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МОЛОДІЙ
ЗЕМЛЕ!

1

кращих комсомольських 
проводяться місячники 

Нинішньої весни в місяч- 
участь майже 80 тисяч

І

РАДЯНСЬКО-УГОРСЬКІЇ

І ДРУЖБА НЕПОРУШНА!
Завершився офіційний дружній візит в Угорську Н.ірсдпу Гі'.- I публіку радянської партійно-урядової делегації на тлі з Гене

ральним секретарем ЦІ\ КПРС, Головою Президії Верховної Га- 
| ди СРСР Л. І. Брежнєвим.

В Будапешті відбулись переговори радянської партійію-урядо- 
I вої делегації з партійно-урядовою делеіацією УНР. очолюваною 
І Першим секретарем ЦК УСРП Я. Кадаром. Весь хід переговорів І був відзначений повним взаєморозумінням, спільністю поглядів 

духом товариськості і братерства.

І
 Товариші Л. І Брежнєв і Я Кадар підписали спільну за. ву 
про дальший розвиток братерської дружби і всебічного співро
бітництва між КІ1РС і ^'СРИ, Союзом Радянських Соціалістичних 
Республік і Угорською Народною Республікою.

Було підписано також угоду між урядом СРСР і урядом УІіР 
про культурне і камкове співробітництво.

і

НАПЕРЕДОДНІ СВЯТА ЮНОСТІ

(TA PC).

КАЛЕЙДОСКОП
МОЛОДІЖНИХ НОВИН

НА БУДОВУ—
ВСІМ КЛАСОМ

ЕстяФегу наставництва над старшоклас
никами Фрунзенської середньої школи 
№ 46 прийняла від учиїелів бригадир дру
гого будівельного тресту столиці республі
ки Герой Соціалістичної Праці А. Є. Рссло- 
ва. Вона стала шефом комсомольсько-мо
лодіжно.’ бригади, створеної з випускників, 
які вирішили ПІСЛЯ школи всім класом ПІТИ 
працювати на будову. Двічі на тиждень 
школярі проходять практику на будівель
ному /лайданчику.

Добре починання схвалив ЦК комсомолу 
Киргизії. В усіх школах республіки прове
дено зустрічі старшокласників із знатними 
будівельниками, діють штаби пропаганди 
буді вольпих п рофесій.

Всього на новобудови республіки цього 
року прийдуть вісім тисяч випускників ШКІЛ, 
училищ і технікумів. Близько чотирьох ти
сяч нинішніх десятикласників продовжать 
навчання в будівельних училищах, техніку
мах, вузах.

М. КРИБИНЕЦЬ, 
Фрунзе. кор. ТАГС.

ПОШУК НОВАТОРІВ
Зразу три авторських свідоцтва на вина

ходи одержала комсомольсько-молодіжна 
бриггда новаторів Харківського заводу 
транспортного машинобудування імені Ма- 
лишева, яку очолює інженер М. Порада. 
Цей колектив створено на громадських за- 
сг.дах з ініціаіиви комітету ВЛКСМ підпри
ємства. В складі бригади — робітники, тех
нологи і конструктори.

Молоді ентузіасти, взявши шефство над 
виробництвом особливо міцних поршнів для 
двигунів магістральних тепловозів, запро
понували застосувати замість попередніх 
масивних чавунних відливок точні пітамнон- 
ьн з легкого сплаву. Тепер не потрібно по
довгу обточувати заготовки на верстатах» 
до того ж при випуску кожного дату на 
заощаджує! і ся 120 кілограмів металу. А 
стійкість поршнів зросла в п'ять — десять 
разів!

З початку п’ятирічки в результаті впро
вадження раціоналізаторських препозицій 
колективу зеконс/алено сотні тонн металу, 
близько півміпьйона кіловат-годин елек
троенергії За його прикладом у всіх цехах 
заводу організовано десятки таких комсо
мольсько-молодіжних бригад, які об єдну- 
ють по;.ад тисячу молодих рс ціоналізатерір 
і винахідників.

М. ХАБІНСЬНИИ.
Харків. кор. ТАРС,

БЕРЛІН. Кор. ТАРС 
В. Смелов передає: з усіх 
кінців республіки надхо
дять трудові рапорти 
бригад Спілки Вільної Ні
мецької Молоді про вико
нання соціалістичних зо
бов’язань на честь націо
нального фестивалю моло
ді ІІДР, який 1 червня 
відкрився тут. Вони свід
чать про активну, діяльну 
участь молодого поколін
ня країни в соціалістич
ному будівництві.

Великими трудовими до
сягненнями ознаменову

ють своє свято юнаки і 
дівчата Берліна. Майже 
2 тисячі молодіжних бри
гад столичних заводів і 
фабрик зекономили з по
чатку року понад 700 ти
сяч годнії робочого часу 
за рахунок удосконалення 
методів виробництва і йо
го раціоналізації.

Про дострокове внко- 
наніш фестивальних зобо
в’язань рапортувала мо
лодь Дрездена, де пра
цюють понад 1300 бригад 
СВ11М. їх ініціативи і по
чини дали змогу значно

збільшити продуктивність 
праці на підприємствах 
округу. Цього року вона 
зросте тут більш як на 
12 процентів.

Великих успіхів у зни
женні собівартості про
дукції і підвищенні ефек
тивності виробництва на 
підприємствах хімічної 
промисловості добились 
молоді трудівники округу 
Галле. Високих результа
тів досягнуто завдяки по
ліпшенню організації пра
ці, економії сировини і 
енергії, правильній екс
плуатації устаткування.

першим промінням сонця, з по
дихом вранішнього вітерця проки
дається природа. Спів птахів оживляє 
світловий день будь-якої пори. А 
якщо поблизу річка, то шум води 
супроводить плин часу. І все це ста- 
ксеить сдине. таке містке поняття — 
навколишнє середовище.

Ми не завжди помічаємо його в 
цілому або окремі його складові. 
Але уявити своє життя без шелесту 
дерев чи дзюрчання струмка, без 
прозорого неба, чи білого снігу, без 
кришталево чистого дощу — просто 
не можемо. Невіддільна від нас рід
на природа, а ми — від неї. 1 є, і бу
де завжди мудра залежність у цьому 
двосдинстві. Чистота, гармонія навко
лишнього середовища — в руках лю
дей, твоїх і моїх, товаришу.

Наша держава, як ніяка інша в сві
ті, дбас про збереження багатств 
природи землі. Ця турбоїь стала за
коном нашого життя. Стаття 67 нової 
Конституції СРСР проголошує: «Гро
мадяни СРСР зобов’язані берегти 
природу, охороняти її багатства», 

^лггородний, гуманний обов’язок. 
* д тебе, друже, багато в чому зале
жить стати вірним йому змолоду, 
спроваджувати свої традиції береж- 
пйюго ставлення до оточуючого при
родного середовища.

Такі традиції вже встановились І 
і‘л Кіровоградщині. Щороку в області 
з ініціативи 
організацій 
лісу і саду, 
мину взяли
юнаків і дівчат. Найбільшу увагу во
ни приділили закріпленню непридат
них для обробітку земель. Тільки в 
ярах та балках молодь висадила де
рева і кущі на площі близько тисячі 
гектарів.

Приклад справжнього вболівання 
за сьогодні і завтра природи рідного 
краю виявляють комсомольці і мо
лодь Світловодського району, 
иілька років підряд вони 
переможцями змагання під 
сонників у межах області, 
внесок зробили вони для 
слави свого міста — Світловодськ по 
озелененню посідає одне з перших 
місць у республіці. Лише нинішнього 
лёсячника молодь заклала два пар
ки, п’ять скверів, сім алей, озеленила 
83 кілометри доріг, територію чоти
рьох тваринницьких ферм, уперше 
посадила виноград. За підсумками 
місячника Світловодська комсомоль
ська організація й на цей раз претен
дує на призове місце.

У комплексі комуністичного ВИУО- 
гаяня молоді комітети комсомолу 
області питання охорони і збережен
ня природи не знімають з порядку 
денного. Ліси, сади, річки, моря, го- 

Л^. небо, світ тварин — неоціненна 
еїіраса землі, нашого житія на ній. 
Тобі і мені, друже, берегти цю окра
су для сьогодні і завтра. Непоруш
ний для нас наказ XVIII з’їзду ком
сомолу: «Виховувати у молоді бе
режливе ставлення до природи, пік- 
луватися про схорону і раціональне 

1 використання її багатств».

Вже 
виходять 
час мі- 
Вагомий 
хорошої

СВІДЧЕННЯ
НЕПОРУШНОЇ ДРУЖБИ
БЕРЛІН, 4 червня. (ТАРС). 

Грандіозною святковою де
монстрацією завершився тут 
національний фестиваль моло
ді ІІДР, присвячений 30-річчю 
республіки.

Понад 600 тисяч членів 
Спілки Вільної Німецької Мо
лоді святковими колонами 
пройшли по Карл-Маркс-Ал- 
леє, де їх вітали з трибуни 
генеральний секретар Ц|\ 
СЄГІІІ, Голова Державної Ра
ди НДР Е. Хонеккер, інші пар
тійні та державні керівники 
республіки. Увечері па площах 
і вулицях центральної частішії 
Берліна відбулися святкові 

«концерти.
Боротьба про1, п війни, за 

мир. солідарність з народами, 
які борються за свою націо
нальну незалежність або роб-

лять перші кроки на шляху 
будівництва соціалізму, — ос
новні лозунги берлінського 
фестивалю. с.Ні — нейтронній 
бомбі!» — одностайно заявили 
учасники масового мітингу. 
Солідарності з героїчним на
родом В’єтнаму була присвя
чена ’ зустріч юнаків і дівчат 
НДР з посланцями СРВ.

Програма свята юності ІІДР 
у Берліні, яке триваю три дні, 
була насичена її різноманітна.

Фестиваль став яскравим 
свідченням непорушної друж
би юнаків і дівчат ІІДР з їхні
ми ровесниками в Радянсько
му Союзі та інших соціалістич
них країнах, продемонстрував 
нерозривний зв’язок револю
ційних традицій поколінь і від
даність молоді республіки 
справі партії і соціалістичній 
Вітчизні.

1 червня виставою «Цар Федір Іоапновпч» у Кіро
вограді почалися гастролі Республіканського росій
ського драматичного театру Ба.икнрської АРСР. У 
репертуарі цього колективу — п’єси радянських та 
зарубіжних драматургів, класичні твори.

На фото: сцена з вистави «Цар Федір Іоанвович» 
(режисер-госі ановнин — заслужений діяч мистецтв 
РРФСР, лауреат премії імені Г. Саляма Г. Г. Плязсв).
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1ФЕКТ СОЦЗМАГАННЯ: 
АНАЛІЗ ПРАКТИКИ. ПОЛІГИЧНИЙ ГАРТ ОБОВ’ЯЗОК
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СЬОГОДНІ ПОЧИНАЄ СВОЮ РО
БОТУ ОБЛАСНИЙ ЗЛІТ КОМСО
МОЛЬСЬКИХ ПРОПАГАНДИСТІВ. 
РОЗПОВІДАЄМО ПРО ОДНОГО з 
ЙОГО ДЕЛЕГАТІВ — С. П. АЗРА- 
МЕНКА, ІДЕЙНОГО НАСТАВНИКА 
МОЛОДІ КІРОВОГРАДСЬКОГО ЗА
ВОДУ «ЧЕРВОНА ЗІРКА».

РОСТОВЧАН «ПРАЦЮВАТИ БЕЗ ВІДСТАЮ
ЧИХ»» ВИЗНАЧИЛИ КОМСОМОЛЬЦІ СВІТЛО- 
ВОДСЬКОГО ЗАВОДУ ЧИСТИХ МЕТАЛІВ У РІК 
60-РІІЧЧЯ КОМСОМОЛУ УКРАЇНИ.

Напередодні свята пер
шого травня комсомоль

сько-молодіжні „бригади, 
очолювані Миколою Мусі- 
снком, Михайлом Бицком і 
Григорієм Коруцом, рапор
тували про завершення 
виконання чотирьох з поло
виною річних норм. Одразу 
три колективи сягнули тако
го високого результату, і 
соціалістичне змагання між 
рівними в силах та можли
востях суперниками віднині 
набрало конкретнішого 
змісту. Є рубіж, який уже 
взято, то чому ж не прагну
ти до нього іншим?

Приклад правофлангових 
у соціалістичному змаган
ні — стимул великого зна
чення. Постанова Централь
ного Комітету КПРС «Про 
дальше поліпшення ідеоло
гічної, політико-вихозної 
роботи», зокрема, наголо
шує: «Рекордні показники 
новаторів — не лише само
ціль, а надзвичайно важли
вий засіб мобілізації трудо
вої енергії мас на піднесен
ня продуктивності праці, 
могутній резерв підвищен
ня ефективності виробни
цтва і якості роботи». Рів
нятися на передовиків, 
прагнути досягти в праці їх
ніх результатів — у цьому 
колективному пориві моло

ді нашого цеху створюються 
найліпші умови підтягуван
ня відстаючих до різня мая
ків змагання.

ОДИНАДЦЯТЬ комсомоль- 
сько-молодіжних бри

гад зайняті в цеху. За по
чином росіовчан з початку 
року вони вступили у зма
гання між собою під деві
зом «Працювати без від
стаючих!» Сам девіз, його 
зміст спонукають до колек
тивності, масовості супер
ництва. Але що означає 
«без відстаючих», напри
клад, для нашого цеху? 
Справа в тому,, що з усього 
його колективу лише 2—З 
чоловіка, та й то. не кож
ного місяця, не справляю
ться з плановими, завдання
ми. З причини, скажімо, 
освоєння нової, технології 
процесу плавлення. Вихо
дить, що цим двом—трьом 
необхідно підтягнутись, то
ді лозунг «Працювати без 
відстаючих!» сам собою 

■ відпаде. Та ми не поспіши
ли зняти його з прапора на- 
того змагання. Навпаки, 
залишили і зміст його кон
кретизували: працювати
без відстаючих по трьох 
основних показниках вироб
ництва — виконання плано- 
пога завдання, збільшення 
виходу готової продукції, 
не допускати порушень ви
робничої І технологічної 
Дисципліни. Уточнення роз
ширило перспективи для 
тих, хто змагається, роз
крилися кращі можливості 
порівнювати результати 
праці бригад і учасників ін
дивідуального суперництва. 
Щодня спеціальна вироб
нича група обліку цеху на 
дошці інформації повідом
ляє про те, як потрудилися 
всі бригади минулої зміни. 
Тут же виставляються бали 
за кожне досягнення по 
трьох обов'язкових пунктах 
змагання Це на обмовка— 
«досягнення». Адже навіть 
бригада Віктора Демченка, 
яка освоює нову техноло
гію, її січні виконала план

на 103,9, у лютому та бе
резні — на 113,2 процента, 
при цьому збільшила й ви
хід готової продукції. Нині 
цей колектив стабілізуй 
свою робоїу з усіх показ
ників. Гак що розмова про 
порівняння у змаганні за 
нашими «уточненнями» 
грунтується саме на досяг
неннях.

ЦЕ ГОЛОВНИЙ результат 
змагання за почином 

ростовчан. Є й інші, на 
менш важливі. Час, що ми
нув після його початку, дає 
змогу зробити певний аналіз, 
підбити деякі підсумки. По- 
перше, перевиконання пла
ну стало нормою трудової 
діяльності комсомольсько- 
молодіжних бригад, хоч 
нормувальники щомісяця 
переглядають норми виро
бітку. По-друге, до високих 
показників у змаганні йдуть 
колективи масово. В першо
му кварталі бригада Воло
димира Ширскоряда за су
мою набраних балів ви
йшла переможцем. Плано
ве завдання — обов'язко
вий перший пункт змаган
ня—вона виконала на 182,1 
процента. Різниця між її до
сягненням і досягненнями 
бригад Василя Гекала, Во
лодимира Смагіна і Григо- 
рія_Коруца сягала всього 
5—6 процентів. По-третє, 
наші поправки до почину 
ростовчан спонукають ви- 
В'ІаІИ і повторювати досвід 
передових плавильників, 
організацію праці кращих 
бригад. Нерідко з ініціати
ви комсомольців цеху плав
ку металу, почату досвідче
ним робітником, доручають 
наступної зміни довести до 
кінця менш досвідченому. 
Іаке довір я зобов’язує до 
високої відповідальності на
віть новачків.

Г рупкомсорг бригади 
В. Широкоряда Дмитро Бу- 
тенко, скажімо, й після 
кількох невдало закінчених 
плавок Сергієм Диким усе 
одно довіряв хлопцеві. Ни
ні вже з упевненістю пере
дає йому плазильні печі а 
робочому стані. Дмитро — 
досвідчений плавильник. 
Він вважає, що майстернос
ті набуде й Сергій, бо, ви
магаючи доброякісної ро
боти від свого змінника, 
щедро ділиться своїми 
знаннями. Гака практика 
дисциплінує і того, хто дові
ряє, і того, кому довіряють.

Про цінність, доцільність 
будь-якого почину чи іні
ціативи судять з їх кінцевих 
результатів. Як бачимо, 
зробити це допомогає ана
ліз і в ході розвитку почи
ну. Вже на початковому ета
пі роботи за прикладом 
ростовчан зрозуміло: по
чин тоді завойовує серця 
молоді, коли в нього вне
сеш хоча б зернятко своєї 
ізорчості, своєї думки. До
цільно вже наступного ро
ку, завершального року 
п’ятирічки, збагатити соціа
лістичні зобов'язання но
вими вимогами. Не відста
вати у виконанні їх — стана 
обов’язком кожного моло
дого робітника нашого 
цеху.

О. олизько, 
плавильник, секретар 
комсомольської орга
нізації цеху № 8 Свіг- 
лозодського заводу чис
тих металів імені $6-річі- 
ча СРСР.

Основа пропагандистської май
стерності — нраіиешщ до самовдо
сконалення, невтомність у роботі. 
Ці риси притаманні пропагандисто
ві гуртка «Конституція розвинутого 
соціалізму* ковальсько-пресового 
цеху заводу «Червона зірка» С. 11. 
Авраменку.’

Десять років працює Сергій Пет
рович ідейним наставником молоді. 
Папо іегливо прищеплює слухачам 
потяг до політичної самоосвіти. З 
перших занять учить їх самостійно 
працювати з літературою, вміло ро
боти виписки, конспектувати.

Пропагандист працює за 
тим творчим планом, Пере аіс- 
тивне участь у русі «іиюпаїан- 
дист і агітатор — и ягирічці». Мого 
реферати «КІ1РС - організатор і І ПО- 
ЧІТИЧіІИЙ керівник В< ЛИШИ Жозгп. 
всі соціалістичної революції-, «Кі
ровоград у роки Великої ЬП'ІІІ.НЛ- 
пої війни» дістали високу оцінку 
пропагандистів міста. -о!

Зацікавити аудиторію Сергюві 
Петровичу допомагає гнання інтере
сів і гапитів молоді, прагнення бути 
в rviui всіх комсомольських справ. 
Зі своїми слухачами пропаганди!.т 
зустрічається не Тільки на заняттях. 
Він буває на їхніх робочих місцях, 
цікавиться, як виконують вони свої 
соціалістичні зобзв язання, долодга- 
гає у здійсненні особистих комп
лексних планів «Учимося комуніз
му _ бі дуємо комунізм», а то й ви
брати до душі комсомольське дору
чення.1 слухачі гуртка — активісти тру
дового й громадського життя колек
тиву. Більшість із них бере участь

------ 
у роботі комсомольського оператнз- 
мого загону, добровільної народної 
дружини, в художній самодіяльнос
ті, рейдах «Комсомольського П(>3. 
жектора». Слухачі — па лередови-- 
ПОЗИЦІЯХ 1 В виробничій рі>бог'і‘ 
Комсомольсько-молодіжна бригада 
різальників металу .'1. Артемеиха 
скажімо, виконала плай трьох років 
п'ятирічки ще восени минулого ро
ку. Тепер комсомольці цеху працю
ють ПІД девізом «Фінішу ударною 
року — стахановський труд моло
дих!». а слухач гуртка Іван Луценко 
трудиться вже в рахунок ТУвТч року. 

Невтомну працю досвідченого 
пропагандиста не раз було відзна
чено Почесними грамотами 
ВЛКСМ. обласного й міського, 
йонного комітетів комсомолу.

А Сергій Петрович постійно шу
кає шляхів дальшою підвищення 
ефективності комсомольського по- 
літнавчання, весь свій досвід, мйя- 
стерність і енергію віддає комуніс
тичному вихованню молодих робіт
ників. У цьому вбачає він обов'язок 
комуніста, ідейного наставника мо
лоді’.

О. КОРЕПАНОВ, 
інструктор Кіровоградського 
міського комітету комсомолу.

НІКОГО
•Д->на- 4 д1 цк л
о, ра- у

ДО 50-РІЧЧЯ 
ПРИЙНЯТТЯ
ПЕРШОГО 
П’ЯТИРІЧНОГО
ПЛАНУ

rtf х * х & $ І. >5 Ж у-. и; “

ФОТОКОНКУРС 
«МК» «МОЄ РІДНЕ 
місто» 
ОЛЕКСАНДРІЯ. 
Фото Г. Танського.

ТЕОРЕТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ

Архівний відділ обл
виконкому разом з ка
федрою історії КПРС ін
ституту сільськогоспо
дарського машинобуду
вання підготували і про
пели науково-практичну 
конференцію, присвяче
ну а0-річчю першого п’я
тирічного плану розвит
ку народного господар
ства ЄРСР.

З доповіддю «Зростан
ня ролі КПРС як керів
ної сили радянського на
роду в роки п'ятирічок» 
виступив завідуючий ка
федрою історії Кіїі’-С ві
сти гу гу сільськогоспо
дарського машинобуду
вання, кандидат історич
них наук, доцент Л. М. 

. Глазов. Повідомлення 
про зародження соціа- 
лк пічного змагання, 
культурне будівництво в 
роки першої п’ятирічки 
на Кіроиогрздіцніїі 
били завідуючий 
ним відділом 
кому 0. Ф. 
кандидати . ___
наук Л. 0. Щирська, І. А. 
Федотов, старший викла
дач вузу 1. 11. Кривошея, 
директор сблас його держ
архіву В. С. Коамарекко 
та інші.

О. ФЕДОРОЗ.

ЛКСМУ-60

МОЛОДИМ СПЕЦІАЛІСТ

ЕКСПЕРИМЕНТУЄ
ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА 
ЗОЇ ВОВЧЕНКО — АГРОНОМА

3|;п- 
архів- 

облвнкон- 
Нагориий. 

ІСТОрПЧНІІХ

У ЛіьОРОм... При цьо- 
му слові в уяві бага- 

ЮОХ МІСЬКИХ лж гелів по
ста« міцної сі з і урн меха- 
нізачор у «праному» сон
цем, дощами и вітрами 
комбінезоні, із засмаглим 
обличчям і руками и мас
тилі. Обов'язково уявляю
ться жнивне пиле, спека 
ліпшого дня, терпкуватий 
залах зерна і ннлюки, іул 
машини і гой же механіза
тор біля комбайна з і ли
ковим ключем у руках. 
Ремонту«. машину, що ви
йшла раптом з ладу, час 
від часу позирає на сон
це, яке поволі котиться до 
обрію...

Я зустрів сьогодні в по
лі агронома Зою Вовчен
ко. Засмагла молоди жін
ка звернула з дороги в 

роз- 
коїрі 

ко- 
но- 
но-

з дороги 
озимину, схилилася, 
глядаючн рослини, і 
вже ось-ось викину гь 
лос. їй не терпілося 
бачній, як наливається 
вий сирт пшениці.

Знаю, що звідси Зоя 
де до іншої ділянки, 
інша

КОНКУРС ВОДІЇВ
Традиційний конкурс 

молодих водіїв електро
карів, присвячений 60- 
річчю ЛіГСМ України, 
відбувся на заводі «Чер
вона зірка». В ньому взн
ай участь 13 водіїв з 
електротранспорті! ого 
цеху.

Мета Конкурсу — ши
роке залучення молоді 
до активної участі в со
ціалістичному змаганні 
за звання «Кращий по 
професії».

Мйорі визначило пере
можців. Перше місце ви
боров Андрій Лернато- 
внч. друге — Валентина 
Заніздра, третє — Вален
тин Великий. їм вручено 
Почесні грамоти завко
му комсомолу, цінні по
дарунки. Окремим при
зом відзначено наймо
лодшого учасника кон
курсу Віктора Махинька.

3. ЗІНЧЕНКО, 
працівник багатоти
ражної газети «Чер
вона зірка». І.

ні
де 

іювнпка — сподіван
ня аі рослужбн. Зовсім ке- 
баїато носівіюго матеріа
лу своєї еліти дали в Аіи- 
рОпівсько.му інституті 
пшениць, усього на кіль
кох гектарах висіяли. Тож 
Зоя мало не ще дня буває 
там.

Так було й з «оде- 
ською-66». Спочатку три 
гектари, потім більше... А 
шин ця иевибаї лива до 
попередника та умов ви
рощування сильна шнсіш- 
ця займає 37-гектарне по
ле. Восени половину ози
мого клину буде засіяно 
саме нею — добре себе 
показала.

Кілька років підряд у 
ко.носіїі не вистигає куку
рудза. ІІереиробували'різ- 
пі селекції і зупинилися 
на «одеській-80МБ». Бо ж 
треба не просто вирости
ти, скажімо, по 50* чи й 
більше центнерів зерна на 
гектарі. Завдання значно 
складніше — 250-гектарну 
площу займає гібридна 
кукурудза. А це вже — 
насіння для багатьох і«-

ших господарс і в області.
Експерименти, досліди... 

Не рік і пе два. Скільки 
тих записів у товстих за
гальних зошитах'. Були 
вини темами контрольних, 
курсових робіт, киян Зоя 
заочно вчилася у вузі. 1 з 
кожним роком більше ча
су віддає вона сортодос- 
лідішцгву. Стало відомо, 
що в деяких господарст
вах добре зарекоменду
вав себе ярий ячмінь «дні- 
нровськнй-425». Для про
ба висіяли ііо.го па 23 гек
тарах. Те ж саме — з вів
сом «сннельншлзськнн- 
21», з горохом «Вороши
лов! радський-29>...

Іще одна проблема — 
вирощування сої. Соя — 
незамінний білковий корм. 
А у нас ця культура не 
достигає, і край. Торік 
скосили її на зелений корм 
уже після заморозків. 
Вважай, майже прогуляла 
земля. За пропозицією Зої 
Вовченко висіяли сорг 
«Чепева». Вона дізналася 
з журналу «Хлібороб Ук
раїни», що підходить він 
до нашого клімату. Не 
вдасться — шукатимемо 
інших сортів, а соя таки 
родитиме в нашому КОЛ
ГОСПІ. Будемо експери
ментувати, бо під лежачий 
камінь, як кажуть, вода 
не тече.

Якось потрапила мені в 
руки діаграма зростання 
врожайності зернових і 
технічних культур у на
шому колгоспі «Победа». 
А.к очам своїм не Повірив. 
Ще п'ятнадцять років то
му збирали по 18—20 
центнерів зернових з гек
тара. А торік озима пше
ниця видала понад 40, на 
окремих площах, зокрема 
парових, — но 50—60. Тут 
уже не скажеш, що заслу
га тільки механізаторів. 
За ці п'ятнадцять літ ба
гато що змінилося: по
тужнішою сгала техніка, 
більше одержуємо міне
ральних і уербіцндів для 
боротьби з бур’янами, 
виконали значну сортодо- 
слідну роботу. Великою 
мірою саме завдяки твор-

чіп праці агрослужбії ми 
добилися чималих успіхів 
у індвищешіі врожайності 

всіх сільськогосподарських 
культу р.

...Ішло засідання викон
кому сільської Ради 
родикх депутатів. <’ 
кількох інших стояло 
тання про 
використання 
угідь. Слова 
і олова групи 
контролю при 
депутат Зоя 
Вовчцкко:

— Будемо 
товариші. Ще 
ми недоробляємо, щоб но
сити звання господарів 
поля. Позаростали бур я- 
иами подекуди узбіччя до
ріг, незасіяним лишився 
клапоть городу біля за.іи- 

коровн 
молоденькі 
Дрібниці?

на- Я 
депутат із. Серед 1

ин- І 
раціональне 

земсльтшх ■ 
ІІОНрОСІІЙЗ і 
народною 
зііхчіііл^к 
НавлївбЖр

відвертимй, 
так 6агаю

І
UT-CUO.ro обійстя, 
пообгризали 
насадження.
Пі. За цим — тисячі, де
сятки тисяч карбованцю 
утрачених коштів.

...У шафі, де зберігаю
ться Зоїіц прилади, — 
ідеальний порядок. Ети
кетки з чіткими ііііпиеам'Н, 
акуратно ведеться 
ментація. Про такий; 
Зоя. кажуть: людина 
своєму місці. Нинішньої 
весни весь ПОСІВШІЙ 
ріал, що зберітеся в «оУ 
гоєні, був першокласним. 
Дружні сходи про це 
свідча гь.

і Іовсрцуншнсь нещодав
но з туристської поїздки 
на Близький Схід, Вовчен
ко поспішила в поле. Ди
вилась — надивитися не 
могла на стрімкі рядки ку
курудзи, буряків, 
ник у. Lie могла 
тнсь пахощами 
землі, рідного поля.

Слово «хлібороб.» у нас 
чогось не має жіночого 
роду, мовби це суго чоло
віча професія. Ä Зою я 
вважаю Хліборобом з 
дикої літери. Бо поле — 
то її життя.

В. ПЕТРИЧЕНКО, 
заступник голови кол
госпу ЛО роботі з МО- І 
лоддю.
Мапозисківський район. І

доку
пи 
на

СОПЯЩ- 
цаднха- 

рідноі
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заан<Яи перебувала а найтіснішому вза<-
3 природою. Тепер, в епоху інтенсивного 

науаи » техніки, цей зв’язок зміцнів, набув 
аи/* ТЛ' На Жаль* ЛЮДИНа на за8жди лра-

зикористовус ПРИР°ДН> багатства. Виснажен- 
« * госуРр ставить проблему охорони природи...

И бесідує наш кореспондент з начальником 
чтгтг;«ОГО 2пРавл’ння лісового господарства та лісо
заготівель Б. В. РОМАНСЬКИМ.
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КОЛИ ДРУГ 
У БЕЗПЕЦІ
ЗАПИТАННЯ: Борисе Во

лодимировичу, будь лас- 
на, мілька слів про те, яке 
значення мають зелені на
садження для нашої сте
пової області?

ВІДПОВІДЬ: Значення— 
величезне. По-перше, лі
сонасадження захищають 
грунти від водної, вітрової 
та інших ерозій. 8 облас
ті створено систему поле
захисних лісових смуг, яка 
оберігає посіви від сухо
віїв та бур, поліпшує вод
ний режим грунтів. До 
речі, врожайність зерно
вих з гектара на захище
них смугами полях підви
щується на 2—3 центнери. 
Крім того, як відомо, зе
лені масиви очищають 
повітря, виділяючи ки
сень.

ЗАПИТАННЯ: Ліси нашої 
області, мабуть, дають і 
промислову сировину?

ВІДПОВІДЬ: Так, щоро
ку підприємства країни 
одержують з нашої об
ласті 64 тисячі кубометрів 
промислової деревини. 
Та від лісу треба не тіль
ки брати. Він потребує 
догляду. Наші лісгоспзаги 
систематично провадять 
так звані рубки догляду 
за лісом. Ліси освітлюємо, 
проріджуємо, створюємо 
оптимальні умови для 
розвитку рослин. Санітар
ні рубки дозволяють нам 
добувати щороку ще 
близько 70 тисяч кубо
метрів деревини, яка йде 
на потреби підприємств 
області.

ЗАПИТАННЯ: Ми говори
мо' про рубни лісу. Але 
скажіть, будь ласка, як по 

|;познюються лісові багат- 
Г стза області?

ВІДПОаіДЬ: Запитання
цілком Закондмірне. Щоб 
зрубати деревину, .потріб
но кілька хвилин. А щоб 
виростити її — інколи ма
ло й століття. Так, дуб до
сягає зрілого віку з 100 
років, сосна — з 100—110. 
Ми це добре розуміємо, а 
тому вирубку лісів веде
мо планомірно, як і їх на
садження. Щороку наші 
лісгоспзаги вирубують 
300—350 гектарів лісу, а 
насаджують —• 500. Крім 
державних господарств, 
лісонасадженнями зай
маються колгоспи. Зага
лом щороку засіваємо на
сінням дерев і кущіа 
близько 2 тисяч гектарів. 
Якщо кілька років тему 

^»-ісистість області станови-

ла всього 4 проценти, то 
нині — 5,1 процента. Лісо
насадження допомагають 
охороняти й водні ресур
си. Розроблені і здійсню
ються плани водоохорон
них насаджень на берегах 
річок Інгулу, Інгульця, 
Висі та інших.

ЗАПИТАННЯ: Розширен
ня лісової площі, мабуть, 
позитивно впливає й на 
розвитон фауни?

ВІДПОВІДЬ: Так. Меш
канців лісу за останні ро-

Повеселилася компанія на 
природі, залишила після 
себе биті пляшки, кон
сервні банки й поїхала. Це 
в кращому разі. Чимало 
зафіксовано лісових по
жеж. Тільки цього року у 
Світловодському, Олек- 
сандрівському та інших 
районах області вигоріло 
близько десяти гектарів 
лісу. Багато лісгоспзагів 
визначили стоянки для ав
томобілів. Цього власни
кам мало, (дуть у саму гу
щавину, ламають кущі, де
рева, розганяють звірів, 
пташок. Становище можна 
ЗМІНИТИ ТІЛоКИ тоді, коли 
за наведення порядку в 
лісах візьмуться виконко-

Річка... її приємна прохо
лода кличе до себе людину 
в літню спеку. Річка манить 
спокійною гладінню заплав, 
рослинністю на берегах.

Таким був Інгул у межах 
пашо;о міста колись. Ми ще 
й досі добре пам’ятаємо 
човнову станцію, ласкаві кі
ровоградські пляжі. А тепер 
річки майже не стало, її за- 
тягло намулом, водоростя
ми. В неї потоками біжать 
брудні стічні води Із заво
дів і фабрик. Поникли зеле
ні шати над берегами.

Даино вже виникла потре
ба врятувати, відновити річ
ку, прикрасити нею наше 
місто. Це змінить на краще 
навколишнє середовище, 
якщо хочете — мікроклімат. 
Вода необхідна н промисло
вим підприємствам.

Свого часу група праців
ників Кіровоградського фі
ліалу інституту «Укрпівден- 
діпроводгосп>> під керівни
цтвом головного інженера 
проекту Миколи Федотови

ча Поварніна розробила про
ект і генеральний план роз- 
чистки Інгулу, реконструк
ції його берегів у межах 
міста. Передбачено такой; 
цілий комплекс заходів по 
буді ви и І ітву КО му 11 і ка ці й, 
очисних споруд.

Вже Кілька років на об’єк
ті порядкують робітники 
Кіровоградського спеціалі
зованого управління № 2 
«Гідроспецбуд» тресту «Дііі- 
проепецбудс 1 СУ-629 тресту 
«Спецфундаментбуд -.

Основна ділянка викону
ваних робіт — від мосту по 

мосту

ХЛОПЦІ Д- КЛЮ6НК0
з нашого
се»

(Закінчений. Початок у 
за 1, 9, 1 і, 15, 22, 24, 29

УРИВКИ

З ПОВІСТІ

«Молодому комунарі» 
травня, 2 червня ц. p.J.

ки стало значно більше. 
Кількість косуль, напри
клад, зросла до 4350, ба
гато у нас диких кіз, каба
нів, лосів. Прижилися оле
ні, завезені до нас із за
хідних областей України, 
Сьогодні Їх уже близько 
п’ятдесяти.

ЗАПИТАННЯ: Що. на ва
шу думку, потрібно зроби- 

------ г річки, 
по-

ти, аби наші ліси, 
озера, їхні мешканці 
чували себе з безпеці?

ВІДПОВІДЬ: Берегти 
Ніяк не можу звикнути 
чорних, випалених і 
на лісових галявинах, 
наче рани на тілі людини.

ЇХ. 
ДО 

плям 
. Це

ми Рад народних депута
тів, органи внутрішніх 
справ, громадські органі
зації. Особливу надію по
кладаємо на комсомоль
ські комітети. Молодь по
винна оголосити війну 
браконьєрству, спожива
чам, усім, хто нівечить 
красу. Адже саме моло
дим найбільш притаманні 
естетичні почуття, вони 
найбільш гостро сприйма
ють прекрасне. Прекрас
не, яке створено приро
дою для нас, наших дітей, 
онуків, усіх прийдешніх 
поколінь.

вулиці Київській до 
по вулиці Кірова.

На цьому відрізку 
спектнва заманлива: 
буде шириною 40 метрїв, _ 
коло вулиці Карла Маркса — 
до 70 метрів. Усюди глиби
на — три метри. Гранітна 
набережна. Далі — багато
поверхові будинки.

А поки що в майбутні бе
реги, щоб закріпити їх і 
зберегти від плавунів, заби
ваємо шпунти — довгі залі
зобетонні палі. Одночасно 
споруджуємо прохідний ло
ток — канал для комуніка
цій, інші об’єкти. Протягом 
трьох років (саме стільки 
<лікуємо- Інгул) вже освоє
но 600 тисяч карбованців 
капіталовкладень. Це при
близно двадцята частина від 
запланованого обсягу робіт. 
Звичайно ж, дуже мало. 
Хоча, як не парадоксально, 
ми із заданим обсягом справ
ляємось успішно. Так, за ос
танні п’ять місяців освоїли 
197 тисяч карбованців. Але 
могли б зробити значно 
більше. Через недоробки* у 
проекті на об’єкті простоює 
техніка. Бракує необхідних 
матеріалів.

Є у будівельників шефи — 
колективи промислових під
приємств обласного центру, 
їм доведено плани поста 
чания на об’єкти металу, 
залізобетонних шпунтів, ін
ших потрібних ДЛЯ робіт 
матеріалів. 1 знову дово
диться говорити «на жаль» 
Своїх завдань промислові 
підприємства не виконують.

Часто доводиться чути, і 
особливо від мо.чоді: «Нам 
би річку гарну. Як у ін
ших».

Бажання благородне. Та 
для цього необхідно зроби
ти не один крок. То чи не 
час молоді міста підтрима
ти ініціативу комсомольців 
Ленінського району і подба
ти про майбутнє Інгулу? Ре
зонно направити сюди 
дентський будівельний 
гін. Він міг би зробити 
мало корисного.

Річка завжди була 1 ли
шається окрасою будь-якого 
населеного пункту. І про 
неї (в даному разі адреса 
конкретна — Інгул) не слід 
забувати. Адже всі ми по
любляємо сидіти в тиху по 
году під зеленими шатами і 
милуватися гладінню річки 

Чи не так?
А МЕКЕДА, 

начальник СУ-2 «Гід- 
рослецбуд».

пер- 
річка 

а

сгу- 
за- 
чи

РАДИМО ПРОЧИТАТИ
До магазину № 10 обл- 

книгэторгу надійшли нові 
видання художньої літера
тури:

СТЕЛЬМАХ М. П. Чоти
ри броди, Роман у двох 
частинах. Серія «Романи і 
повісті». К.. «Дніпро», 1979. 
538 стор. Ціна 1-15.

Повий роман письменнп- 
^>жадеміка, Героя Соніа- 
Лїсг.кшої Праці, лауреата 
Л> пінської премії Михайла 
Стельмаха охоплює значний 
історичний період — від 

І’рГіМЗДЯНСЬКОЇ до 
Вітчизняної війни.

МЄНП/ГК відтворює 
епічну картину народного

Великої
Пксь-

шяроку

✓лиття. Складний, тернистий 
шлях проходять герої тво
ру, своїми діяннями утверд
жуючи революційні здобуг- 

житті.
І про

ки, нове в нашому ; 
Водночас — це дума 
крас)' і вірність.

ДМИТРЕНКО Олексій. 
Увіходимо в полум’я... По
вісті, оповідання. нариси.

Київ, «Дніпро», 1979. 475 
crop. Ціна 1-70.

Героям творів
Дмнтренка, лауреата 
публіканської премії

Олсксїя 
рсс- 

Імепї 
М. Островського, притаман
на гостра причетність до 
всього, що відбувається на 
землі. До книжки увійшли

кращі х у до жпьо - до ку м єн- 
тальні повісті, оповідання й 
нариси письменника, в яких 
ідеться про неперервність 
поколінь, що примножують 
багатства, красу й велич 
рідної Вітчизни.

КОПТЯЄВА Антоніма. На 
Уралі-річці. Роман. Пере
клад з російської М. Ого
родника. К, «Дніпро», (979, 
479 стор. Ціна 1-80.

У романі зображено муж
ню боротьбу оренбурзьких 
робітників проти білокоза
ків Дутова, очолену С..Г- 
шовяками Петром Кобозє- 
вим, Олександром Корос- 
тельовии та ін.» показано

видатку роль В. І Леніна в 
організації оборони Орен
бурга. Перед читачем по
стають гострі драматичні 
ситуації, пережиті героями 
роману в гой буремний час.

УДОВЕНКО Леонід. Чер
воні джерела. Роман. Дні
пропетровськ, «Промінь», 
1979. 191 crop. Ціна 0-85.

Нелегкі долі рудокопів 
Василя Любченка, Максима 
Вербичсііка, Онуфрія Груші, 
їхнє духовне прозріння, за
родження класової свідо
мості і революційного руху 
серед гірників 
жя — ось

біль- ву нового 
Удовенка,

Криворук
ая) ЛЯГЛО В ОСІІО- 
ромапу Леоніда

Л. Б€ЛЯ€ЗА, 
завідуюча магазином.

9. Замість епілогу
Восени 1943 року війська Другого Українського 

фронту, форсувавши Дніпро и подолавши сильні 
укріплення гітлерівців, почали наступальні боі за 
визволення Правобережної України. Фашисти чини
ли упертий опір, намагаючись стримати наступаль
ний порив Радянської Армії і вдержати багаті землі 
Правобережжя. Особливо гарячі битви розгорілися 
на підступах до Черкас, Олександрії, Знам'янки, 
Кривого гога та інших міст.

Щоб допомогти наступаючим військам, партизани 
і підпільники посилили бойові операції в тилу воро
га. Бонн нападали на його обози, обстрілювали и гпД- 

риєаля ешелони, громили поліцейські дільниці, брали 
лід захист населення, техніку, найважливіші спору
ди, не дозволяли грабувати населені пункти і виво
зити громадське добро.

Партизань Неруоаиського лісу розгорнули антипну 
бороіьоу проти иирожих гарнізонів у навколишніх се
лах. нони розгромили фашистську адміністрацію а 
І’ригорівці, Кгм яному мру, Чарасівці, миколаївці, 
ьовтишці. Ще до підходу наших військ тут відновлю
валась робоїа радянських установ. Партизани з допо
могою місцевої о населення охороняли навколишні 
шляхи, збирали розвідувальну інформацію, виловлю
вали зрадників.

Фронт невпинно просувався на захід. Відчуваючи 
неминучу загибель, утікали й гітлерівські ставленики 
на окупованих землях. Комендант Коган зі своїми 
прислужниками опинився аж у Кам’янці. Разом з ним 
був перекладач Найгебер із сином Бронеком. Началь
ник поліції Бронек заявив Когану про своє небажан
ня евакуюватись до Німеччини. Тоді комендант осо
бисто наказав розстріляти свого колишнього спіль
ника.

Загін імені Ворошилова взяв під захист і село Під
лісне. З допомогою місцевого населення на околиці 
було викопано оборонні споруди й зайнято бойові 
г'озиції. Відступаючи під натиском радянський 
військ, гітлерівці танковою лавиною пішли на з'єд
нання зі своїми головними силами через партизан
ські позиції. Народні месники змушені були відійти 
на хутір Ясиновий. Там і відбулася радісна зустріч 
партизанів з частинами 252-ї Червонопрапорної Хар
ківської стрілецької дивізії.

У грудні 1943 року село Підлісне визволили ра
дянські війська. Радо зустрічали підлісненці свої« 
Еизвопителіа. Зі сльозами на очах розповідали про 
звірства, що їх чинили окупанти. Було вирішено про
вести перепоховання останків юних героїв нз сіль 
сытому кладовищі.

Для прощання з партизанськими зв'язковими зі
бралося все село. Прибули підрозділи військових час
тин. Траурний мітинг еідкрив командир партизан
ського загону Семен Іванович Довженно. Він розповіз 
про подвиг піснерів. їхню відданість соціалістичній 
Батьківщині, яку вони так палко любили.

Тисячі односельчан слухали роїповідь про юних 
героїв, плакали разом з їхніми рідними та близькими. 
Коли прах хіопців віддавали земгіі; ггрогуш-лй гучні 
постріли військс.єого салюту.

На похорон пії нерів прийшли і юні партизани — 
Толя і Юра Марніїани, Вітя Бондаревський, які теж 
були зв’язксоими партизанського гагону імені _ Во
рошилова. так і не вдалося особисто познайоми
тись із загиблими героями, хоча чули від командира 
про них багато хороших слів.

Невдовзі після траурного мітингу розгорілися за
пеклі бої з окупантами. Разом з військами в битву 
недалеко від Підлісного вступили й партизани. Не
вблаганна смерть зупинила серця ще дг.ох юних 
месникіз — Анатолія і Юрія Маркітанів, прийомний 
синів Семена Довженка.

Вігю Бондаревського за рекомендацією месників 
відправили на навчання до сузоровськбго училища. 
Подальша його доля лишилася не відомою для під- 
діснеяців.

По-різному сьголэся доля інших, названих у творі, 
героїв. Батько Феді Шепеля після повернення з лав 
Радянської Армії працював у колгоспі. Незабаром 
помер від тяжких ран і хвороб. Маги-.тенсіонеркл 
проживає гам же, в Гоковиці, у своїй хаті. Вона часто 
зустрі- аєгься з учнями і розповідає про життя та 
подвиг сина-repon її дочка Люба живе і працює в 
тамтешньому колгоспі імені Ульянова.

Роман Кирилович Коноваленко теж пенсіонер. Як 
найдорожчу реліквію зберігає • свій партизанський 
кеіюіі за № 239, який він одержав за допомогу на
родним месникам у роки тимчасової окупації. Осо 
бисті речі і документи Зані. ян і всіх хлопців, збері
гаються в сільському краєзнавчому музеї. Батько 
часто буває там, розповідає молоді про героїчну бо 
ротьбу радянських людей проти фашистських за
гарбників у рони Велиної Вітчизняної війни.

Семен Іванович після війни працював головою ви
конкому сільради в Підлісному, потім головою райви
конкому. начальником обласного управління юсти
ції. З 1961 року — персональний пенсіонер республі
канського значення. Помер 15 травня 19/3 року. Но 
місар загону Кіндрат Омелянович Ярко працював у 
Київському обкомі партії, в Міністерстві сільського 
господарства УРСР. Нині персональний пенсіонер, 
проживає в місті Києві.

Підлісненці сияю шанують пам'ять загиблих ВОЇНІВ 
і партизанів. У центрі села споруджено обеліск по
леглим патріотам, поставлено пам’ятник юним мес
никам. Мов живі. на повний зріст стоять на п'єдеста
лі Федя Шепель. Ваня Коноваленко, Ваня Юрченко. 
Яша Матвієнко Навічно закарбовано їхні гнівні по
гляди, непокірність ворогам, стійкість і відвагу. Вэ
нн міцно притиснуті один до одного, як 
танні хвилини перед стратою у Плоскому 
героїа-піонерів назване багато загонів і 
школах Кірової радської області.

Щороку на батьківщину юних героїв 
сотні екскурсійно-туристських груп.

^^^Підлісне — Кіровоград.

тоді, в ос- 
пісі. Ім’ям 
дружин у

приїздять
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ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ?

СЕРЕД тих, хто приїхав на 
обласний фінал Всесо

юзної дитячої гри «Старти 
надій», п'ятикласники Світ- 
ловодської середньої школи 
№ 3 були неначе іменинни
ки. їх вітали організатори 
змагань, тренери, вчителі, 
їм по-доброму заздрили їх
ні ровесники. Тим, хто ус
пішно фінішував на бігових 
доріжках стадіону (це були 
здебільшого Кіровограді), 
теж адресувалася похвала. 
Але тут, у главальному ба
сейні, юні світловодці мали 
п'ятірки з плюсом. Коли їх 
запитували, чи давно вони 
склали нормативи ГПО за 
вимогами першого ступеня

5 ЧЕРВНЯ

Сміливці
з п’ятого „Б11
— «Сильні і спритні», вени 
по-хлоп ячому войовничо 
відповідали:

— Це для нас пройдений 
етап.

І справді, нормативи 
комплексу ГПО для п'яти- 
класників Світловодська те
пер уже як початкова ста
дія на шляху до підвищен
ня майстерності. І все ж во
ни усвідомлюють, що саме 
фізкультурний комплекс 
допоміг їм здобути висо
кий фізичний гарт. Тепер 
п’ятий «Б» — клас спортив
ний, який спеціалізується у 
плаванні. Тут уже є 22 тре
тьорозрядники, п’ять дру- 
горозрядників, а Дмитро 
Павловський і Марина Кор- 
вегіна — першорозрядники.

Чотири години на день 
під керівництвом тренера 
А. І. Котенка тренуються 
злопчики і дівчатка у пла
вальному басейні Палацу 
спорту заводу чистих мета
лів. Для них визначено чіт
кий режим дня — відпо
чинку, навчання, харчуван
ня, за ними здійснюється 
належний лікарсько-педаго
гічний контроль.

Плавання — передусім. 
Але є час побігати й на во
лейбольному майданчику, 
промчати біговою доріж
кою стадіону. Хочете, Віта 
Ьуканова доведе вам, що 
вона може віджатися над 
гі/лнастичною лавою 35 ра
зів. А Віталій Ячменьов 
підтягнеться на переклади
ні 12 разів (на золотий зна
чок досить і семи). Пере
криває норматив на кросо
вій дистанції Павло Рябо- 
иінь. Євген Лужний кидає 
тенісний м’ячик за 45-мет- 
рову відмітку.

Го таки треба заперечити 
недалекоглядним, що пла
вання — це дуже вузький 
прохід до фізичного вдо
сконалення. П’ятий «Б» — 
справді спортивний клас, 
якому нема рівного у Світ- 
поводську. Переміг він на 
міському фіналі «Стартів 
надій», був серед кращих

і тут, у Кіровограді, на об
ласних змаганнях.

Учитель фізкультури Іван 
Йосипович Пінчук — пер
ший наставник юних олім
пійців з п'ятого «Б». Він не 
без гордості за своїх вихо
ванців зауважує:

— Якщо вени з таким за
взяттям працюватимуть 
кожного спортивного робо
чого дня аж до закінчення 
навчання в школі, то всі 
тридцять п ять зможуть на
близитись до майстерсько- 
го нормативу. Дуже хотіло

ся б, звичайно, 
аби про них ска
зали: «Це — клас 
майстрів спорту!» 
Прагнуть до цьою 
всі педагоги шко
ли, вихователі. А з 
ними й батьки уч
нів. І дванадцяти
річні хлопчики та 
дівчатка беруть 
розгін — на об
ласних і республі
канських турнірах. 

Дійдуть і до всесоюзних — 
я певен.
І? ЧИТЕЛЬ вірить у вимрія- 

ну зірку свого вихован
ця. Ечитель кличе їх до ви
сочини, до прекрасного. То 
як же їм, цим іще малодо- 
свідченим юним спортсме
нам, підвести його! Вони 
постараються, вони ще зди
вують усе місто. Щоправда, 
і тепер про них говорять із 
добрим подивом: «Такого 
ще не було, щоб в одному 
класі були всі спортсмена
ми розрядниками, чемпіо
нами і рекордсменами».

Робочий день у них почи
нався задовго до уроків, 
і приходили вони додому 
пізніше еід своїх одноліт
ків з паралельних класів. 
Але всі вони щасливі й кра
сиві, всі бадьорі й міцні, ці 
сміливці з п’ятого «Б». 
Г’ТАВИЛОСЬ завдання, 

щоб у десятій п ятиріч- 
ці в школах області було 
близько 50 подібних класів. 
Нині їх є тільки десять. їм 
віддано кращі бази, їм — 
першочергова увага. Юні 
гімнасти і легкоатлети, ве
лосипедисти і волейболісти, 
борці класичного стилю і 
гандболісти впевнено на
ближаються до Олімпу. Але 
шеренги цих спортсменів 
поки що вузькі. Якби роз
ширити їх у п’ять разів, як і 
планувалося, справді було б 
чого дивуватися: це ж до 
чотирьох тисяч перспектив
них спортсменів, які йшли б 
і- а зміну майстрам Ось де 
резерв для збірних! Та в Кі
ровограді досі організова
но лише три спортивних 
класи, в Олександрії і Світ- 
ловодську — шість, у Зна
м’янці — один. А треба 50!

Прийшли б у них випуск
ники факультету фізвихо- 
вання педінституту імені 
О. С. Пушкіна, взяли б над 
ними шефство досвідчені 
тренери, комсомольські ак
тивісти. Але поки що і в 
цих десяти є свої нерозв’я
зані проблеми.

М. ВІНЦЕВИЙ.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». В. 10 — Гімнасти
ка. 9.05 — X. Вуо.тіиокі. 
чМолода господарка Ніска- 
вуорі ». По закінченні — 
новини. 11.15 — «Урок 
мужності». Зустріч школя
рів з першим комендан
том рейхстагу, Героєм Ра
дянського Союзу Ф. М. 
Зінченком. 12.00 — Кон
церт ансамблю народної о 
танцю Північної Осетії 
«Алан*. 15.55 — «Срібним 
дзвіночок*. 16.15 — «Ко
муністи 70-х». 16.45 —Док.
телефільм. 17.30 — Кон
церт. 18.00 — Тележурна і 
«Наставник*. 13.30 — «У 
кожному малюнку — сон
це». 18.15 — «Сьогодні у 
світі». 19.00 — «Життя на
уки». 19.30 — «Школа 
ідейного гарту*. (Кд). 19.50
— Виступ народного артис
та СРСР М Ульянова. 
20.10 — Кіноепопея «Вели
ка Вітчизняна*. Фільм 9 — 
«Битва за Кавказ». 21.00 — 
«Час». 21.35 — «До Міжна
родного року дитини*. 
«Контрольна для дорос
лих» 22.05 — «Сьогодні У 
світі». 22.20 — «До 180-річ- 
«я з дня народження 0. С. 
Пушкіна». Музичний теле
фільм.

Новини. 1-1.50 — Док. теле
фільм «Ступені іптеї ра
ції». 15.50 — «Роби з на
ми. роби, як ми, роби кра
їно за пас». 16.50 — Док. 
телефільм «Дорога, якій 
немає кінця». 17.15 — «З 
VIII Міжнародного коніре- 
ся по збагаченню вуї Іл
ля». 18.00 — «Ленінський 
університет мільйонів*. 
18.30 — «• Урожайне поле 
Кіровосрадшини 1979 ро
ку*. (К-д), 18 45 — «Сьо
годні у світі*. 19.00 —
«Подвиг». 19.25 — Фільм 
«Юність Максима*. 21.00— 
«Час». 21.35 — «Про ба
лет». По закінченні 
«Сьогодні у світі*.

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.55
— «Срібний дзвіночок».
16.15 — «Народці талан
ти». 16.45 —• Мультфільми.
17.15 — Народні мелодії.
17.30 — «іііонеріл на мар
ші*. 18.00 — Танцює
В. Подберьозкін 18.30 — 
Для школярів. «Зустріч з 
юнгою Юрком». 1900 — 
«Актуальна камера* 19.30
— Естрадний концерт. 
20.45 -- «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — « Час*. 21.35 — 
Телефільм «Нащадки». 2 
серія. По закінченні — 
новини.

ФУТБОЛ

„ЗІРКА“—„КРИВБАС“—2:0
У їй ].!ін,уу таймі цього матчу перевага була па боні 

кіровоградців, але рахунку не було відкрито. Після пе
рерви «Зірка» ще більш загострила гру, додавши у швид
кості, почала підключати в а гаки свої захисні лінії. 11а 
49-й хвилині комбінація Алсксєєв— Богданов— Алеі.сссв 
завершилася голом. Хвіїтин через сімнадцять голкіпер 
т.риворіжців забирає м'яч, пробитий Карп’юком. Натиск 
наших земляків ламає захисні лінії «Кривбасу-. На 76-й 
■ гн ійні Володимир Богданов посилає м’яч у лівий кут 
воріт. Усі намагання гостей у никнути поразки були мар
ними.

«Кінопанорама*. 23.05 — 
Мелодії і ритми зарубілр 
ної есгради. По закінченні 
-- новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.00 
—’ Новини. 10 15 — «Ком
пас туриста». 11.00 — «На
родні’ таланти». 11.30 — 
«Суботній репортаж*. 12.00
— Грає Ленінградський 
нон пер ший оркестр. 12.50
— «До 60-річчя ЛКСМУ*.
«Комсомольський авто- 
іраф». 13.20 — І. Ковач. 
..Північна казка». Вистава, 
і 4.50—«Сатиричний об’єк
тив» 15.15 — «Галузь: дос
від. проблеми». 16.05 — 
«Сторінки творчості*.
Ф. Залита. 17.10 — «Соняч
ні кларнети*. 18.30 — «Ак
туальна камера»; 19.00 — 
Зліт хорів хлопчиків. Кон
церт. 20.45 — «Па добра
ніч. діти!» 21 00 — «Час». 
21.35 — Телефільм «На
щадки». 4 серія. 22.45 — 
Вечірня музична пошта. 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00
— Новіїнч. 10 15 — Ні; о- 
огляд «Резонанс*. 14.30 — 
Новини. 14.50 — «До Між
народного дня охорони 
навколишнього сере дови
та». Док. телефільми. 
15.30 — «Горизонт». 16.30

Концерт вірменської 
народної музики 17.00 — 
Телефільм для дітей «До
міно». 18.00 — Реклама. 
Оголошення. 18.30 — «До 
Міжнародного дня охорони 
навколишнього се родови
та». 19.00 — «Актуальна 
камера . 19 30 — «Міфи і 
дійсність- 20.30 — Музич
ний телефільм. 20.45 — 
«На добраніч, діти’.* 21.00
— «Час». 21.35 — Теле
фільм «Станційний нагля
дач». 22 40 — «Старт*. По 
закінченні .—. повиті.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8 40 — Гімнасти
ка 9.05 -- «Клуб кіноно- 
дорожеіі ■ 10.05 — Концерт 
виконавців на народних 
інструментах. 10.35 — Кі
ноепопея «Велика Бігчи.і- 
няня-’. Фільм 9 — «Битва 
за Кавказ». По закінченні
— новини. 15.55 — «Со;б- 
ниіі дзвіночок*. 16.15 --- 
«Вогню не посміти*. 16.45
— Фільм-клпцерт «Кома
рики». 17.00 - «Телепост 
па ударній будові». Спо- 
руджуєтьс я Ха ркі вське 
метро. 17.15 — «Ти для ме
не-- Лялькова вистава. 
18.00 — - Візгукніться, сур
мачі!» 18.30 — «День за 
днем». (К-Д). 18 40 — 0:<>- 
лош< пня. (К-л). 18.-4.»—
«Сьогодні V свігі*. 19.0« — 
Футбол: «Шахтар* (До
нецьк) — 'Динамо» (КПіВ) 
21 оо — «Час*. 21.35 — «До 
180-піччя < дня народжен
ня О. С. Пушкіна* Но за
кінченні — «Сьогодні у 
світі*.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Поезія 
О С Пушкіна в музиці* 
10 50 — Концерт Держав
ного російського народно
го хору ім. П'ятий ііьіюі о. 
14 30 — Новини. 14.50 — 
«Твій ТРУД — твоя висота*. 
Док. фільми. 16.10 — Ьоп- 
церт оркестру аіісямоліо 
пісні і танцю ім. В- Локте
ва 16.35 — «Будови пер
ших п’ятирічок». її 10 - 
«Адреси МОЛОДИХ». 
«■Народні таланти*. 18-Ю — 
Телеогляд «Бійні теологіч
ного фронту» 19 60Ак- 
ТУальна камера». 19.-j0 — 
«П’яті, хвилин па розду
ми» 20 50 — «На добраніч, 
діти’ • 21 00 — «Час*. 21 Зз
— Телефільм «Пптадки». 
1 серія 22 40 — Футбол: 
«Зоря* — «Чорноморець». 
2-й тайм. Відеозапнс. По 
П'-.КІНЧСПНІ — повніш.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8 00 
— «Час*. 8.10 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Стартує літня 
трудова чверть». 10 00 — 
Телефільм для дітей «По
руч з тобою-. По закінчен
ні — новини. «Операція 
'Світлофор*. (К-д). 14.30 —

8 ЧЕРВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА.'8.00
— «Час*. 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Мультфільми. 
9.35—Фільм <Юність Мак
сима*. По закінченні — 
новини 11.10 — «Дитячий 
світ очима батьків». 12.10
— «Сторінки творчості*.
Л Дмитерко. 1-1.30 — По
вний. 14.50 — «По Сибіру 
і Далекому Сходу». Кіно- 
програма 15.35 — «Росій
ська мова- 16.05 — «Ша
хова школа». 16.35 —М. Ра- 
ьель. Кваптст фа-мажор. 
17.05 — Телефільм для 
дітей. «Мисливець за бра
коньєрами - 18.20 — «-День 
за днем-. (К-д). 18.30—Ого
лошення. (К-д). 18.35 —«До 
Дня працівників легшії 
промисловості». Виступ ге- 
шна.чьного директора ви- 
иобннчого швейного об’єд
нання В І. Курбатова. 
(К-д) 1845 — «Сьогодні у 
гніті». 19 Об — «Паш ог
ляд». 19.45 — «Екоан за- 
гіпошує». (К-д). 20.10 —
Кіноепопея «Велика Віт
чизняна-. Фільм 10 —
«Шайбі лыпий .танковий 
бій-. 21.00 — «Час*. 21.35
— -Мелодії однієї опере
ти*. Телсвистяна. По за
кінченні — «Сьогодні у 
світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00
— Новини. 10 10 — «Тнтср- 
клуб». 15.55 - «Срібний 
дзвіночок». 16.15 — «Рік 
четвертий, ударний-. 16.50
— Для дітей «Мандрівки 
Гі.ятика-юппятика*. 17 20
— Коннеот ансамблю «Лай
лс*. 18.00 ■— 'Курорти 
К.-.шму В ЛІТНЬОМУ сезоні». 
18.8,1 — «Красива робота». 
Телефільм про двічі Героя 
Соціалістичної Праці ста
левара Г Я Горбаня. 19.00
— «Актуальна камера*. 
19.30 — «Дійові особи та 
ьикопавиі». 20.45 — «На 
добрані''. літи!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Телефільм 
«Нащадки». З серія. 22.40
— «Неві мелодії року*. По 
закінченій — новини.

9 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8 00 

_  «Час» 3 40 — Гімнасти
ка. 9 05 — «АБВГДсйка*. 
9.35 — «Для вас. батьки». 
10 05 — Кіноепопея «Вели
кії Вітчизняна* Фільм 10 — 
«Найбільший танковий 
бій». 10.55 — «По музеях 
і виставочних залах» 11.25
— «Ранкова пошта* 11.55
— - Спортлото*. 12 .Ю —
«Більше хороших товарів». 
12.40 — Тслоклуб «Моск
вичка». 13.45 — « Злої юв’ я *. 
14.30 — Новини 14 45 — 
Телефільм лля дітей «Па
сажир» 15 25 — Фотокон
курс. «Діти — наше май
бутнє» 15 35 — «Веселка». 
Ш Міжнародний фести
валь телепрограм народ
ної творчості 16 00 —
'Очевидне - - нгймог.ірно». 
17 00 -- КебоїГ СРСР з фут
болу: -ЦСКА — «Динамо» 
(Тбілісі) Півфінал 18.45 — 
.’іок телефільм «Весна в 
Пномпені- 19.4“ — Теле
фільм «Сніг у тпавні*. 
21.00 — «Час* 21 35 —

10 ЧЕРВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 6.00 
— «Час*. 8.40 — Гімнасти
ка для дітей. 9.05 — Кон
церт. 9.30 — «Будильник». 
10.00 — «Служу Радян
ському Союзу!» 11.00—«До 
Міжнародного року дії ін
ші». Док. фільм «Майбут
нє планети». 11 50 — Кіно
журнал «Хочу все знати*. 
12.00 — «Музичний кіоск -.
12.30 — ' Доброго вам здо
ров’я». 13 00 — «В моїй 
душі пісень моря...* Твори 
українських радянських 
композиторів на вірші 
В. Соскпи. 13.25 — «Слава 
солдатська». 14.25 — «Се
ло і люди». 15.10 — «Не
дільний сувенір*. 15.40 — 
«О.тімпіада-80 > 16.25 —
«Сьогодні — День праців
ників легкої ПРОМИСЛОВОС
ТІ*. 16.40 — «Клуб кінопо- 
поножей» 17.40 — Мульт
фільм «В гостях у літа*. 
18.00 — < Міжнародна па
норама». 18.45 — Музична 
програма до Дня працівни
ків легкої промисловості.
19.30 Кубок СГ’С.р з фут
болу: «Динамо* (Москва! — 
«Карпати* (Львів). Півфі
нал. 21.00 — «Час*. 21.30 - 
Тринадцяте Всесоюзне 
Пушкіне.ьке свято поезії. 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГР АМА. 10.60
— Новини. 10.15 — «Смі
тині — Донь працівників 
,1-ОГІ 'ОЇ п ром не лоност і *. 
11.20 — Для дітей. «Весела 
япена*. 11 50 — Концерт. 
12.30 — «Сільська годи
на*. 13 30 — О. Остров- 
ськиіі. «Не все коту мас-, 
ляпл». фільм-виставл. 15 40
— До 60-піччя ЛКСМУ. 
«Життя — подвиг* 16.05 — 
Для дітей. «Кішка, яка гу
ляє тільки сама*. Вистава 
17.55 — «Пісня па кон
курс*. 18.00 — «Актуальна 
камера-. 19.30 — 'Бспні- 
еаЖ'-. Мне-,- цітво Іспанії і 
Фоапнії "> Київському’ му
зеї західного І східного 
мигтецтвя. 20.00 — Кон
церт ансамблю народної 
уузш.'і’ РРФСР 20.-15 — 
'Па "обраній літи!*. 21.06
— «Час» 21.35 — Теле
фільм 'Нащадки». 5 серія. 
По закіпченпі — новини.

ПОГОДА
Вдень 5 червня по об

ласті і місту передбачає
ться мінлива хмарність, 
без опадів. Вітер північно- 
східний 7 —12 метрів на 
секунду. Температура по
вітря 20 — 25 градусів теп
ла. по місту 21—23 гра
дуси.

Заданими Українською 
бюро погоди 6 — 7 червня 
малохмарно, без опадів. 
Вітер північно-східний 7 — 
12 метрів на секунду. Тем
пература повітря вночі 
8—13. вдень 22 — 27 гра
дусів.

Редактор
М. УСПДЛЕНКО.

ОБКОМ ЛКСМ 
УКРАЇНИ ФОРМУЄ 
УДАР І НІЙ 
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ 
ЗЛЕНІ
ІМЕНІ 60-РІЧЧЯ 
КОМСОМОЛУ 
РЕСПУБЛІКИ.

Загін у червні виїде 
на будовану шахту «1—2 
Нагольчанська» Вороши- 
ловградської області 
(м. Антрацит).

На будівництво шахти 
запрошують прохідни
ків, машиністів шахтних 
машин і /леханізмів, під
земних електрослюсарів, 
робітникіЬ усіх буді
вельних професій, а та
кож осіб без спеціаль
ностей.

Особам, що прибули 
за ко/лсомольськими пу
тівками та уклали трудо
вий договір з підпри
ємством на 3 роки, по 
основних підземних
професіях виплачують 
разову допомогу в роз
мірі 1000 карбованців, 
по наземних — 500 кар
бованців.

Направлених за ком
сомольськими путівками 
ставлять на чергу на 
одержання житла на 
пільгових умовах і за
безпечують житлом про
тягом 2,5—3,5 року.

По довідки про вироб
ничо-побутові умови 
звертатися в міськкоми, 
райкоми комсомолу, Кі
ровоградський обком 
ЛКСМУ (тел.: 2-52-78, 
2-45-97).

Зам. 62.

КІРОВОГРАДСЬКОМУ

ТЕХНІЧНОМУ

УЧИЛИЩУ №’6
потрібні па постійну 

роботу
майстри виробничого 

наачання таких спеціаль
ностей:

токар, 
слюсар-ремонтник, 
слюсар-і метру мен таль

ник,
електромонтер про- 

мисЛоього устаткування, 
електрозварник, 
механік.
Іірпігмаїоть осіб, що 

мають нищу й середню 
спеціальну освіту, сто;« 
практичної- роботи за 
спеціальністю не менше 
5 років.

Оклад — 140 крб., ЗО 
процентів преміальних І 
10 процентів від зароб
леного учнями на вироб
ничій практиці.

Звертатися на адресу: 
м. Кіровоград, вул. Де
кабристів, 26.

Адміністрація.
Зам. 6-1.

ТЕРМІНОВО

ЗАПРОШУЄМО

в Кіровоградське ремонт
но-будівельне управлін
ня Подільськремтресту 
для роботи с гл. Олек
сандрії на будівництві 
цеху заводу продтоварів: 

виконроба (оклад .— 
175 крб.),

майстра (165 крб.), 
мулярів (150 — 180 ьр
Іногороднім робітникам

виплачують командиро
вочні витрати, забсзйс- 
чуюгь їх щоденним од
норазовим безплатним 
харчуванням.

Звертатися на адресу: 
316050, м. Кіровоград, 
вул. Тереишової, 182. 
Іхатії автобусами №№ 10. 
ЗІ ДО ЗУІІІІІІКП 'Мсб.іе- 
шііі комбінат»: 317900, 
м. Олександрія, завод 
продтоварів.

Адміністрація 
правління. 

Зам. 63.

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

На украинском языке.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
1 суботу.

каша 
адреса 
л..

відділ листів і масової роботи, ЕІДДІЛ 316050, МСП, пропаганди — 2 45 36; відповідальний
секретар, відділ учнівської молоді — 

’ 2-46-87; відділ комсомольського життя,
М. Кіровоград, відділ військозо патріотичного вихо

вання га спорту — 2-45 35; фотолабо- 
вул. Луначарського, 36, ~ 2’56 65; нічна РеДа^іп “

Друкарня імені Г. М. Димитрова^ 

видавництва 
«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України.
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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