
75 процентів площ зай
мають саме ці гри сорти...

КОР.: На порозі — зби
рання качанистої. Мабуть, 
доцільно поговорити про го
товність районів до збиран
ня. Зокрема, цікавить тех
нічний парк.

П. Г. ХАРЧЕНКО: Ви
вчення стану посівів на се
редину серпня показує, що 
переважна більшість рано 
нів націлена на високий ре 
зультат. Серед них — Гай- 
воровський, Добровеличків- 
ський. Новоукраїнськип, Но 
воархангельський. Але ок
ремим районам буде нелег
ко. В першу чергу, Олек
сандрійському, Долинсько- 
му, Новомиргородському. 
Тут результат обстеження 
посівів не вселяє впевненос-

1 вересня має гостити, 
відчинити двері восьми
річна школа в селі Сон
цевому Устшіівського ра 
нону. А ще раніше на де
сять днів будівельники 
повинні рапортувати про 
здачу її в експлуатацію 
Власне, ще позавчора, 20 
серпня. Чи так це? І вза
галі чи можливо це? Ре
дакція хотіла б про це 
знати, бо ще 23 липня с 
газеті була надрукована 
кореспонденція про нега
разди на будівництві. Та 
не відповідає начальник 
Бобрияецької пересувної 

механізованої колони № б. 
Чи не чекають часом і 
будівельники першого ве
ресня?

Чекають ще одного, 
вже через- газету, нага
дування й голова Нозо- 
мнргородського райсиорт- 
комітету та голова викон
кому Суботцівської сіль
ської Ради Зиам’яиського 
району. Нагадування від- 
реагувати на проблемну 
статтю нашого кореспон
дента «Сільський сгадіоц», 
надруковану у газеті II 
липня. Чи збираються у 
вищезгаданому районі і 
селі вирішувати питання 
про будівництво стадіонів 
і комплексних спортивних

«Молодий комунар»
шнх, зволожених качанів 
доцільно приготувати дещо 
своєрідний корнаж-ф’ураж з 
подрібнених качанів...

КОР.: І на закінчення, 
Петре Григоровичу. Наша 
молодіжна газета не пер
ший рік уважно слідкує за 
соціалістичним змаганням, 
зокрема, молодих кукуруд- 
зоводів. Треба сказати, що 
нинішнього року в окремих 
районах — Бобринецькому, 
Компаніївському, Петрів- 
ському — кількість комсо
мольсько-молодіжних ла
нок зменшилась. Мотивують 
тим, що молодь залишає 
село...

II. Г. ХАРЧЕНКО: Ну, 
скажіть на' милість, якому 
керівникові не хочеться 
бачити на своїх комбайнах 
чи тракторах молоду зміну? 
Звичайно, кожному. Але 
йдуть до мети часто-густо 
різними шляхами. Я вва
жаю, стопроцентний резуль
тат дасть таке: копітка 
профорієнтаційна робота, 
створення належних умов 
для праці і відпочинку, бу
дівництво житла — словом, 
всебічне піклування про 
молодих людей. А також —• 
довір’я! У колгоспі «Зоря 
ко м у 11 і з му» Нов оарха н гсл ь-' 
ського району, наприклад, 
упродовж багатьох років 

•молоді довіряють . найваж
ливіші ділянки сільськогос- 

ГІПК-4 перед подарського виробництва. В

і і сподіватися високих вро
жаїв. Якоюсь мірою ком
пенсувати можливий недо
бір зерна можна за рахунок 
відмінної підготовки техні
ки, винятково високої орга
нізації робіт.

До речі, з підготовкою 
гехніки, точніше, з темпами 
її підготовки ще не все га
разд. Низький коефіцієнт 
готовності «херсонців» у 
Комиапіївському, Новомпр- 
городському, 1 бловацівськО- 
му районах. Важко збагну
ти, на що тут надіються...

Якщо вже мова зайшла 
про техніку — а саме зараз“ 
у переддень збирання, це, 
мабуть, найважливіше — 
скажу ось про що. Куку
рудзяні жнива минулого 
року показали суттєві.пере
ваги комбайні» «Нива» з 
приставками’

'Херсонцями» значно
менше втрат. Але цих при
ставок, на жаль, ще не ви
стачає. Тому там, де пра
цюватимуть «херсонцями, 
доцільно організувати опе
ративний підбір качанів, 
щоб запобігти втратам.

КОР.: Питання питань — 
строки початку збирання?

II. Г. ХАРЧЕНКО: Зовсім 
скоро — приблизно у пер
шій декаді вересня. Вини
кає питання: а як же бути 
з вологістю зерна, адже- 
зберігати його непросто. Ді
йсно. Але враховуючи до
статню кількість в області 
капітальних сховищ з пер- 

майданчиків — ось що 
хочеться почути.

Як більмо на оці зава
жав/трудящим міста Но- 
воукраїики 
комбінату 
харчування, 
можна було зранку до ве 
чора перехилити чарку, 
хоч дозволу райвиконкому 
на торгівлю спиртними 
напоями тут не мали. 
Про це" та інші упущен
ня в районі недавно 
створеної комісії по боро
тьбі з пияцтвом і само
гоноварінням при райви
конкомі йшлося у рейдо
вому матеріалі, який так 
і називався «Як більмо 
на оці» (< МК» за 23 лип
ня). Майже місяць чекає 
мо листа про вжиття, за 
ходів від голови Новоук- 
раїнського райвиконкому 
6. €. Яйцева. Досі чекає
мо... Тому й нагадуємо. 
Бо ж без нагадувань ми 
забуваємо, правда?

Редколегія «МК».

Хоч листа і не було надруковано
Редакція газети надіслала на розслідування колію 

листа, а якому молодь міста Олександрії скаржи
лась на умови а гуртожитку «Юність» автобази ви
робничого об’єднання «Олександріявугілля».

Як повідомив секретар комітету комсомолу ви
робничого об’єднання «Олександріявугілля» 
Ю. КОРЖ, факти, викладені в скарзі, підтвердились. 
Газ у гуртожитку було відключено, бо мешканці 
розкомплектували газові плити. Віконні рами а кух
нях за будівельним проектом виконані без ква
тирок, а це є грубим порушенням правил газової 
безпеки.

Віднедавна кватирки зроблено, таз підключено. 

ветепанї^й4 іч3я,>0^Л^СН°Г--0 Чентру за дорученням 
ветеранів и інвалідів ОіИНи звернувся до редакції: 
допоможіть відремонтують. ВП»А • ґ редакції. 
пупиііі ЯиПО, , нтувати водогін в будинках навулиці Японського. «Більше місяця на вулиці не 
працюють гано», колон,._ уго’нк>с „ІНУ * , и 
ли^й.\0ДИ™ Ю"ея°. Сср^ “е““«нціп нашої ву 
лиці загато інвалідів Великої Вітчизняної». 
нлчппі.^,0 пдпО0ів редакції виконуючий обов’язки 

уПравлТНА В°Д°"РОПОДНО каналізацій 
ного господарства І. О. ЯЦИШИН: 
пнЛ*^аКТИ' наведені в скарзі, мали місце. Після 

Філактичн0го ремонту вода згідно графіку пода
ється з нормальним тиском

тому вирощування
кукурудзи індустріальним 
методом із застосуванням 
колективного підряду. І що 
ж? Молодь не пасує перед 
ветеранами, навіть часто ви
переджає їх на трудовому 

фронті. Гак, ланка, ніші 
очолювана лауреатом пре
мії Ленінського комсомолу 
Юрієм Піддувшім зібрала 
минулого року 95 центнерів 
зерна з гектара. А тепер на
цілилась на "
ннк — 100 
не приклад 
ня!

видатний иоказ- 
центнерів. Чим 
для наслідуван-

Інтерв'ю вів 
А. БЕЗТАКЛ.

ПІСЛЯ 
ЛЕКЦІЙ 
У САНАТОРІЙ

До програми перепідго
товки педагогів у Ровен- 
ському обласному інститу
ті удосконалення вчите
лів включено оздоровлен
ня у відкритому тут сана
торії - профілакторії. Ме
дичні працівники зможуть 
приймати пацієнтів у во
долікарні, кабінетах реф-

«ЗАПЛУТАНІ
Так називався рейдовий 

матеріал, опублікований 
4 червня цього року. 
Рейдова бригада «Моло
дого комунара» перевіря
ла, як використовується 
пальне водіями різних 
організацій і установ об
ласті. Під час кількаден
ного рейду було виявле
но цілий ряд недоліків у 
роботі водіїв, автозапра- 
вочнях станцій.

Ось що відповів на кри
тику секретар парторгані- 
зації Кіровоградської 
райсільгосптехніки 1. Ф. 
ПЛАЧИНДА:

— Розходження пока
зань спідометра і дорож
нього листа у водія Ми
коли Хомка, яке виявила 
рейдова бригада на тра
сі, підтвердилось. Випа
док обговорено на зборах 
водіїв райсільгосптсхні- 
ки. Наказом по райсіль- 
госптехніці водієві Мико
лі Хомку оголошено дога
ну й позбавлено премії 
за травень цього року. 
Автомеханіку Івану Гла- 
вацькому, який не переві
рив показів спідометра 
при виїзді автомашини
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Ці знімни зроОлсні в різних дитячих садках Р‘ Н 
районах. Але зміст їх один: І в «ДюймоеочцІ», що в он 
кієвому Маловиснівсьного, І а «Берізці» (во>1а ®диться в Митрофанівці Новгороднівського) районах ста
ранно готують малят до самостійного життя. Тому 5'В®&- 
рідними уроками праці, що практикуються у «Дюимо- 
вочці (на фото вгорі) хлопчиків і дівчаток не ЗДИ“У 
тим Слльше, ноли їх проводить вихователька г. л. і а»- 
лемко. Он яку гарну розсаду помідорів виростили діти.

вивчення правил вуличного руху під силу малечі щз 
в дитсадку. Гай вважає педнолактив «Берізни». му а що 
з цього приводу думають її вихованці? Вони охоче оп
руться за їх освоєння. Допомагає їм у цьому вихова-, 
тельна А. ОЛІИНИК. м аФото А. ШЕВЧЕНКА 

і С. ФЕНЕНКА.

М. Хомка з гаража, ого
лошено догану. Крім цьо
го, розроблені заходи, 
спрямовані на те, щоб 
ліквідувати приписки й ін
ші зловживання водіїв.

На критику відповідає 
заступник директора за
воду «Червоний Жовтень» 
М. Г. ПІДГОРНИЙ:

•—Факти, наведені в 
публікації, підтвердились. 
Водія П. Короля за пору
шення покарано, поведін
ку його обговорено серед 
водіїв транспортної діль
ниці. Віднині при видачі 
талонів на бензин водіям 
записується в журнал но
мер талонів, водії розпи
суються в журналі.

Голова Кіровоградської 
райсільгоспхімії ДЕ | 
КРАВЧЕНКО з приводу 
публікації повідомив:

■ «Заплутані «мережи
ва» обговорено на загаль
них зборах працівників 
автопарку. Начальник ав- 

-тогаража В. І. Вичірко, 
водій - наставник Т. | 
Жупанеико та інші гово
рили 
иість
ворого режиму економії 

дексртсралгі, стоматоло
гічному, лікувально - фіз
культурному, інгаляцій- 
йому та інших.

Комплекс, розрахований 
на 150 місць, діятиме ці
лорічно. Ного послугами 
зможуть користуватися 
не тільки працівники осві
ти, що приїхали підвніци* 
ти кваліфікацію, а й пен
сіонери — ветерани педа
гогічної ниви.

МАЗАНИЙ, 
Кор. РАТАУ.

пального, про недопусти
мість роботи з несправ
ним спідометром. Водієві 
автомобіля № 59 —47
КДФ Миколі Бандурку 
за порушення в роботі 
оголошено догану.

Чимало організацій і 
установ досі ніяк не від- 
реагували на критику. 
Назвемо їх поіменно: ОБ
ЛАСНЕ ОПТОВО - РОЗ
ДРІБНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
- ФІРМА «МЕБЛІ», ОБ
ЛАСНА БАЗА «СІЛЬ
ГОСПТЕХНІКА», КІРОВ- 
СЬКИЙ 
ВІДДІЛ 
СПРАВ М. КІРОВОГРА
ДА, ОБЛАСНЕ СПЕЦ- 
АВТОП1ДПРИЄМСТ В О 
«КІРОВОГРАДТР А Н С 
СІЛЬГОСПТЕХНІ К А», 
ТОРГОВА БАЗА «УКР- 
ОПТГАЛАНТЕРЕЯ». З 
часу публікації минуло 
вже два з половиною мі
сяці, Невже цього часу 
було недостатньо, щоб 
обговорити поведінку і 
дії СВОЇХ водіїв і вжити 
відповідних заходів?
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ХТО НАВЧИТЬ
ПЛАВАТИ?

Сотій хлопчиків і дівча-" 
ток відпочивають в оз
доровчих таборах шкіл . 
Онуфріївського району. З 
великим задоволенням 
проводять ВОШІ вільний 
час на добре' обладнаних 

, спорт ивнях майданчиках, 
» на берегах річок і став- 
г ків. З радістю батьки но- . 

силають своїх дітей на 
оздоровчі майданчики, 
сподіваючись, то через 

. певпнії час вони попер- 
• иуться додому фі НІЧНО 
/загартованими, • бадьори

ми. ' ' '
Цього року устаїіовле- 

но переведення учнів до 
•б- класу лише після здачі 
заліку з плавання. Отож 
я з комсомольцями,— де
путатами районної Ради 
народних депутатів — ви
рушив по школах райо
ну, щоб подивитись, як 
керівники навчальних за
кладів організовують оз
доровчу роботу школярів, 
як реалізують основні по- 
ложеііия про реформу 
ніколи. . • "
- Спочатку завіталв у 

' піонерський габір «Сопеч’- 
. ко* Павлиської СШ. ,3 

< усіх кінців подвір я, з-під 
зелених липових, клемо- ’

внх, каштанових шаг пов
няться дитячим багато
голоссям бадьорі, дзвінкі 
слова, сміх. На все сели
ще лине чудова музика 
акордеона. Це для дітей 
грає наш масовик табору 
Микола Григорович Бог
данов, а на спортивному 
полі проводить заняття 
вчитель фізкультури М. А. 
Федоров. Тут же Валя 
Маляренко, Віта Всрхо- 
вппіпа, Галя Нестерен
ко, Катя ІІідлубна, Валя 
Найдснко під керівішцт? 
вом уважної, турботливої 
завідуючої оздоровчим 
майданчиком В. І. Бала- 
ухи розучують цікаві іг
ри, танці. Ось і нас за
просили в коло до танку. 
Та раптом засурмив піо
нерський горн. Діти збіг
лися на галявину до ду
бової алеї, яку багато ро
ків тому посадили годин
ні учні Павлнської школи 
під керівництвом мудро
го наставника, відомого 
вчителя Василя Олексан
дровича Сухбмлшіського, 
в пам'ять тих земляків, 
які не повернулися з 
фронтів Великої Вітчизня
ної війни. Під ппшпимн 
зеленими кронами дерев,

діти розсілися біля вете
рана війни А. А. Самко- 
ва і уважно слухали про 
тяжкі бої з ворогом у ті 
суворі роки. Ветеран роз
повів, як батальйони в 
грізному 1943-у штурму
вали Дніпро - Славутич і 
як серед стогнучих хвиль 
тяжко доводилось тим 
воїнам, хто погано пла
вав.

Мене, як голову соці 
ально - культурної комі
сії районної Ради народ
них депутатів, більше 
всього цікавило, як же в 
піонерських таборах цьо
го року організована ро
бота на березі річки, як 
там навчають дітей пла
ванню?

Педагоги вміло викорис
тали перші травневі і 
червневі погожі сонячні 
дні. їм активно допомог
ли вчителі - комсомольці 
М. Р. Цьона, О. В Пен- 

Нер, учні старших класів. 
А тому багато наших ма
люків швидко навчилися 
триматися на воді. Ціка
во було дивитись, як ВОШІ

. ПЛАНЕТА —..  -------

Допитливі американці
в Африці

- .. ФЕЙЛЕТОН =•■■■• •
Працівник ЦРУ: «Паш директор Тернер лік

відував вісімсот «робочих місць», коли зайняв 
свій пост. Тепер ми не можемо вести спостере
ження за тим, шо відбувається у віддалених 
кутках- Землі. У нас лише один агент на всю 
Африку».

Ці слова з фейлетону, 
який я прочитав в одному 
з американських журналів 
кілька років тому. За цей 
час директором ЦРУ став 
Уільям Кейсі, близький 
приятель президента Рей
гана, а на днях, як я зрозу
мів, було викрито черго
вого агента ЦРУ в Африці, 
який працював у Гані. Я 
буз так збентежений цим, 
що зразу подзвонив у від
діл зв’язку ЦРУ з громад
ськістю І ВИСЛОВИз свої 
співчуття. Яким же було 
моє здизування, коли я по
чув запевнення, що такий 
стопроцентний америка
нець, як я — мене прийня-
ли саме за нього — може
бути спокійним. «Ніколи ще 
ЦРУ не мало стільки аген
тів у Африці і не діяло так 
широко, як зараз!» —була 
відповідь.

Ганські власті заявля-
ють, — сказав я, — що ео
ни зикрили цілу шпигунсь
ку мережу. — Це, звичай
но, видумки?

— Цілком правильно, — 
підтвердив балакучий спів
робітник ЦРУ. — Наше ві
домство ніколи не втручає
ться у внутрішні справи ін
ших держав.

— Тоді кого ж заарешту
вали в Гані?

— Групу наших людей, 
які були не з міру допит
ливі. Тут нема нічого про
тизаконного.

— Так, звичайно. Але, ви 
говорите, що ЦРУ діє так 
широко,.,

— Бачите, допитливість 
властива людині. І ЦРУ, по
важає свободу особи, ство
рює найсприятливіші умо
ви, щоб американці могли 
іадоаольнити свою допит- 
лизість.

— І такі можливості зараз

є в усіх африканських краї
нах?

— У всіх без винятку. 
При чому наші люди ма
ють саме найновіше устат
кування. Вам захотілось 
дізнатися, якими нозинами 
обмінюються по телефону 
два політики? Будь ласка, 
підслуховуючі апарати. Валя 
цікаво, що відбувається 
за стінами президентсько
го особняка. Будь ласка, 
спеціальні прибори. Вам 
хотілося б придбати для 
своєї колекції оригінали 
чи фотокопії цінних доку
ментів? Ми вам даємо 
аванс для оплати дружніх 
послуг якого-небудь клер
ка.

— Дякую за подробиці. 
А як щодо... «рицарів пла
ща і кинжала»...

— О, в нас працюють та
кі артисти, що просто не 
можуть обійтися без мас
караду. Плащ, кинжал, без
шумний пістолет, удавочки, 
маска на обличчя і таке по
дібне — все атрибути до
питливого американця. Як
що ви захочете одержати 
їх, необхідно тільки під
писати контракт.

— Злі голоси кажуть, що 
в ЦРУ багато майстрів 
брудних справ...

— Це прибиральники..,
— ...мокрих справ...

— Це водопровідники...
— ...і навіть професійних 

вбивць.
т— Тільки не це. Чиста 

випадковість, якщо на го
лову якого-небудь діяча, 
критикуючого політику 
Америки, падає цеглина, 
або з ним що небудь трап
ляється.

— А змови і військозі 
перевороти? Кажуть, що в 
них завжди замішані аген
ти ЦРУ?

ЛІТО ПІОНЕРСЬКЕ

ПЛАНЕТА

з задоволенням плавали, 
пірнали, хлюпались. Деся
тирічний Миколка Підліс
ний випередив своїх това 
рпшів у запливі.

Запитуємо:
— Хто тебе навчив пла 

вати?
— Вчитель! Іван Федо 

ровцч.
І шубовсь знову у во

ду...
Були ми і в Камбур 

ліївці, Куцсво.тівці, Дері- 
ївці, Млинку, Полівці, Ус- 
ненці і в інших селах. 
Побачили, як оздоровлю
ються діти, як вчаться 
плавати. Приємно, що в 
Куцеволівці, ГІопівці, Ус- 
ненці педколективами 
проводиться певна робо
та з цих питань. Але те 
в багатьох школах рано 
ну ними практично не зай
маються.

Самому вчителеві фіз 
виховання практично не 
під силу навчити своїх 
підопічних триматися на 
воді. Тому настав час і 
нам, керівникам шкіл, над 
цим серйозно подумати і 
до цієї важливої справи 
віднестись по - державно
му, підключиш на допо
могу всіх молодих педа
гогів, які уміють добре 
плавати. 1 годі, запевняю, 
— вода для дітей стане 
їхнім хорошим другом.

Г, НАСТАСЬЄВ, 
директор Павлиської 
школи імені В. О. Су- 
хомлинського.
Онуфріївський район.

— Перебільшення. Прос
то завжди, коли готується 
щось цікаве, наші люди 
тут як тут. Винна всьому 
допитливість.

— Ганська преса пише, 
що агенти ЦРУ збирали 
відомості політичного ха
рактеру...

— Це наукові співробіт
ники, які шукають матеріа 
ли для своїх дисертацій.

— ...економічного...
— А це бізнесмени, які 

прагнуть вкласти свої капі
тали з вигодою для афри
канців.

— ...і військового харак
теру.

— Це мисливці, Уязляє- 
те, що ви поїхали на сафа- 
рі, а у вас скінчились пат
рони. Повинні ж ви знати, 
в яку найближчу військову 
частину гложете звернутися, 
і чи є там патрони відпо
відного калібру. У нас ба

гато спеціалістів самих різ
них заплічних професій, і 
вони можуть надати будь- 
яку допомогу.

— Я якраз вилітаю в Аф
рику для поповнення своєї 
колекції тропічних метели
ків.

— Чудова ідея! Не змог
ли б ви назвати країну? Як? 
Дякую. Послуга за послу
гу: нас дуже цікавить де
що в ції країні і, якщо вам 
пощастить поцікавитись, ми 
вам щиро оплатимо ваші 
витрати. Так, зайдіть до 
нас завтра, ми підготуємо 
посилочку для нашої супер- 
допитливої людини, що 
працює під «дахом» посо
льства США у цій країні, 
їй терміново знадобились 
для таємних операцій... ах, 
вибачте, наукових дослід
жень, пара важких цеглин.

Н. СОЛОГУБ. 
(АПН).

США. Більше 300 чоловім потерпіло у результаті ви. 
тону газу на хімічному заводі концерну «Юніон кар- 
байд» в м. інстітьют (штат Західна Віргінія). Причиною 
аварії стала несправність вентиля на трубопроводі для 
перекачування газу, до складу якого входили похідні 
високотоксичні речовини метилізоціанід, що згубило 
2500 чоловій під час катастрофи на заводі цього ж 
концерну в індійському місті Бхопал в грудні минуло
го року. Вирвавшись із трубопроводу, густа хмара 
удушливого газу накрила місто. Протягом кількох го
дин всі його жителі змушені були залишатися в будин- 
нах із наглухо зачиненими вікнами й дверима. Це 62-й 
внтои токсичного газу на заводах «Юніон нарбайд» за 
останні п’ять років.

На знімку: під час надання першої допомоги по
терпілим. Твлефото Рейтер — ТАРС.

В. КАЧКАМ.

УЦвІПІ&МУ
ПРИ гбнч^енім

Документальне есе

Синьоокий Агейко бігає краєм саду, що розкрис- 
лачився понад стрімким правим берегом річки Ір- 
клій, раз по раз підтягує шлейку штанят-поколінцю 
і, схлипуючи, що його, «дзелепугу», не взяли на яр
марок у Ставидло чи до Сорочинців (а дурили жі), 
щось вигукує лиснливо, чого й на тім боці ие розбе
реш, а то приставнує коло черешні, яка своїм роз
двоєним нонарем править йому І сусідським хлоп
чиськам за оригінальне сідлище. Тут він зараз вмос
титься на кількаметровій висоті і витягуватиме тон
ку шию, зоритиме у той бік, звідки, з-поміж балок та 
глибоких байраків, якими порізане немовби розоране 
глибочезним плугом, село на окремішні нутни-висел- 
ни. доноситиметься торохтіння порожніх возів, на
ростаюче вйокання господарів, лемент дітвори, що юр
мою доганяє рипучу кавальнаду, за якою, як густі 
дими, здіймаються нлубища порохні. Дітлаки навпе
рейми хапаються за кінець розвори, хто встигає, ти
цькається на грабняка й уявляє себе мало не на цар
ській бричці — тан номфортно й м’яко. Чим поближ- 
че байрак Галасюнівсьний, хлопці, як бджолиний рій, 
обсипаються з розвор, — вибігають наввипередки на 
горби і виляскують босоніж по затовчених стежках, 
лише п’яти блискають. А далі.., далі вози в’їжджають 
у подвір’я, чоловіки розпрягають коней неспішно, 
розбирають заденни, полудрабки, і тоді беруться за 
своє діло хлопчаки, яким . по дванадцять—тринад
цять років.

Агейко. син Марка Койди. ще довго сидів би на то
му прегарному саморобному сіделку-кріслечку на ви
сокій і розлогій, намов розчахнутій вітром спеціаль
но для нього, черешні, коли б не винрини сусідських 
Миколки та Івася.

— Ага. ми бачили велику макітру, Свороба старий 
ліпиа от-та-ну-у... — Малий накреслив у повітрі коло, 
що торкнулося невидимим обручем землі біля його 
ніг і було повище нього аж на витягнуті руки.

— Не бреши — нагнувся з черешні Агейко і мало 
не бабахнувся. — Таких не роблять... Де їх випали
ти?.. Маєш тану величезну піч?.. Хе1... А от, як мене 
раз взяли на ярмарок, ти знаєш... знаєш, як там ці- 
наво?.. Ще далеко до того села, а дітиська біжать, ве
рещать та викрикують: «Цвітненці їдуть... Горшколі- 
пи... Макі грачі...».

...Минав час і Агей таки діждався того весняного 
дня, коли люди, упоравшись з засівними роботами, 
виносили з комор, з-під ліжок припасеним восени та 
ще теплий з горнів посуд, розкладали товар посеред 
розмореного днем подвір'я І вибирали, чи нема по- 
тріснутого, скособоченого, надщербленого. Панували 
на возі в солому, накривали зверху. Вирушали у до
рогу віз за возом під вечір, як спаде спека, або опів
ночі, як була світла ніч, аби ще досхід сонця прибу
ти на ярмаркову площу та застояти вигідніше міс
це _ при в’їзді. Вантажили вози усім, що лише мож
на було викрутити та виліпити з цвпненської глини, 
яка, за слозами приїжджого люду, і тримала на сві
ті малоземельного селянина. Глечини і миски, зами- 
начки і горшки, казанни і баклаги, ринки і кухлики, 
пасківники і гусятниці, поросятниці й рибники, ба
ранці і підсвічники... — якого тільки добра і краси 
не розвозили у Переяслав, Яготин, на Черкащину, 
Одещину. Миколаїащину, до Херсона та Молдавії.

Можна собі тільки уявити той здвиг-день. коли во
зи поперепруджували місцину, що й нікуди пройти; 
ноні похрумнують обрік, чутно пофурнування оула- 
них, наш танчиків, сивих та вороних. Один, червоно
лиций чоловік, підніс середньої величини макітрину 
вище голови. приказує: «А беріть-но, бо, рахуйте, 
що задарма... А дзвінка ж, а кріпкеньна... А мако
гін сам ман тре...» Другий, вилицюватий, худии та 
доежєг.сзний, як мотовило, не почувши образи на 
свою адресу («Тиква ти цвітненьська!..»). весь час 
рукавом витирав спітніле чоло, горланив, ніби за
тикаючи пельку сусідові: «Швирки. швирки, малі 
горшечки, по літрі, дешевенькі... Кому бинчики, 
бинці (і тут же, розправляючись на возі на весь 
зріст, майстерно покручував _ глеком із ручкою 
зверху, немовби у полив’яній баньці) — носити 
воду У жнива на поле... Кому великі макітри на чо
тири відра води, горшки на два відра... Можна ви
орати й штуку-...» Третій вмостився верхи на кон:, 
ніби наскоку, подає тучнувате тіло вперед, до гриви 
й, тримаючи в своїй руці баранця, розфарбованого 
на зеленувато - синього, а в другій довгошийого 
глека, сипкувато - деренчливо притакує: «Такого 
видива лише уздрите на моїм возі... З таної посуди
ни князі та царі винце дудлили... Тан, так...». Ще 
якийсь, як циркач викотив велику миску на дорогу, 
скаче по ній та запитливо зазиває мужиків на диво
гляд- «Ану, хто розтрощить ногами, га?.. Даю за
дурно, навибір!..»

Коло горшків, іншого різного череп’я юрмлять
ся жінки, снують чоловіки, поцівкує дітвора. Та 
продають лише чоловіки, видать, так здавна заве
дено; поважна це робота торгувати, і сюди, де по- 
теленьнує копійка, спідничницям зась.

Агей ходить між возами, визбирує очима красу, 
як молодий лошак кашку на ранньому вигоні, у 
підбережжі. Коли господар повернеться до нього 
спиною, помацує горщик або миску, ніби відчуває, 
де стінки товстіші, де форма покатіша чи округлі
ша, а вушно «прив’язане» міцно. Ще він очима 
немовби перебирає пелюсточки квіток на отих жов
тобоких макітрах. Бачив листочки, квітки на лідва- 
зонниках, а макітри ніхто не розмальовував, при
наймні, у його Цвітному. А тутечки... Приступив до 
воза та й вкусив: «Дядьку, чуєте, дядьку, а ви не з 
Цвітного?’! Хочете, я вгадаю (той витягнуе лівим 
кутиком вуст хизувату усмішку — не вгадаєш, ма
лин)? 8и з... Любомирівки (холодно мовчав дядько)... 
ні. з Габурища (не зреагував той)... з Іванівни (не 
поворухнувся)... Ви з Вищих Верещак (сіпнувся нер
вово чоловік і замахнувся на до’ідливого хлопчу- 
гана)... Ви не продасте свої макітри, бо вони негар
ні...'»

Ще б слово, засік би той хлопця кінцем батога 
тан. що довгеньно би слинив литки, але, на щастя. 
Агей підсночив і язичок батіжна з трьома гудзика
ми скубнув вершок дороги, аж закурився порох. 
Утік,

...Стояв, як журазель то на одній нозі, го на дру
гій, Здавалося, усе вже бачив, облазив поміж воза
ми. Іепер позирав до величеньного жовтавого 
кольору горщика, по боках якого на стеблах пше
ниці розквітало синє яблуневе пелюстя. Любувався 
витворами тата і водночас гадав: де бзтьно зоблчич 
синій квіт яблунь?..

’ штука — Міра (Далі буде)
н < 100 літрів вод».
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Зараз мокро, 
хай підмерзне.

Уже спека?-
Пронде дощ.

ЩО ТАКЕ спорт?
Одні відповідають:

— Це — добра справа для 
розваг, для підняття на
строю і нанопичення ба
дьорості.

Інші своє:
— Зі спортом дружити — 

довго жити.
Треті:
— Спорт — справа сер

йозна. Це — ігри, але не 
іграшки.

З усім цим згоден голова 
Голованівського райспорт- 
комітету Микола Дмитрович 
Паламарчук, котрий твердо 
знає, що успіх у спорті пе
редусім починається від ма
совості. Щоправда в цьому 
напрямі він поки що не мо
же зробити визначення.

Запитали Миколу Дмитро
вича восени:

— Чому не влаштовують
ся старти ГПО в колекти
вах фізкультури?

— А хай трішки підмерз
не. Бо всюди багнюка.

Підмерзло.
— Чого в Грузькому. Єми- 

лівці, Красногірці. Крутень
кому. Журавлинці, Клено- 
му навіть у вихідні на спор
тивних майданчиках тиша?

— Та дуже холодно на
дворі. Рукавиць і чохлів на 
носи не вистачає. Почнемо, 
ноли розвесниться.

Розвеснилося.
— Це вже час побігати, 

пострибати, рекорди вста
новляти, — знову радять 
Паламарчуку.

Спробували побігати. Не 
дуже біжиться. бо не виста. 
чає духу Ноги підломлюю
ться. серце вистрибує — бо 
дуже раптово чкурнули. 
Звісно, б-із тренування. Тож 
перестали знову бігати.

— Почнемо з літа. Добре 
просохне, травичка виросте. 
Тоді вже буде рекорд.

Настало літо.
— Де і коли щось масове 

та помітне влаштовано? — 
телефонують з облспортко- 
мітету.

— У Побузькому. На ніке
левому заводі Там і клуб 
любителів бігу, там і бо
ротьба самбо, там І велоси
пед.

— А хто в збірних райо
ну?

— Як «хто»? Вони, побу- 
зьці.

— А ще хто?
— Більше ніхто. Бо у се

лах нанікули. І дуже до
щить. А в Побузькому все 
застелене асфальтом та гу
мово - бітумним килимом.

— А в Голованівську?
— А в Голованівську — 

тече.
Приїхали в Голованівськ. 

Почали шукати стадіон. З 
першої спроби не вдалося 
побачити його Дехто гово
рив, що що його зовсім не
ма, бо вже двадцять один 
рік і три тижні точаться ба
лачки про його будівництво. 
Але товариші з облспортко- 
мітету достеменно знали, 
що невеликий стадіонних 
тут таки є. І коли зробили 
глибшу розвідку, то натра
пили на те місце, де колись

Як ми уже повідомляли, 
кіровоградська «Зірка» в 
попередньому турі програ- 

хтось бігав і стрибав, бо ₽ 
отакенному бур’яні знайшли 
шнурок від кедів і нусок 
футбольного м’яча.

— Що це воно за фут
больне поле? — запитали 
Миколу Дмитровича.

— Та такий собі клаптик 
землі, де пасуться гусаки і 
нози. Діди ниньки зайняті 
роботою на городах, то не
має кому викосити.

— А що про це говорить 
райком комсомолу?

— Райком комсомолу на 
спортивних наніиулах.

— А як раптом негайно 
треба буде виставити коман
ду на обласні змагання?

— Так у нас є Побузьке. 
Дамо телеграму. Раз — і 
будь-яка (збірна буде.

— Як же тоді з масовіс
тю?

— Та це вже хай трішки 
перестане дощити і пекти.

Розмова, як чуємо, пред
метна.

Про неї почули навіть 
сусіди з Ульяновського ра
йону, які наслідують при
клади голованівців, хоч і 
випередили їх, бо мають 
немало зразкових спортив
них баз. Тільни інколи за
бувають, як ті бази вико
ристовувати. Клич кинули: 
«Будівництво нових і вико
ристання наявних спортив
них споруд — справа ком
сомольська». Кинули. Та не 
докинули. І що це саме так, 
свідчить останній рейд в 
один з кращих колективів 
фізкультури — в колгоспі 
імені Фрунзе. Інструкто
ром по спорту тут працює 
Микола Іщук Беручкий, 
кмітливий, завзятий моло
дий чоловік. Футболіст з 
нього гарний і хлопців на
вчив вигравати призи. Ло- 
зуватці в лідерах серед 
гандболістів, волейболістів 
району. З багатоборства 
ГПО відзначились на облас
ному турнірі. Та Ось Мико
ла Петрович поїхав на се
сію в педінститут (він за
очно навчається на фа
культеті фізвиховання). і 
одпазу на стадіоні настала 
тиша. Бо секретар номіте- 
ту комсомолу Микола Скур- 
тул вважає, що спор.-, то 
не його справа. Повернув
ся Іщук з сесії. Два дні не 
з'являвся вдома — косив 
бур’ян на стадіоні. І виго
нив гусей та кіз, які відчу
вали тут себе справжніми 
господарями, бо вже звикли 
до пасовиська. Пони вигор
тав інструктор траву, то не 
помітив як до нього набли
жались члени рейдової 
бригади 1 зніяковів чоло- 
ловік:

— Не могли ви почекати 
ще хоч деньок, бо я не мо
жу сам встигнути — є ще 
хащі бур’яну в тиру і за 
ним.

— А ян же комсомольці 
на чолі з Скуртулом. Де 
старшокласники і молоді 
вчителі?

— Скуртул тепер поміч
ником комбайнера.

— А члени комітету ком
сомолу?

А ЯК 
ВДОМА?
ла в Одесі місцевим армій
цям 1:3. Після цього матчу 
вона перемістилась на оди
надцяте , місце в турнірній 
таблиці — в неї 31 очко. 
Такий же здобуток іце в 
трьох команд — вороши-

— Чекають, що скаже 
Скуртул, як оджнивує.

Інструктор по спорту та
ки встиг дещо надолужити. 
Бо наступного дня почав 
тренувати команду плав
ців, яка мала виїхати на ра
йонний турнір. Виїхала і 
здобула призове місце. То 
Скуртул аж здивувався, ко
ли вичитав про це в райга- 
зеті.

— Як? Де? Ноли? З ним?
А в райкомі комсомолу ви. 

никла знову нова балачка:
— Чи правильно, що сек

ретарі комсомольських ор
ганізацій сідають влітку за 
кермо комбайна? А чому 
цього не роблять голови 
колгоспів?

— Правильно. Якщо, ' 
звісно, не вистачає кадрів. 
Он молоді вчителі Грушків- 
ської середньої шноли Ва. 
лерій Носков та Григорій 
Чероонщук щороку жниву
ють і навіть на рекорд 
йдуть.

— Так це ж під час від
пустки. А в Скуртула ж її 
немає. В полі він колгосп 
може й виручає. Та своїх 

• же прямих обов’язків не ви
конує. Хлопці і дівчата вже 
Іщуна просять, щоб в бу- 
динну культури влаштував 
вечір відпочинку. Але один 
Іщук не може гору зверну
ти. Це хіба що на стадіоні 
він виконав десять норм, 
косячи самотужки бур'яни. 
І йому за це аплодували з 
трибун сільг.ьні комсомоль
ці. спостерігаючи за рекорд
ним носінням.

— Тоеба ще подумати. 
Може й справді про спор
тивно - расову роботу має 
дбати комітет комсомолу.

І поки що думають. Іщук 
же гонить гусей та кіз. А 
бур'ян в тирі росте. І за 
стадіоном теж...
ПОВЕРНУЛАСЬ рейдова в 
*• Кіровоград. Почали ана

лізувати, де недоробив _рай- 
спорткомітет, а де райком 
комсомолу і ще міркували, 
чому влітку настав спад в 
роботі колективів фізкуль
тури. Хоч мала наступити 
активізація. Більшість фіз- 
культуонйх працівників ма
ли «алібі».

— Бо немає стадіонів. Не
має коштів на будівництво. 
Хіба що великі підприєм
ства можуть показати пои- 
клад. Скажімо, завод «Гід. 
росила», де більше 1200 
комсомольці/?.

I тоді здивувались і зра
діли голованівці:

— А що. це підприємство 
немає справді стадіону?

— Навіть звичайного ігро
вого майданчика. Мали аг
регатники спортзал, та його 
в них забрали для гімнастів 
«Авангарду» І тепер на 
«Гідросилі» чекають, коли 
почнуть будівництво завод 
радіовиробів та виробниче 
об’єднання «Друнмаш». різ
ні трести і комбінати, фаб- 
рини.

— То й нам можна поче,- 
кати, — звеселіло сказали 
голованівці.

— Якщо такі титани жи
вуть на позичках, то й ми 
якось переб’ємось*. Виру
чить Побузьке. Там є кілька 
десятків, заповзятих хлопців 
і дівчат, за яких ми будемо 
уболівати всім районом. А 
от хто уболіватиме за 1200 
комсомольців «Гідросили», 
які давно уже мали снласти 
залік з фізичної та військо
во - технічної підготовки?

Комсомольський ватажок 
агрегатників Микола Ци- 
гульський знає точно, шо 
цього не можна зробити й 
на дахах новітніх заводсь. 
них цехів Тож він сумно 
відповідає Миколі Іщуну та 
Миколі Паламарчуку:

— Вам хоч косовицею є 
де займатись. А тут паперів 
нлФиралсь скільки, що ви
ще них не скочеш. Хоч-не- 
хоч. а тпеба писати- «Залік 
здано. Всі значківці!»

М. КРОКУН.

ловградської «Зорі», черні
вецької «Буковини» і терно
пільської «Ниви», але в них 
краща різниця забитих і 
пропущених м'ячів, а в 
«Зірки» розрив мінімальний 
- 36-35.

Турнірну таблицю очо
лює сімферопольська «Тав- 
рія» — 42 очка, а замикає 
керченський «Океан» — 28.

Завтра «Зірка» приймає 
«Закарпаття».

У СВІТІ ЦІКАВОГО
Зоопарк...

у шкатулці
У шухляді письмового 

столу вільно вміщується 
незвичайний зоопарк, зі
браний учнем з Донець
ка Віталієм Маркіним. 
Тут мирно живуть звірі,

птахи, риби з усієї земної 
кулі.

Секрег миролюбності 
африканських левів і ав
стралійських кенгуру, 
океанських акул і прісно
водних форелей у тому, 
що всі вони зображені па 
монетах різних країн. А 
разом складають нумізма
тичну колекцію. З гордіс
тю показує Віталій канад
ські монети із зображен
ням бобрів та оленів, ін-

З МІШКАГУМОРЕСОКМандрівкабез повернення
До голови завкому звер

тається молода жінка:
— У вас путівки на най- 

віддаленішу планету є?
— На Альфа-Зета остан

ня лишилася. Дві тисячі 
карбованців.

Жінка лічить гроші і по
дає їх голові завкому.

— Але ж тут лише по
ловина. Я ж вам сказав, 
що путівка коштує...

— Знаю, знаю, — у 
свою чергу дивується 
жінка, — але мені лише 
туди...

— Без повернення?
— Саме так. Може хоч 

тоді втечу від отієї три
клятої домашньої кухні!..

Іван КУЛИК.

Кіровоградське середнє професійно - технічне училище № 8
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На навчання строком З 

роки приймають юнаків 
та дівчат то мають осві
ту за 8 класів. Учні набу
вають спеціальностей:

муляра-монтажника ста
левих * залізобетонних 
конструкцій, електрозвар
ника;

столяра будівельного;
маляра-штукатура: 
штукатура. лицюваль- 

ниііа-плитовика:
слюсаря-сантехнїка. га

зозварника:
електромонтажника по 

освітленню I електрооблад
нанню:

електрогазозварника: \
маляра по художньому 

опоряджуванню:
столяра-верстатника.
Училище готує молодих 

робітників для системи 
обл міжколгоспбуду.

ТВЕРЕЗІ ДУМКИ
А У того, хто горілку 

хлище, в кишенях вітер 
'-свище.

Ф Про те. що Земля 
крутиться, п’яницям тлу
мачити не варто.
А Нерідко з «Хвилинки» 

повертаються через Г5 діб.

Юнаки і дівчата!
Триває передплата на періодичні 

видання.
Не забудьте передплатити свою 
газету

В, о. редактора J3. АФАНАСІЄНКО.

По закінченні навчання 
учні здобувають середню 
освіту

Учнів забезпечують гур
тожитком парадним І ро
бочим одягом. 4-разовим 
харчуванням підручника
ми. Під час виробничої 
практики вони одержують 
50 процентів від заробле
ної суми

Час навчання в училищі 
зараховується до трудово
го стажу.

Учням, зарахованим на 
навчання на спеціальності 
мулл р-монтаж ник. електро
зварник виплачується сти
пендія в розмірі 25 карбо
ванців на місяць

Випускники - відмінники 
мають право вступити до 
вищих та середніх на
вчальних закладів на 
пільгових умовах 

дійські, на яких вибито 
контури левів, ліванські 
— з впкарбувапнмп на 
них силуетами кіз.

Інтерес до колекціонер- 
ства прищепив хлопцю йо
го батько — Станіслав 
Семенович, гірник за про
фесією. У школі хлопчику 
не давалася зоологія. То
ді й нодірував Станіслав 
Семенович Віталію перші 
незвичайні монети.

‘ (РАТАУ).

ВИСІВКИ ф
Парадокс: пішов на »

стадіон, а повернувся з ви- 
тверезника.

(З Підмочити репутацію 
можна н сухим вином,

Борис СЛЮСАР.
м. Світловодськ.

Юнаки до закінчення 
училища одержують від
строчку від призову до лав 
Радянської Армії

Вступники подають такі 
документи:

заяву із зазначенням ви
браної спеціальності авто
біографію. характеристи
ку. СВІДОЦТВО про ОСВІТУ 
Довідку з місця проживав 
Ия та про склад сім'ї ме
дичну довідку (форма 
№ 086/у). 8 фотокарток
3X4 см

Початок занять — 1 ве
ресня.

Адреса училища: 318050 
м. Кіровоград, вул. Волко
ва. 15. Тел. 3-15-32.

їхати автобусом № 34 
або тролейбусами №№ 2 З 
до зупинки «Обласна лі
карня».

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

На украинском языке.
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