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16 березня в Києві відбулися .загальні 
збори Академії наук Української РС.Р.. З 
доповіддю про підсумки діяльності Академії 
наук за )976.рік і завдання па другий рік 
н’ягярічкн по лалшїісму підвищенню ефек
тивності. наукових досліджень ■ в-иступив . 
президент АП УРСР академік Б. Є. Патон.

Перший рік десятої п'ятирічки — ІГЯТІІ- 
річкі: ефективності і якості ознаменований 
. начніїми досягненнями- вчених. Академії 
іаук республіки. В народне господарство 
країни впроваджено понад 600 робіт з око- 
помітим ефектом біліли ,як 220 мільйонів 
карбованців. Цьому значною мірою сприяло 
дальше зміцнення зв'язків наУки і виробни
цтва. вдосконалення їх- форм, які дістали 
високу оцінку ЦІ\ КПРС. Генерального сек; 
ретаря ЦІ\ КПРС товарища .’І. І. Брежнева. 
Зокрема, завдяки утворенню пауково-виррб» 
ііичнх комплексів, які включають \- себеіл-, 
стнгуг, конструкторське бюро і дослідне ви
робництво, створюються умови для підви
щення рівня фундаментальних дослід жечь 
як основи прикладних розробок, забезпечує
мся безперервність переходу .від випикпеи- 
ня наукової-ідеї до вііі'отог.лення дбелідпо- 
іо зразка або освоєння нової технології.

Учасники зборів обговорили завдання 
гчених па 1977 рік. Підкреслювалась необ
хідність зосередити зусилля колективів на
укових установ на розробці принципово но
вих машин, агрегатів і технологій, які б за
безпечували іюслідовнс, зростання ефектйв- 
іюсіі вироб.чпйі на і поліпшення якості про
дукції.

На зборах виступив член Полі ї бюро ЦК 
КГІР.С. певший секретар ПК Компартії Ук
раїни В. В. Пісрбипі.кпн В основу сьогод
нішньої діяльності дослідників, підкреслив 
він. повинні бути покладені стратегічні на
прями дальшого розвитим науки, зміцнення 
її зв’язку з практикою, визначені з'їздом 
партії і кочкпетпзовані Генеральним секре
тарем ЦК КПРС товаришем Л. Г Брежнє
вим на зустрічі з керівниками академій 
братніх країн. Необхідно добитися істотного 
підвищення віддачі суспільствознавчих до
сліджень. як цього вимагають рішення XXV 
з’їзду КПРС. Першорядне завдання тепер 
полягає в тому, щоб тематичні плани всіх 
іпституїів. всіх наукових колективів, рівень 
< інаїйзації і якість виконання цих планів 
відповідали сучасним вимогам.

Слинившись на конкретних питаннях, які 
стосуються безпосередньо напрямів ДОС.ІІД- 
:>их робіт українських учених, В. В. Щер- 
бншжий висловив упевненість у тому, що 
колектив Академії примножить зусилля в 
розв’язанні завдання історичної ваги — 
з'єднання досягнень науково-технічної ре- 
т.олюнії з перевагами соціалізму, гідно зу
стріне 60-річчя Великого Жовтня.

В обговореному питанні прийнято відпо- 
гідну постанову.

В роботі загальних зборів АП УРС.Р взя
ли участь члени і кандидаті! в члени Полит
бюро ПК Компартії України, відповідальні 
працівники ЦК КПРС, ГІК Компартії Ук
раїни. Ппсчндії Верховної Ради і Ради Мі- 
і істрів Республіки.

(РАТАУ).

І> ОНИ довго й спрагло чекали 
цього дня. Крізь заметіль і 

зливу йшли вони до своїх сонячних 
гін,. очікуваних і все одно таких 
тремтливо-несподіваних. Бо все 
сьогодні позначилось у колгоспі 
імені Кірова Бобринецького райо
ну урочисто-радісними словами: 
почалася сівба. І кожен відчув 
причетним себе до цієї, хвилюючої 
події: від голови колгоспу, агро
номів, ('КОМСОМОЛЬСЬКИХ прожек- 
торисіів» до. молоденької куховар
ки Галини Горай, котра цього року 
вперше вивозить у поле механіза
торам запашні борщі.

(Закінчення на 2-й стоп.).

Життя приемлю кожний 
порух.

Приемлю неба сині очі... 
Мене щодень ведеш ти 

вгору. 
Свята, всесильна земле 

отча! 
Тобою сню, тебе співаю, 
Як дня погожого початок. 
Ти — все для мене, рідний 

краю, — 
Чи ж можу я про це 

мовчати1.!
Ти — крик мій той, 

беззубий, перший, 
І перший сміх ясний, 

дитячий. 
Колиска світлих діянь, 

звершень, 
Любов моя, мій труд 

гарячий. 
Роман ПОПОВИЧ.

В обкомі JIHCM України

ШКОЛЯРІ—
ЮВІЛЕЮ БАТЬКІВЩИНИ

Богданівська середня школа імені 
-•^Леніна Знам'янського району здавна 

славиться високою успішністю учнів, 
цікавими традиціями в трудовому й 
моральному вихованні. Кожен ком
сомолець тут нині бореться за по
чесне появо бути занесеним на Дош
ку пошани поруч батьків — передо-

гиків виообництва, багато юнаків ї 
дівчат наполегливо оволодівають 
знанням хліборобських професій. А 
нещодавно на Всесоюзних комсо
мольських зборах старшокласники 
вирішили в рік 60-річчя Великого 
Жовтня вчитися під девізом «Удар
ній праці батьків — наше відмінне 
навчання!»

СІЄТЬСЯ, 
ХЛІБОРОБЕ?

Тракторист Микола ЛіИРОНЮК. Він 
щодня засіває до 50 гектарів ранніх 
зернових.

Підвозиіь посівне іерно шофер Микола яловгнко.
Комсомолка Людмила МОРОЗ
Сівба ранніх -зерноннх у колгоспі 

імені Кірова.
Фюо в. КОВПАКА. 

В. 31 МНОРІЯ.

У ті ж дні комсомольці Кіровської 
середньої школи Допинського райо
ну зобов язалися до славного юві
лею Батьківщини виростити і здати 
державі по п'ять кроликів кожен, 
залучити до кролівництва всіх піоне
рів і жовтенят.

Надаючи важливого значення спра
ві, початій учнями Богданівської та 
Кіровськоі середніх шкіл, бюро об
кому комсом.олу схвалило їхні почи
ни і зобов’язало міські, районні ко
мітети ЛКСМ України, первинні ком
сомольські організації шкіл забезпе
чити всіляку підтримку і поширення 
цих ініціатив.

Всі—на комуністичний суботнии!

По-ударному
Трудівники кіровоград

ського заводу «Металіст» 
в 

і суботня 
цюватн з найвищою про- 
дуктіївиісію і випустити 
продукції на 8 тисяч кар
бованців. Колектив під
приємства виробить 16 
тонн цвяхів, 1000 слекіро-

зобов’язалися
«червової

деш. 
пра-

пагріпішх спіралей, 300 
металевих бочок.

Комсомольсько-молодіж
на ланка лінії виготовлен
ня підків де бригадиром 
Людмила Холодова, здасть 
цього дня продукції па 
тисячу карбованців.

Молодь підприємства 
візьме участі» у впорядку
ванні спортивного майдан
чика і території заводу.

М. КУМПАН. -
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Мільйони людей щодня користуються лослуїами трудівників житлозо-комунэль• 
низ підприємств. Нинішнього року працівники сфери обслуговування вперше від
зив чають свог професійне свято. Напередодні нащ кореспондент попросив заві
дуючого відділом комунального господарсіза Кіровограда О. І. КОМАРА розповісти 
про успізи комунальної служби міста, про перспективи на п’ятиріччя.

У десятій
— Щодня змінює своє обличчя наше 

місто. Змінює завдяки дбайливим рукам 
працівників служби житлово-комуналь
ного господарства. Плач обсягу робіт 

• комунальні підприємства Кіровограда за 
минулий рік виконали на 106,3 процента. 
Здійснено чимало робіт по нозому бу
дівництву, капітальному й поточному 
ремонту.

Змінила своє обличчя вулиця Жовгне-

п’ятирічці
вої резолюції, де появився новий міст, 
упорядковано багато . старик вулиць, 
^будовано водопровід по вулиці Гулака- 
Артемозського.

Працівники комунального господар
ства озеленили сквер по вулиці Де
кабристів, створили нозі газони загаль
ною площею 2,3 гектара, висадили 22,6 
тисячі дерев, 52,2 тисячі кущів.

Колектизи комунальних підприємств

узяли підвищені соціалістичні зобов я- 
зання ьа честь 60-річчя Великого Жовт
ня. Зони спрямозані на повніше зи<о- 
ристання резервів збільшення вироб
ництва, поліпшення якості обслуговуван
ня, досягнення найвищої продуктивності 
праці.

Великі завдання мають розв язати ко
мунальники у спразі поліпшення благо
устрою міста. Нинішнього року на бла- 
гоустоій Кірозої рада виділяється 2,8 
мільйона карбованців, з яких 900 тисяч 
карбозачціз передбачено витратити на 
будівництво доріг і тротуарів, баз для 
комунальних підприємств, що викону
ють роботи по благоустрою міста, за
кінчення будівництва транспортного 
вузла біля мосту через річку Інгул по 
вулиці Жозтнезої резолюції, споруд
жена моста по вулиці Карла Лібкнехта, 
реконструкція парку імені В. І. Леніна,

благоустрій та озеленення парку імені 
50-річчя Жовтня.

Цього року в місті буде впорядковано 
36 тисяч квадратних метрів тротуар^ 
прокладено 14 кілометрів ліній зовніш
нього освітлення. Нині ж продовжаться 
роботи по регулюванню, розміщенню і 
закріпленню берегів річки, почнеться 
будівництво колектора зливової каналі
зації з підпірною стіною з боку Інгулу,

У десятій п’ятирічці в Кіровограді 
намічено реконструювати міст по вулиці 
Карла Маркса, продовжити роботи гто 
регулюванню та розчистці берегів Ін
гулу.

За п’ятирічку в місті буде збудовано 
31 кіломето нозих доріг, реконструйова
но понад ЗО кілометрів старих, упоряд
ковано сімдесят кілометрів ліній зозніщ- 
нього освітлення.

ЗАВТРА — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА 1 ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Швачка цеху пошиття легкою жіночого 
' одягу Клаодія ВИННИК.

Фото В. КОВПАКУ 
В. ЗЕМ НОРІЯ.

Д О Б Р І

КИШИНІВ, 15 березня. 
(Кар. ТАІ’С). Пгршміі за
пис з'явився сьогодні у 
фсстивальиИі книзі «Гава- 
на-78» комсомольської орга
нізації' Ціпианіпевного трак
торного заводу. До неї впи
сано прізвище слюслря-ле- 
кальника інструментального 
цеху, бригадира _ комсомоль
сько-молодіжної боигади 
Станіслава Кряаолапа, який 
внконуе щоденну норму на 
|Ю—150 ироцемііи.

. ФеспшзаьіН цинги е з у сії 
комсомольських організаціях 
Молдавії. До них заносягьси 
імена передовиків вяроб- 
иицгиа, відмінників навчан
ня, ЯКІ ПКЛ'ОЧИШКИ в рух 
за право представляти ра
дянську молодь на XI Все
світньому фестивалі молоді 
і студентів у Гавані.

V програмі підготовки до 
Всесвітнього форуму моло
ді, що проводиться « Мол
давії, — широка пропаганда 
фестивального руду, лекції, 
присвячені героїчній бороть
бі кубинського народу за 
свободу і незалежність, езя- 
та кубинської музики І 
фільмів, конкурси на кра
щий політичний плакат. Пу
тівку и Гавану одержить пе- 
реможець республіканської 
тслев, кторини «Дорогами 
миру, дружби І солідно- 
иосіі».

ЯК сіється, 
ХЛІБОРОБІ?

(Закінчення,
Поч. на 1-й стор.).

Ожило поле, бо сівба — 
то не просто зерно, кинуте 
в пухку землю, то довга, 
копітка підготовка, що пе
редувала цьому дню.

Механізатори п ятої брига
ди колгоспу імені Кірова 
зобов’язалися посіяти ран
ні зернозі за півтора дня, а 
кукурудзу — протягом п я
ти дніз. І оскільки сівба —- 
пора найвідповідальніша,, то 
доручили її найдосвідчені- 
шим. Микола Миронюк сіє 
у своєму житті не вперше, 
Одначе хзилюзався, як пе
ред першим побаченням. 
Старанно закривав золоту, 
виконуючи змінні завдання 
на 150—160 процентіз, готу
вав агрегат до сівби. Ланко
вий механізованої ланки по 
вирощування цукрових бу
ряків, Микола збирав торік 
на цьому полі щедрий уро
жай. Сьогодні механізатор 
сіє ячмінь. Микола МираьрР’ 
нюк — ударник комуністич
ної праці, нагороджений 
медаллю «За трудову зід- 
знаку». При нормі 35 він 
оасіяз сьогодні ячменем 50 
гектарів поля. Добре пра
цюють -молоді сівальники 
Валентина Будак, Людмила 
Мороз, Ніна Петриченко.

Напруження, трудовий 
ритм передаються й моло
дому водієві автомашини, 
що підвозить зерно до 
агрегату—Миколі Яловенку. 
Поле — сьогодні епіцентр 
хвилювань усієї бригади. 
І тому не відходять від аг
регатів комуністи: політін- 
форматор, агроном Олек
сандр Васильович і секретар 
партійної організації відділ
ка Дмитро Олександрович, 
Вони теж Яловенки. Ні, зов
сім не родичі, просто ПОІН?^ 
аина колгоспу тут Ялозен- 
ки. Залишаються люди в 
колгоспі, міцно тримаються 
землі своїх батьків. Тому і 
бригада комсомольсько-мо
лодіжна, тому іще один 
з Ялозенків, Віктор, теж 
на весняному полі. Ра
зом з Петром Золотзрьо- 
вим молодий механізатор 
культивує грунт під засів. 
25—27 гектарів при нормі 
сімнадцять — такий внесок 
минулорічного випускника 
Василівської середньої шко
ли. Не відстають від Вікто
ра на культивації його вчо
рашні однокласники Сергій 
Анциферов та Володимир 
Манькута. Натруджено гу
дуть у полі трактори ком
сомольця Василя Фрея, мо
лодого механізатора Бори
са Соколова. Йде сівба. Від
повідальна пора для комсо
мольсько-молодіжної брига
ди, яка, борючись зз зван
ня колективу імені 60-рі-гчЯ 
Жовтня, дала слово зирзс- 
тити по 32,5 центнера зер
нових на кожному гектарі, 
довести середньоденний 
виробіток на трактор Ді 
3,4 гектара умовної оранкн 
зекономити 13 тисяч кіло* 
грамів пального.

Падає зерно із щгдР0' 
руки молодих сівачів у вес
няну землю. Сійся, родис»і.<

Л. КРАВЕЦЬ.

добиваються високих показинкГв у праці. Вони—• 
незамінні люди в селі.

Взаіаяі в нашому комбінаті багато молодих 
перукарів, фотографів, швачок, які роблять свою 
професію престижною, авторитетною. Справжнє 
паломництво до закрійниці верхнього жіночого 
одягу молодої комуністки Люби Куценко. «Зо
лоті руки у Люби*, — кажуть замовники. І не 
тільки замовники. Такої думки н шість практи
канток із професійно-технічного училища, котрі 
вчаться у Люби майстерності.

А хто з мешканців сіл району не знає нашого 
теслі комсомольця Володі Ждяиюка!

Міцний, кремезний, 
з лагідними сірими 
очима Володя вміє 
привабити до себе 
людину, догодити їй 
своєю ввічливістю, 
всією поведінкою. А 
без цих рис працівни
кові служби сервісу 
не обійтись. Володя 
Ждашок очолює ре
монтно - будівельну 

бригаду комбінату. Бригадир сам на всі руки 
майстер: залюбки виготовляє паркани, ремон
тує вікна і двері, обкладає цеглою будинки, му
рує груби. .А ще Володя, сівши за кермо бензо- 
нили, їздить но селах розпилювати дрова. Воло
дя любить свою професію, йде до людніш зі щи
рим бажанням допомогти їй. Тому й добиває
ться успіхів. Тільки за два місяці нинішнього 
року бригада Володимира Ждаїнока подала 
послуг населенню району на 17 тисяч 200 кар
бованців.

У нашому цеху по пліттю легкого жіночого 
одягу теж широко розгорнулося змагання за 
гідну зустріч 60-річчл Жовтня. Комсомолки 
Галина Ііов.тиков'.ька, Зоя Корниченко під- 
вищую . свою майсь-шЦсть, учаться у наставни
ки'. зикоиувз; •. замовлення вчасно й добро
якісно.

Я виконала свій :.і;лртальнин план ще 10 бе
резня, подавши уегиаівцям послуг на 496 кар
бованців.

Не шкодую, що працюю в службі побуту. 
Моя професія погрібна. Моя професія престиж
на. Мій портрет на районній Дошці пошани, 
я — «.Молодий гвардієць п’ятирічки», зі мною 
радо вітаються на вулиці люди.

к. винник, 
шеачка Устинівського районного комбіна
ту побутового обслужування населення.

■І..- ■! ■ І

ПОМІЧНИКИ
шшмоянввд

ЧИ МОЖНА уявити собі, що ми, працівники 
побутових, і житлово-комунальних підпри

ємств, не існуємо? Уяви собі це на хвилину, 
уяси — і ти зідчуєш, як погрібна наша профе
сія людям. Бо нараз перестануть обігрізати 
твою квартиру батареї центрального опалення, 
самотньо без вогню стоятиме газова плита, 
вкриються сміттям тротуари, зачахнуть на газо
нах квіти, забур’яняться скверн... А сам ти ста
неш зовсім несхожим на себе, адже зачиняться 
перед тобою двері перукарень, пралень, лазень, 
швейних майстерень...

Та ми існуємо, дебрі твої помічники, ми не 
завжди помітні, але 
такі потрібні людям. 
Називають нас ча
рівниками, службою 
доброго настрою.

Я теж із племені 
чарівників, я — 
швачка Уст.шівсько- 
го комбінату по
бутового обслу
жування населен
ня. Працюю тут
уже сьомий рік
після закінчення професійно-технічного училища. 
Про іншу спеціальність ніколи й не мріяла, 
просто змалку вирішила — даруватиму людям 
радість, та й професія швачки — найдавніша 
професія в побуті.

Працюємо цікаво, напружено. 15 березня ко
лектив виконав квартальний план, подавши меш
канцям району послуг на 54.8 тисячі карбован
ців. Служба сервісу прийшла з село. Служба 
сервісу утверджується на селі, стираюча грані 
між ним і містом. Наш комбінат, наприклад, по
дає населенню району десятки задів послуг. 
Ми шиємо і лагодимо одяг, взуття, в’яжемо 
трикотажні вироби, ремонтуємо „телевізори, хо
лодильники, виготовляймо’ меблі, зпорядкозуєлю 
садиби, фотографуємо, дбаємо про тианспорт...

За минулий рік комбінат подаз на душу насе
лення послуг на 9,72 карбованця. 1 якщо раніше 
колгоспник змушений був зз кожною послугою 
їхати до районного центру чи до міст, то сьо
годні ми обслуговуємо його через мережу комп
лексних приймальних пунктів. Таких пунктів у 
нас дванадцять, а в області — 256.

Наш молодий диспетчер Лідія Шкіндер по
стійно стежить за графіком виїзду машин у села, 
за строками та якістю виконання замовлень. У 
змаганні серед приймальників .лідирують комсо
молки Наталка Мігол з радгоспу «Ііігульськнй», 
Лідій Хлііиіа з колгоспу Карла Маркса, їх добре 
знають усі односельчани. Дівчата приймають за
мовлення вдома, вивчають потреби населення,

«МОДА-7 7»
Під такою назвою пройшов обласний огляд-кон 

курс, на якому було представлено близько 200 мо
делей одягу.

В огляді брали участь кращі за- 
крійники-модельери райпобутком- 
бінатін області, Олександрійської 
фабрики пошиття і а ремонту одягу, 
Кіровоградської- швейної фабрики 
та ательє міста. Особливо приваб
люючі фасони одягу показали за- 
крійник-модельєр Кіровіогра тського 
експериментального цеху М. Ііасте- 
шик, який сам і демонстрував свої 
вироби.

Заслуговують уваги і моделі жі-

ночого одягу ательє № 4, де закрій
ниця Л. Кравцова. Красиві моделі 
трикотажних виробів показала пра- 
нізішцл Олександрійської фабрики 
пошиття та ремонту одягу В. Ста 
г.иці.'їз. Комісія визнашіла кращих 
майстрів, вироби яких будуть де
мон :ру.-. і пса на республікансько
му огляді-конкурсі.

Фсно Л. СІЕБЛОВСЬКОГО
і В. ЗЄМНОР1Я.

• «МОДА-77» •
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ЗНАННЯ? А НАВНЦО?'*—""

„МолгоднА ковку алр“

два три роки, а з середньою осві
тою. — лише рік, рідко півтора. Кіль
ка років тому було проведено до- 

міст 
яке

о держала 
від 300 чо-

слідження на підприємствах 
Москви, Харкова та Іванова, 
охопило три тисячі робітників. Уста
новлено що виконання виробничих 
норм робітниками із середньою осві
тою на 25 процентів вище, ніж ро
бітниками з восьмирічною освітою. 
А з Челябінську було вивчено пра
цю 26,6 тисячі робітників і виявле
но, що послідовне зростання загаль
ної освіти працюючих па один клас 
викликає в середньому підвищення 
продуктивності праці: в машинобу
дівній промисловості на 1,5—2 про
центи, в чорній металургії — на - 
0,4—0,7 процента, а в легкій про
мисловості — на 1,4—2,2 процента. 
Ось ціна лише одного класу оезіти 
Дослідження, проведені на Москов
ському зазоді імені Ілліча, показу

ТАК ХОЧЕТЬСЯ-
вчитися

чись рішими джерелами. Як хоче 
ться вчитися!» Вчитися радять на
віть ті поодинокі читачі, які не від
чувають, за їхніми словами, потреби 
в знаннях. Тут, безумовно, супереч 
ніСть. Щось подібне нерідко зустрі
чається в житті. Багато з тих, хто, 
подібно до Григорія К., сумніває
ться в доцільності навчання, хто 
більше говорить про виробництво, 
зрештою подають заяви до вищих 
навчальних закладів. Це дуже по
казово: молоді люди усвідомлю
ють, шо кваліфікований робі шик 
одержує більшу зарплату, ніж ін
женер, лікар, педагог, і все ж праг
нуть до вищої освіти. Не дивно, що

• в більшості вузів конкурси на 
вступних екзаменах досить великі.

Про великий потяг до освіти, про 
те, що знання завойовують дедалі 
сильніші позиції в сільськогоспо- 
дарсі.ксму виробництві, пишуть у 

своїх відповідях 
молоді колгоспнн- 
ки. А чимала гру
па молоді, зайпя- 

інтелектуаль- 
пра-цею, гово- 
нро навчан- 

нсвід’є’мну, 
з кращих 
свого жнт-

------------- - 3 едпор.---------- -„ПЛАНЕТА“ЗАПРОШУЄ„ГЛОБУС“
Незабаром делегація наукового географічного 

товариства «Глобус» середньої школи № ЗО 
м. Кіровограда а складі тридцяти чоловік поїде 
до Ленінграда. На запрошення клубу «Планета» 
при Географічному товаристві СРСР юні геогра
фи представлятимуть Українську РСР на Всесо
юзній науковій конференції, и\о проходитиме з 
25 по ЗО березня. «Глобусізці^ повезуть із собою 
колективний реферат «Економічні й культурні 
зв'язки Кіросоградіцшіи». Присвячений він 60-й 
річниці Великої Жовтневої соціалістичної рево
люції.

Вже десятий рік у трид
цятій школі працює учнів
ське наукове географічне 
товариство «Глобус». То
вариство має свій статут, 
у ньому визначено основ
ні заздання юних геогра
фів: розширяти і поглиб
лювати знання з геогра
фії, суспільних наук, роз- 
зизати інтерес до геогра
фічної науки, визчаїи рід
ний край, прищеплювати 
навики наукозо-досг.ідної 
роботи.

З 1974 року науковим 
консультантом тозаристза 
стаз кандидат геолого-мі- 
нералогічних наук В. Г. 
Руткезич. Юні географи 
виконують заздання Ака
демії наук УРСР, Геогра
фічного тозаристза СРСР 
і Географічного товари
ства УРСР.

Близько 220 учнів п я- 
тих—десятих класіз стали 
членами тозаристза. 1973 
року «глобусізці» здійсни
ли подорож по Північно
му Кавказу. Час від часу 
краєзназча секція тозари
стза влаштозує екскурсії 
по зизченню геологічної 
будови грунтів, багатств 
рослинного й тваринного 
світу рідного краю. Поза
торік значна група членів 
тозаристза займалася ви
вченням стану охорони 
природи і навколишнього 
середовища нашої об 
ласті.

У «Глобуса» тісні зв’яз
ки з юнацьким клубо/л 
«Планета» при Географіч
ному товаристві СРСР 
(м. Ленінград), з подібни
ми клубами і товариства
ми міст Вільнюса, Архан
гельська, Самарканда, Ру- 
стааі, Казані та інших.

З 1973 року «Глобус» 
бере активну участь у на
укових конференціях при 
Географічному товаристві 
СРСР.

На основі експедицій, 
туристсько - краєзнавчих 
екскурсій по рідному 
краю, науково-дослідної 
роботи, члени тозаристза 
написали кілька рефера
тів. Серед них — «Розви
ток економіки Кірозоград- 
щини з дез’ятій п’ятиріч
ці» (1974 рік, удостоєний 
диплома ІІ ступеня), «Охо
рона природи і назколиш- 

' нього середовища Кірозо-

градщини» (1975 рік, удо
стоєний Диплома І ступе
ня).

юзарисгзо протягом ба
гатьох рокіз підтримує 
міцні зз язки з Географіч
ним товариством СґСР, 
особисто з ученим секре
тарем комітету по пропа
ганді географічних знань 
при президії іеографічно- 
го тозаристза СРСР, на
уковим керівником клу
бу «Планета» б. О. Соко
ловим (м. Ленінград).

Велику допомогу юним 
географам подають їхні 
старіш друзі, почесні чле
ни тозаристза «Глобус». 
Це професори, доктори 
географічних наук О. М. 
Маринич (м. Київ;, Ю. Д. 
Дмитрезський (м. Ленін
град), 3. І±1. Джаошвілі
(м. юілісі), М. I. /лахмутоз 
(м. Казань;, кандидати ге
ографічних наук М. М. 
Бороздіног (м. Ленінград;, 
Харрі Паалберг (м. Тал- 
лін) та інші.

Вчені присилають юним 
друзям свої наукові праці, 
карти, діапозитязи, періо
дичні видання, дають по
ради і зідпозідні зав
дання.

«Глобусізці» стали про
пагандистами географіч
ної науки в нашому місті.

У юних географів скла
лися свої традиції. Части
на випускників-кгяобусів- 
ціз» продовжує і у вузах 
займатися дослідною ро
ботою. Так, минулого рб- 
ку вступили до Київського 
інституту народного гос
подарства імені Д. С. Ко- 
рогченка колишній прези
дент «Глобуса» Саша Ні- 

.кіфороз та голова корес
пондентського пункту то
вариства Тоня Литзиненко 
і беруть участь у роботі 
студентських наукових то
вариств. Уміла організація 
роботи учнівського тоза
ристза не тільки сприяє 
зростанню азторитету 
школи, а й забезпечує 
формування сталого піз
навального інтересу.

Р. ДАЯДАКУЛОВ, 
керівник наукового ге
ографічного товари
ства «Глобус», дійсний 
член Географічного то
вариству СРСР.

м. Кіровоград.

тої
IIОІО 
рить 
и я як 
одну 
частин
тя; «Хочу все зна
ти», «Якби можна 
було, я б і два 
життя вчилася», 
«Без знань ніяк не 
можна»... 
ла свої 
й - група старших 
школярів. Тут по
зиція одностайна— 
всі осуджують 
Григорія К, хоча 

твердять, що серед них немало по
дібних до нього. «Вчитися цікаво», 
«Знання потрібні для майбутнього», 
«Не уявляю собі життя без шко
ли» — такі й подібні думки учнів. 
Переважна більшість тих, хто поді
лився своїми думками, прагне й да
лі вчитися, закликає старшокласни
ків свідомо й наполегливо здобува
ти освіту, постійно збагачувати се
бе знаниям тих багатств, які виро
било людство, готувати себе до са
мостійного поповнення знань. Крім 
того, старшокласникам не слід ні
коли забувати про свій обов’язок 
перед Батьківщиною. Країна покла
дає на них велику надію. А виправ
дати її, стати повноцінним грома
дянином, активним будівником ко
мунізму без міцних і різнобічних 
знань неможливо. Боротьба за знан
ия сьогодні — це боротьба за кому
нізм сьогодні і завтра.

Все закономірно. Думки наших 
читачів, викладені у відповідях па 
анкету і листах, зливаються з дум
ками всіх радянських людей, а їх 
почуття — із загальним потягом 
трудящих до знань, до освіти. За 

останніми даними, в нашій країні 
різними формами навчання охопле
но- 93 мільйони чоловік, з кожної 
тисячі громадян 767 маюіь вищу 
або середню освіту.

А сьогоднішнім старшокласникам 
ми повинні допомога и не тільки зро
зуміти велику життєву цінність 
знань, а й навчитися самостійно за
своювати їх і вільно орієнтуватися 
в стрімкому потоці політичної та 
наукової інформації, як цього вима
гає XXV з’їзд КГІРС. Це — почесне 
завдання шкільних комсомольських 
організацій. Пригадаймо слова Гене
рального секретаря ЦК І<ПРС 
Л. І. Брежнєва з промови на XVII 
з’їзді ВЛКСМ:

«Наш час — вік науково-техніч
ної революції. Вона охоплює всі 
сторони життя суспільства, ставить 
великі вимоги до кожної людини, її 
знань, професійної підготовки. Цо 
особливо повинно хвилювати моло
де- покоління, на яке ляжуть усі 
турботи про дальше примноження 
матеріальних і духовних сил нашої 
держави. Перед молоддю, як ніколи 
гостро, стоїть завдання весь час по
повнювати і поглиблювати свої 
знання, оволодівати останніми до
сягненнями науки і техніки».

,, Навіщо _ знання? — запитувала
процес без кінця. Мене цікавлять наша анкета. Сотні .молодих людей 
знання не тільки зі спеціальності. 
Я кочу все, все знати. Звичайно, в 
міру можливостей». Навіть люди 
зрілого віку відчувають великий 
потяг до знань і закликають молодь 
учитися. «Мені 43 роки, — пише

-електромонтер з Кіровограда Іван 
Іванович Бойченко. — але я постій
но поповнюю свої знання, пористую-

А Доцент Кіровоградського пе
дагогічного інституту імені О. С, 
Пушкіна А. РОЗсНБЕРГ аналізує 
відповіді на анкету «МК».

Приста- 
відповіді

ф/нкціі щодо 
ня назколиш-

ОДШЄЮ з характерних рнс со
ціалістичного способу життя є 

глибокий інтерес широких верств 
трудящих до перспектив розвитку 
суспільства, їх зацікавленість у по
шуку найбільш ефективних шляхів 
комуністичного виховання підро
стаючого покоління, підготовки його 
до життя, всебічно»о розвитку ра
дянської людини. Ось чому надав
им, порушене олександрійським де
в’ятикласником Григорієм К. (див. 
«Молодий комунар» за 3 лютого 
ц р.), знайшло широкий відгук се
ред працюючої молоді. Багато чи
тачів газети визнали питання анке
ти «Знання? А навіщо?» настільки 
важливим, що відповіді на западан
ня анкети супроводили листами, в 
яких детально виклали та обгрун
тували свої думки.

На сьогодні редакція 
відповіді і листи майже 
ловік. І лише один 
чіп ач висловлює 
скептичне ставлен
ня до ролі знань 
у житті людини. 
Зате для переваж
ної більшості від
повідей характер
на одностайна 
думка: без даг^т.-.. 
ніх знані»’ 'сУАЬ’сн.і 
людина обійтися 
не може, знання 
потрібні не тільки 
для оволодіння 
професією, вони є 
основою розвитку 
людини, зумовлю
ють її участь у 
виробничому, гро
мадському н куль
турному житті су- 

. спільстза, вони 
допомагають осо
бистості здійснити і 
пізнання і перст зоре? 
НЬОЇ ДІЙСНОСТІ.

І це закономірно. В епоху науко
во-технічної революції і соціально
го прогресу молода людина прагне 
до всем;.»ного ;тку своїх задат
ків і .зд’.иносіей, Д’ яскравого ви
разу сь-к-7 індизі і;.а.іьності, Воиа 
хоче випробувати свої сили в бага
тьох сферах життя, помітно впли
вати на різні його сторони. Але для 
того, щоб виливати, потрібно бага
то знати, а для того, щоб творити, 
потрібно знати ще більше. Сьогодні 
саме творча особистість стає госпо
дарем. жадтя. Знання ж є основою 
творчої діяльності Цю думку під
тверджують відповіді на анкету. 
Ось що пише, наприклад, молодий 
трудівник з міста Саітловодська 
Вячеслав Бойко: «Знання дуже 
допомогли мені в житті. Лише зав
дяки їм я дістав можливість працю
вати творчо, стати кваліфікованим 
токарем. Три роки я стояв за токар
ним верстатом, а ось уже чотири ро
ки працюю майстром. Продовжую 
поповнювати, вдосконалювати свої 
знання. При цьому, менше всього 
думаю про зарплату. По-перше, я 
дістаю моральне задоволення. По- 
друге, значно розширяється круго
зір, полегшується, стає -приємнішим 
спілкування з людьми»- А молодий 
механізатор з Бобринецького райо
ну В. Ланецький відстоює думку 
про те. що вирощувати високі вро
жаї сільськогосподарських культур 
можна лише на основі знань з біо
логії, хімії, фізики, математики 
шляхом їх творчого засвоєння. Пра
вильні, зрілі думки.

Більшість наших кореспондентів 
(понад 60 процентів) — це молоді 
робітники різних підприємств нашої 
області і деяких сусідніх з нею об
ластей. Лише сдин із них вважає, 
що знаная йому мало допомогли в 
житті, а шість чоловік не відчува
ють потреби вчитися далі. Багато 
молодих робітників переконані, що 
саме знання сприяють удосконален
ню кваліфікації, підвищенню про
дуктивності праці. На жаль, цього 
не розуміють чимало старшокласни
ків, які не бачать прямого зв’язку 
між знаннями, які вони засвоюють 
сьогодні, і продуктивністю їхньої 
праці па виробництві завтра. Такай 
головна помилка Григорія К.

Широкі дослідження радянських 
соціологів переконливо доводять 
ефективну, дедалі зростаючу роль 
знань у вдосконаленні виробництва. 
За даними член а-кореспондента 
Академії наук СРСР В. Г. ' Афа- 
насьева, на підготовку до переходу 
від одного розряду до іншого (ви
щого) слюсаря-інструментальника з 
освітою за 5—6 класів потрібно в 
середньому п’ять років, з освітою 
за 7 класів — трохи більше трьох 
років, з освітою за 8—9 класів —

ють, що робітники з 9—10-класною 
освітою засвоюють нову техніку 
приблизно з два рази швидше, ніж 
їхні товариші з освітою за 6—7 кла
сів. У наш час для 90 процентів спе
ціальностей у чорній металургії і 
для 80 процентів у машинобудуван
ні потрібна підготовка за технікум 
або повну середню школу. Узагаль
нюючи матеріали про різиосгороп- 
ній вплив освіти, знань на виробни
цтво, академік С. Г. Струмілін до
вів на прикладі 1967 року, що ко
жен карбованець, вкладений в осві
ту трудящих нашої країїіп, дає 3,6 
карбованця прибутку.

З усього сказаного зрозуміло, що 
сьогодні й на виробництві дуже по
трібні знання, що без глибоких і 
всебічних знань не можна стати ви- 
сококзаліфікованим робітником, ме
ханізатором. Не випадково наші чи
тачі твердять у відповідях на анке
ту, що «й токареві потрібні знання*, 
«якщо хочеш бути передовим робіт
ником, необхідно безперервно ВЧИ
ТИСЯ» і т. д. Цікаво, що потяг до 
знань найбільше відчувається на 
підприємствах, де непогано налагод
жено виробництво, де помітний тех
нічний прогрес. Про життєву цін
ність знань пишуть робітник шосто
го цеху двічі орденоносного заводу 
«Червона зірка» Ігор Касяиенко, 
формувальник цеху ковкого чавуну 
Георгій Мамонтов і ще кілька чер- 
вонозорівціз, які себе не назвали. 
Велику роль знань на виробництві 
підкреслюють лекальник Кремен
чуцького автозаводу Ігор Сухарни- 
ков, слюсар Ігор Нікулін і с посар- 
ремонтник Анатолій Манько з цьо
го ж заводу.

Проте значення знань не обме
жується впливом на суто виробничі 
справи. Знання формують і збагачу
юсь світогляд людини, допомагають 
їй зрозуміти природні явища, со
ціальні й моральні процеси, дають 
їй можливість розвивати свої здіб
ності і тому роблять її щасливою. 
Тим-то всім передовим людям.при
таманна жадоба до знань, захопле
ність штукою Тим-то цілком слуш
но вважається, шо однією з голов
них ознак творчої особистості є 
вміння збагачувати себе знаннями 
Молодий агроном колгоспу «Заповіт 
Леніна» Знам’яиського району Вік- 
юр Коваленко пише у відповідях 
па анкету: «Важко уявити- собі лю
дину, яка вже насадилася знаннями 
На мою думку, засвоєння знань —

дали нз це запитання переконливу 
відповідь: для життя, для всебічно
го й гармонійного розвитку, люд
ської особистості, для побудови но
вого суспільства. Щоб будувати, 
треба знати з кожним днем більше 
й більше. «Знання потрібні в-житті, 
як гвинтівка в бою». (Н. К. Круп- 
ська).

АННЕТА „MK“
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„Що дозволено 
молодості?“

и

Дискусійний 
клуб

<Ритми часу» вдома. Всьо
го кілька днів минуло відтоді 
як ансамбль повернувся до Кі
ровограда після поїздки на 
Далекий Схід. Ленінський рай
ком комсомолу міста Кірово
града спільно з адміністрацією 
обласної (філармонії влашту
вав творчу зустріч колективу 
з молодими кіровоградця чи.

Л знайомство з поїздкою для 
глядачів почалося ще у фойє, 
де про прийом нашого айвам- 
бля свідчив 
стінної
ровськ. Магадан. Петропав- 
ловськ 
сток.
морськ...

яскравий номер 
газети. Калуга. Хаба-

Л'плгчдтсьКшї. Владиво-
Благовєщенськ. Бєло-

ЩІ ЯТДЕСЯТ вісім концертів.
Щоденна всепоглинаюча 

робота. На карті в стінгазеті 
поруч міст позначено «мінуси» 
температури. Є 28 і 35 градусів 
морозу. Вглиб, до БАМу, ді
статися не вдалося, гіам, судя
чи з погоди на Кіровоградщині 
чи й по всій Україні, дивно 
Трохи уявляти заметілі у п ят- 
десятиградмсну холоднечу. Зу
стрітися з будівниками БАМу 
нашим землякам пощастило 
(бамівці, до речі, після кон
церту сказали, що пощастило 
їм) V Бєломорську.

Після концерту ми зустріли-

МОЛОДІЖНЕ КАФЕ:

РОЬОТН
II О А Л I! С Ь
Минулої еерлдн в Кі 

ровограді закрилося кафе 
«Веспа». її ого спустілий зал 
відразу наповнився- *.:оло-‘ 
дими г-' осами. Це штука
тури з бпигадії Марії Клза- 
ріної (управління механіза
ції будівництва комбгиату 

■ ♦ Кгровогрл чваибу.і*). сту
денти — бійні будівельного 
за гой у с і. і іюькогоспояа р -
ського "гни ипобудування, 
учні тс* ніс' му механізації 
гійьськпго ;осполаосіт.а та 
інші прийшли оформляти 
молодіжне кафе Вони від
ром он г мої і. приміщення, 
ЗМОНТУЮТЬ ШНПМН З .терев’я- 
иих елементів, виконають 
багато інших робіт, 
не — на громадських 
дох.

ІІеабарі і оновлене 
фе г-«><-; розчинить две
рі Перші ми віті дувачами 
будуй, ті. хто доклав прані 
до його народження.

Оформлення здійснено за 
проектом молодого спеціа
ліста обласне- о ві ділу у 
справах бузіг-ниіітт-я та ар
хітектури Юрія 
нова.

г

I в.-є 
эаса-

ка-

Мильни-

М. ВІДЕНКО.

------------------ —— „Молоджї комуялр“
Ми з чоловіком уважно сте

жимо за матеріалами дискусії. 
Особливо обурили нас перші 
два листи,

Я сама мати трьох дітей, тож, 
напевно, не погрішу проти істи
ни, коли скажу: в поганій пове
дінці дітей найбільша вина бать
ків. Нема контролю, а там,

в

його нема, тям і панує розбеще-
ність. Корені її сягають глибше...

Всі ми часто користуємось ав
тобусом. А чи зєертали увагу на 
те, як мами шанують сеоїх ді
тей? Дитина вже ходить до шко
ли, а мама садовить своє «маля» 
біля вікна, сам.а ж скраєчку при
мощується. Щоб її чадо часом 
не поступилося місцем стар
шому.

І не підозрівають дорослі, що 
отак день заднем вони вихову
ють у своїх дітей егоїзм, непо
вагу до старших. А коли дитя 
виросте — дивуються/чому воно 
таке безсердс-чне, навіть до них 
самих?

Нам сподобалось, як до пи
тань виховання підходять у Че-

І.Я березня 1&77 року--------- —
Г” позашкільне жит

тя учнів.
и • Коли ж це ро- 

бітник яйогось 
підприємства, мабуть, варто на
правляти сигнал про його погану 
поведінку на розгляд колективу'. 

Та я все ж. вважаю, що най- 
над чим не.замис-. кращим і найпершим прикладом 

для своїх дітей повинні бути 
батьки. Відразу після народжен
ня (так, так, саме з пелюшок) 
дитина має чітке . засвоїти, що їй 
дозволено, а що ні. Бо ж до п'я
ти років формується характері. 
А якщо їй (щоб вона не плака
ла) дозволяється все, то вже піс
ля п яти років дитина вимагати
ме того, чого їй забагнеться. 
Згодом це переросте у звичку1, 
а потім стане нормою жит/я.

Вважаю, що батьки повинні 
більше цікавитись і тим, де про
водять їхні діти дозвілля. .

Якщо врахувати вищесказане, 
провадити виховну роботу ак
тивніше, згуртованіше, то наша 
молодь буде еихованішою.

О. АРХИПОВА.
м. Гайворон.

’5, нзНГГ БАТЫС і
вже все. Вони дуже помиляю
ться. Думка: нехай, мовляв, по
гуляє, ще молодий (чи моло
да), — до добра не доводить. 
Такі діти ні і 
люються. За них усе вирішують 
тато з мамою. І виростають син 
чи дочка такими собі безтурбот
ними метеликами, яким усе 
дозволено.

Я цілком підтримую'думку і 
хвилювання товаришів Талмаза- 
на та Вітриченко і хочу подати 
свої пропозиції.

Якщо порушник учень чи сту
дент, мені здається, що комсо
мольська організація закладу, 
де він учиться, повинна перегля
нути свій підхід до виховної ро
боти. Школа мас частіше влаш
товувати колективні походи до 
кінотеатру. Обов'язково слід 
призначати старшого, хто б від
повідав за порядок. Треба по-

хословаччині, де ми з чоловіком 
гостювали минулого року.

Пройдеш вулицею — не поба
чиш жодного недопалка, на ав- 

де тобусних зупинках — чистота, 
кєіти. Хто близько живе — по
ливає їх’. А зірвати троянду з 
клумби нікому й на думку не 
спаде. І в Будинку культури по
бували — на вечорі відпочинку. 
Після бесіди там теж практику
ють для молоді танці. Але як це 
культурно, весело!

А втім, я вважаю, вчитися від
почивати (виявляється, і це тре
ба) є у кого і в нашій країні. На
віть у Кіровограді знайдеться 
місце, де молодь проводить час 
із задоволенням, розумно. Чи, 
може, я гомиляюсь?

О. СЕРП ЄН КО.
м. Кіровоград.
Часто деякі батьки утримують 

дорослого сина чи дочку на свої 
кошти, вважаючи, що добре, зі ліпшити роботу юних дружинни- 
емзк’ом одягти «дитину» які б узялися контролювати
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Л. ИЕ’ІИТЛИЛО.

ХЛОГІЦІ і 
піднесли 
рушник, 

сувенірів

з художнім керівником

при мінус

ЕГОЗТС-ИЮ

Л1е-тёт ли

(2 раза).

(2 раза).

ПОГОДА

2,
Метет ли вьюга,

льют дожди
11с жди, не жди, не ЖДІ)1

Метет ля вьюга.
льют дожди —

Не жди, не жди, не жди.

Когда мелькнет

Крыло любви —
Не треть напрасно дни.
Не жди ее и не зови, ТИРАЖ «СПОРТЛОТО» ’

І
Ансамбль не расі 

огля- 
фестивалих са-

ся
М. О. Суворовим та адміністра
тором С. А. Юманкуловим. 
Утворився своєрідний «круглий 
стіл», у розморі за яким узяли 
участь також перший і другий 
секретарі Ленінського райко
му ЛКСМУ Валерій Мальцев і 
Тетяна Лебедева та секретар 
комсомольської організації ан
самбля Софія Зотова.

— Молодість, оптимізм, не
втримне прагнення єперед, 
відчуття постійного биття пуль
су епохи, — ось ті Підвалини, 
на яких стоїть наш колектив,— 
почав розповідь Микола Олек
сійович. Усміхнувся і випра
вився: — Точніше, рухається. 
Наші хлопці і дівчата гарячі, 
запальні. Ми весь час шукає/ло 
нових сценічних форм, тем, 
свіжих, яскравих образів. От 
узяти «Місячний вальс». Здібні 
солісти Людмила Ліберова, Те-

тяна Кочубей, Олександр Гу
ревич і Вячеслав Зотов зуміли 
втілити на сцені ідею нової 
композиції.

Згадки. Недавно бачене, чу
те, ще, свіже в пам-яті. У Вла
дивостоці була тепла, хви
лююча зустріч з моряками Ти
хоокеанського флоту. Після 
концерту артистів обступили 
земляки з України, були навіть 
чїровоградці. Увечері 
дігчата з ансамбля 
воїнам український 
Один із подарованих 
разом з рушником передадуть 
до музею, розповів начальник 
Владивостоцького матроського 
клубу капітан III рангу Г. Ли
сиця, а другим, як призом, на
городять кращого танцюриста 
їхнього ансамбля.

А в Уссурійську була хвили
на німотної тиші. Величної ти
ші. Тієї, що допомагає усвідо
мити подвиг, пройнятися 
невмирущості героїв, 
стояли біля паровоза в 
якого спалено Сергія 
Квітів не було. Бони

ідеєю 
Вони 
топці 
Лазо.

поклали 
гілочки ялини. Зелені віти жит
тя. Такі хвилини стають неза
бутніми...

А тут, у Кіровограді, бив гар- 
г ий, урочистий вечір... Хай та
кі г.ечори стануть доброю тра
дицією.

1,-Когда у • дру-га под ио

НЕ ЖДИ! ЩИТ НЄ-ПГ0-ЧНЬИ ЛРД

ИР ЖДИ. ХОГ- ДА СПА-ССТ ДПУ-

«• р—-------- • •— —1
-А -і

Когда у друга под ногой 
Трсшит непрочный лед, * 
Не жди,

когда спасет другой 
Бросайся сам вперед. 
Любую ношу сам веси, 
Не жди спасенья —

сам спаси.

Слова Григория ПОЖЕНЯПА.

Музыка Вадима СЕРЕЖНИКОВА.

Навстречу ей шагни.
И сам свою тропу тори.
Не жги 01 ней, а сам гори.

Метет ли выога
лыот дожди —

11с жди. не жди, нс жди!

За честь друзей
Вступая в спор, 

За славой нс гонись.
11с жди. •'

. когда протрубят сбор, 
В бею ты сам горнисг. 
Бери трубу и сам труби. 
Ле жди любви, а сам люби,

у---- •=---- — г
да

ЕФЮ- га. ЛЬЮТ ДОЖ-ДИ, ЛАЄТЄТ ЛИ
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виступи вокал ьно-інс ірумсіїт.тль- 
ного ансамбль - Ві тыпаноцма» 
Вілі.ііікііськнго Будинку культу-1 

|)И Створено пен творчий ВОЛГИ? 
пін І96.Я року, 
брав участь п обласних 
дах-конкуреах. са
модіяльного мистецтва.

Не фото- концертмейстер 
О. Т. ШЕВЧГ.НКО проводить 
репетицію з учасниками ансамб
ля « Вілі,шапочка».

Фото Ю. ІВАНОВА.

Жди. не жди не

Сі.огпдп; вдень по області 
та місту передбачається 
мінлива хмарність, місцями 
невеликий лот Ні і ер пін- 
нічно ехідппіі, 12—15 метрів 
на секунду. Темперні ура по
вітрі: 5—10. по місту 6—8 
градусів тепла.

ФУТБОЛ

Наближається початок 
сорокового чемпіонату 
країни з Футболу. Колеіе 
типи посилено до НЬОГО 
готуються. Кіровоградська 
«Зірка» заключний на
вчально-тренувальний збір 
проводить у Закарпатті. В 
місті Мукачевому вона зі
грала перший контроль
ний товариський матч. її 
суперником був «Колос» 
із Нікополя, який у цьому 
сезоні виступатиме теж у 
другій українській зоні.

Поєдинок проходив на/ 
пружено, але жодній 
команді не вдалося від
крити рахунок.

В. 1 В ЕР ДОСТУП. ’

16 березня в місті ЛАоскві 
відбувся 11-й тираж «Спорт
лото» і «Спортлото-2».

Виграші випали на такі 
номери:

«Спортлото» — 43, 40, 25, 
18, 24, 42;

«Спортлото-2» — 47, 7, 
10, 2, 44.

Виплата виграшів — з 26 
березня по 26 квітня.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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