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СВЯЩЕННІ
РЕЛІКВІЇ
ВЛКСМ

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ А КС МУ
Викодить
а 5 грудня 1939 р.
>—------------- —-----------

Планам партії —
комсомольську ініціативу!
НАКИ і дівчата Кі
ровоград щ и н и
вивчають проект ЦК

Ю

КПРС до XXVI з'їзду
партії «Основні
нап
рями економічного і
соціального розвитку

СРСР.
на 1981—1985
роки і на період до
199С року».
«Великі завдання в
одинадцятій п’ятиріч
ці, — підкреслюється
у проекті, — стоять
перед
Ленінським
комсомолом — вір
ним помічником пар
тії, перед
усією ра
дянською
молоддю.
На заводі, будові і в

полі, у сфері науки І
иультури.
освіти
і
охорони здоров'я, на
всіх ділянках комуніс

тичного
будівництва
номсомол покликаний
очолити молодь у бо
ротьбі за виконання і
перевиконання плано
вих завдань, виховувз-
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тк у неї
радянський
патріотизм,
почуття
любові
до соціаліс
тичної
Батьківщини,
прагнення до оволо
діння знаннями, до
сягненнями
науки,
техніки
і культури,
впровадження нового

І прогресивного у ви
робництво».
Ось чому з усією
серйозністю й відпоЕідальністю
комсомельці області, вивчаючи ТЕ обговорюючк проект, визначаЮ'Ь свої
ковнретні

плани і напрями ро
боти на одинадцяту
п’ятирічну.
Особлива
увага,
природно, приділяєть
ся участі
молоді в
господарському житті
країни. Ео, як указу
ється у проекті, «тіль
ки праця с джерелом

примноження націо
нального
багатства...

Чим вищі результати
праці,
тим
більше
міцніє могутність со
ціалістичної
Батьків

щини,
тим повніше
задовольняються осо
бисті й суспільні
по
треби, тим
вищим є
життєвий
рівень ра
дянських людей».
Прз це,
загалом, і
йдеться в редакційній
пошті останніх днів;
про працю для блага
народу
розповідають
на прохання наших
читачів партійні, ра
дянські працівники і
господарники області.

(Читайте 1-у, 2-у, 3-ю

L

стор).

іяаявамамсввкммма:

Носу хеилю енері ії й
ентузіазму
винлинав у
молодіжних трудових ко
лективах області проект
ЦК КПРС до XXVI з'їзду
КПРС.

ХРОНІКА
УДАРНИХ БУДНІВ

Нові реліквії
історії .Пе
кінського комсомолу попов
нили експозицію Централь
ного музею ВЛКСМ, яка го
тується до відкриття.
П. Н. Новикое, автор ряду
книг про Миколу Острсвського,
подарував
музеєві
один з листів
улюбленого
письменника радянської мо
лоді. Один із
зачинателів
снайперського руху в роки
Великої
Вітчизняної війни
Герой Радянського
Союзу
В. М. Пчелінців
подарував
свою гвинтівку,
з якої він
влучно бив ворога.
В експозиції майбутнього
музею займуть своє місце і
закордонний паспорт вете
рана комсомолу В. О. Зоріна, з яким
у липні 1923
року він у складі делегації
РКСМ виїжджав
на всенімецьку конференцію ДИТЯ
ЧИХ крмуністичних організа
цій,
і щоденник
роботи
Краснодарського піонерсь
кого загону імені Комінтер
ну, який багато
дєсятир:ч
.'берігався у його колишньої
піонереожатої, нині профе
сора академії
суспільних

наук при ЦК КПРС І. М.
МрачкоЕсикої, і перше ви
дання нот «Гімну демокра
тичної молоді» композитора
Героя Соціалістичної Праці
народного
артиста СРСР
А. Г. Новикова, який вперше
прозвучав
у 1947 році на
Есесвітньому фестивалі мо
лоді і студентів у Празі.
Ці й інші дорогі для ком
сомольців і молод реліквії
були урочисто
передані в
дар музею на пооведеній 13
грудня в ЦК ВЛКСМ зустрі
чі з учасниками. Всесоюзно
го семінеру-наради
голів
штабів походу комсомоль
ців і молоді по місцях ре
волюційної, бсЙСЕОЇ і тру
дової слави
радянського
народу і голів рад ветера
нів комсомолу
що прохо
дить у ці дні Б /Лсскві.
Присутніх сердечно вітав
перший секретар ЦК ВЛКСМ
Б. М. Пастухов.
У свос/лу
еиступі еін підкреслив, що
комсомольці І МО.'СДЬ 80-х
років з честю продовжува
тимуть
і
примножувати
муть славні традиції Кому
ністичної пертії і радянсь
кого і арсду.
Б зустрічі взяли участь го
лова Центрального
штабу
Всесоюзного исходу Мар
шал
Радянського Союзу
двічі Герой
Радянського
Союзу І. X. Баграмян, сек
ретарі ЦК БГіКС/Л О. Е. /Ку
ганов,
Ю. О. Дергаусее,
Д. О. Охромій, голова Цент
ральної ревізійної
комісії
БЛКСМ
Є. М. Глушкееич,
відповідальні
працівники
ЦК ЕЛКСМ.
ТАРС].

Вільшанка
Па честь з’їзду ком
сомол 1я міжколгоспбу
ду вирішила завершити
шіг.оиашш п'ятирічного
плану до 25
грудня
нього року. ИлиГхлопці
і дівчата, яких очолює
ІІ0МС0М0Л ьськйй ССК ретар Валерії! Євчук, пра
цюють у рахунок остан
ніх днів вісімдесятого.
З великим .зацікавлен
ням ознайомпвря колек
тив будівельників
з
проектом ЦК КПРС
до XXVI'з’їзду партії
«Основні напрями еко
номічного і соціально
го розвитку СРСР. на
1681 —1985 роки і на
період до 1990 фоку і-.
До дня відкриття з’їзду
буде здано в експлуата
цію надплановий шестиі.’ьартирнпй житловий
будинок у районному
центрі.
* * *
Комсомольсько - молодіяашй
колектив
тракторної
бригади
№ 2 колгоспу імені 40річчя Жовтня, де бри
гадиром А. Т. Кривен
ко, а групкомсоргом —
його сип Сергій, зобо
в'язався на честь з'їзду
поставити до ' Нового
року па лінійку готов
ності всю грунтооброб
ну й посівну
техніку.
Молоді хлібороби вже
відремонтували
біль
шість бурякових, куку
рудзяних
та зернових
сівалок, культиватори.

Кіровоград
Комсомолка Людми
ла Лупьова — одна з
багатьох молодих робітшщь взуттєвої фабри
ки, які ударною працею
відзначають кожен день
наближення з’їзду Ко
муністичної
партії.
Змінні завдання діг’.чп
на виконує па 125 —
130 процентів при доб
рій якості виробів. Ра
зом з усіма комсомоль
цями цеху № 5 вчиться
В гуртку

КОМСОМОЛЬСК

кої освіти, де вивчає
шші проект ЦК КПРС
до XXVI з’їзду партії.
Комсомолка зобов’яз ілася в дні роботи пар
іійного форуму працю
вати на
зекономленій
сировин).

СЛУЖБА МОЛОДІЖНИХ НОВИН

Перепустка в професію
Добрими пераднинами у виборі професії стали для ниїїсьних шноляріе наунобці. Е Шевченківському між
шкільному навчально-виробничому
комбінат: столиці
України вони впровадили спеціальну систему професій
ного добору

Психологи,
соціологи і
медики
склали так звані
професіограми.
Після ме
дичного огляду, фізіологіч
них досліджень, застосуван
ня анкет і тестів уся зібра
на інформація закладається
в ЕОМ. ПерєбрвЕШи у своїй
пам’яті можливі
варіанти,
комп’ютер
спиняється на
найбільш
прийнятному з
них.

Цікавими є перші результа
ти цього нововведення б Ки
ївському
виробничому
об’єднанні
«Кристал», ко
лектив якого шефствує над
комбінатом. " Наприклад, у

нинішньому
році багато
старшокласників шкіл райо
ну вирішили вчитися на радіомонтажнича. Але як вия

вилось, не всі
з них мали
потрібні дані — гостроту
зору, швидкість
реакції,
усидливість. Прете ніхто не
лишився розчарованим. На
комбінаті запрспснувгли на
вибір ряд споріднених спєціал .костей.
За розрахунками вчених,
щорічний
економічний
єфект від впровадження но
вої
системи перевищить
двісті тисяч
нарбованців
завдяки скороченню витрат
на навчання. Річ у тім, що,
обравши професію не тіль
ки до вподоби,
але й за
здібностями, молодь оволо
діває нею
ЕДВОЄ швидше,
ніж звичайно.

Е. ЧЕРНИІІІУК,
йор. РАТАУ..

Автор пісні —семикласниця
Захоплення'віршами принесло перший успіх семиклас
ниці Краснолуцьної середньої шноли № 5 на Єорошилсвградщині Ірині Бойко. Написана на її слова піснг компо
зитора Юрія Чичкоеа «Привіт, Олімпіадо!» визнана нращою на всесоюзному поетичному конкурсі «Най. това
риш спорт».

Магніфотонний запис цієї лишитися байдужою.
коли
пісні у виконанні дитячого почула
повідомлення про
уору Всесоюзного радіо і передолімпійський поетич
Центрального телебачення, ний конкурс.
У написаних
а також грамоту переможця до нього ряднах
прагнула
конкурсу школярка одер висловити любов де рідної
жала бандероллю з /Лоскви. Вітчизни і красуні—Москви,
Римує слова Іра, відколи запалити серця юних на бо
навчилася читати й писати. ротьбу
за олімпійські ре
Спочатку, за
її визнанням, корди. Як
бачимо їй це
робила це заради
забави, вдалося.
О. КОВАЛЕНКО,
потім зайнялася віршуван
К0р. РАТАУ.
ням серйозно. І не могла

Гссподарці—на замітку
Гостей, що прийшли Роздоре БИТИ її з потрійним святом — днем народження, виконанням особистого п'яти
річного завдання і одержанням квартири, ткаля Черкась
кого шовкового комбінату Лідія Жильцова
пригостила
смачним обідом.

Майстерністю кулінарії їй
допомогли
оволодіти
у
школі молодих господарок,
організованій при фірмі по
бутових послуг «Черкащан
ка». Еечоодми
тут збира

ється багато дівчат, які хо
чуть навчитися смачно готу
вати, гарно сервірувати стіл
раціонально вести домашнє
господарство.
Завжди людно і в нлубі

молодої сім'ї, яний працює
при кінотегтрі «Салют». Тут
проводяться
бесіди, чита
ються лекції
демонстру
ються фільми про проблеми
морально - психологічних
взаємовідносин
молодого
подружжя.
Подібні клуби
створене
в багаїьох рай
центрах, селах обхасті.

М. КАРПЕННО,
кср. РАТАУ.

Д—& стор,

Г,МЪлГ0Д«£г

ПРОШУ СЛОВА?

Г****'!
АКТУАЛЬНО

/ виробництва
На рзхумну нашої брига люди, які мають вищу освігу.
ди нажало визначник трудо Звичайно, такс використан
інженерних надрів не
вик досягнень.
В основі їх ня
раціональ
лежить
досконале знання можна назвати
тонкощів виробництва, сію- ним. І без цього можна
обійтися.
цифіки його.
Як правило,
хлопці, що
Підвищення рівня техніч
них .знань — необхідна умо приходять на завод після за
ва успішної роботи
на су кінчення училища чи техні
часному виробництві. Всі на куму. — люди грамотні, ос
ші хлопці були
колись но вічені. Знають непогано тео
політекономію,
вачками. Справжніми май- рію радіо,
стрлійи своєї справи стали мають широкий світогляд. І
вони лише завдяки
постій ці знання у них, як це не
ній роботі над собою, завдя г.арадоксально, часто сусі
елемен
ки освоєнню багатьох наии- дять з незнанням
Ків високопродуктивної ро тарних вимог виробництва.
Юнаки не можуть розібрати
боти.
технологічній
не завжди ся в типовій
На жаль, іще
технічного документації, не уявляють,
випускникові
училища, який прийшов на як оплачуватиметься їхня
завод, можна відразу довіри праця при роботі бригади за
ти ізобату за третім або чет єдиним нарядом тощо.
Тож думається, що в то
вертим розрядом, указаним
ЦК КПРС
у його документі.
1 тоді не му місці проекту
партії, де
рідко буває, що регулюваль до XXVI з’їзду
говориться
про
вдосконаленниками апаратури стають

нп підготовки і підвищення
кваліфікації надріз на ви
робництві, слід додати таке;
«ЗВЕРНУТИ ОСОБЛИВУ УВА
ГУ НА
ДОБРЕ ЗАСВОЄННЯ
УЧНЯМИ ПРОФТЕХУЧИЛИЩ
ПОРЯД
З ТЕОРЕТИЧНИМИ
ПРАКІИЧНИХ НАВИКІВ РО
БОТИ. ВДОСКОНАЛИТИ ОР
ГАНІЗАЦІЮ ПРОХОДЖЕННЯ
УЧНЯМИ
ВИРОБНИЧОЇ
ПРАКТИКИ».
Певно, що така перебудо
ва навчального процесу до
поможе в майбутньому мо
лодій людині швидше осво
їтись на виробництві, стати
повноправним членом робіт
ничого колективу.

ЯСНІ
ПЕРСПЕКТИВИ
Відповідь,
Трудівники
п-опіз і ферм нашого кол
госпу сприйняли постано
ву ЦК КПРС з величезним
ентузіазмом. Обговорен
ня її зідбулося на
всіх
виробничих ділянках господарстза. Як тільки
надійшли газети з текстом
постанови,
про неї від
разу ж заговорили і на
фермах,
і з тракторній
бригаді, і з автогаражі.
Колгоспники вчитувались
у кожний рядок, комен
тували документ, ділили
ся планами на майбутнє.
ЗАПИТАННЯ. І які ж ці
плани в господарстві?
Відповідь. Наміток ба
гато, і зсі
важливі,
Та
головне, мабуть, — під
вищення родючості грун
тів. Адже земля дає нам
усе: зерно,
буряки, со
няшник, корми... А кор
ми — це, образно кажу
чи, і молоко, і м’ясо, і
інша тваринницька
продукція.
Основним
же
завданням
працівників
сільського
господарства,
яче сказано у проекті ос
новних напрямів розвит
ку країни, є забезпечен
ня
продовольством
і
сіпьськогосподарськ о ю
сировиною. В народі зем
лю називають матінкою,
годувальницею. Це дуже
правильно, але при умо
ві, якщо за грунтами бу
де належний догляд. Цей
рі+с був
несприятливим
щодо погодних умов, та
наші
хлібороби все- ж
зуміли взяти по 28 цент
нерів зерна з гектара. У
першому році нової п’я
тирічки плануємо вирос
тити на круг
не менше
37 центнерів зерна.
ЗАПИТАННЯ:
Завдяки
чому зросте врожайність?
Відповідь, Я вже говорив
Про
необхідність
дбайливого ставлення до
землі.
А
це
значить,
перш за все, що їй тре
ба давати достатню кіль
кість поживи. Вже ниніш
нього року наші хліборо
би внесли на кожен гек
тар ПОЛЯ по шість
тонн
органічних добрив. Цьо
го
мало.
Механізатори
Геннздій Охрімчук,
Гри
горій Розко,
Олександр
Ткаченко та їхні товариші
продовжують
вивозити
гній на поля, А заготов
ляти, саме
заготовляти

його допомагають
тва
ринники. Гній — чи
не
найкращий вид
добрив.
Тому-то ми його по-гос
подарському
складаємо
в бурти, а потім вивози
мо і приорюємо на ла
нах. На нехтуємо й туками. Вносимо їх не менше
трьох центнерів на гектар.
ЗАПИТАННЯ: Отже, тваринники допомагають хліборобам і навпаки?
Відповідь. Так.
Корми
вирощують
•
землероби,
Достаток корміз
гарантує високі надої
і прирости живої ваги тварин.
Тваринники ж забезпечу
ють хліборобів
органіч
ними добривами, що га
рантує високі врожаї сіль
ськогосподарських
куль
турЗАПИТАННЯ: Якщо вже
розмова торкнулася
кор
мів, то скажіть, будь лас
ка, янии запас їх маєте?
Відповідь.
Півтораріч
ний. І це дуже правильно.
Сільське господарство _ _
Це не промислове вироб
ництво. Поле --- цех ПІД
відкритим небом, а спробуйте вгадати, яка
буде
зима чи
весна,
Запас
кормів на півтора року--це гарантія того, Що в
будь-яку погоду
худоба
буде
нагодована,
продуктивність її не
знизиться. Силос, сінаж зберігаємо надійно — маємо
Дві капітальні облицьова
ні траншеї. Взагалі,
до
кормів ставимось, як до
хліба. Надійно зберігає
мо,
раціонально
вико
ристовуємо. Даємо їх ху
добі
в
підготовленому
вигляді. Для цього збу
дували кормоцех,
при
дбали подрібнювані.
в і Яь П
Н Н Я: Є Можливість збалансувати корми
по протеїну? якщо нема
то ян плануєте поліпшити
становище?

Відповідь. Цього року
така можливість була не
завжди. Під
кормовими
культурами у нас 800 гек
тарів поля. З них 500 —
під багаторічними трава
ми. Життя вимагає збіль
шення площ посівів бага
тої на протеїн люцерни.
І ми це зробимо.
ЗАПИТАННЯ: Крім
по
ліпшення годівлі тварин
що плануєте зробити для
підвищення продуктивнос
ті молочного стада?
Відповідь. Планів бага
то. У проекті
Оснозних
напрямів ставиться
заз-

А Основним завдан
ням працівників сільсь
кою господарства є за
безпечення населення
продовольством і сіль
ськогосподарською си
ровиною.

В. ОЛЕНИЦЬКИЙ,
бригадир регулюваль
ників телестудійної апа
ратури Кіровоградсько
го заводу радіовиробів.

Партійним і державним документом виняткового
значення є постанова про проект ЦК КПРС до XXVI
з’їзду Комуністичної партії Радянського Союзу «Ос
новні напрями економічного і соціального розвитку
СРСР на 1981 —1985 роки і на період до 1990 рону».
В ній визначено основні перспективні лінії зростан
ня всіх галузей народного господарства. Значну ува
гу в цьому документі приділено збільшенню вироб
ництва продуктів землеробства і тваринництва. Нині
всі трудові колективи гаряче обговорюють постанову
партії, намічають нові плани, завдання. Постанова
дає ясну перспективу розвитку підприємств,
кол
госпів, радгоспів. Саме про це наш кореспондент
Вячеслав ШАРІЙ мав розмову із секретарем партко
му, заступником голови колгоспу «Родина» Знам’янського району Бррисом Яковичем ДУБОВИМ.

ЗАПИТАННЯ.
Борисе
Яковичу, як
сприйняли
Колгоспники
важливий
партійний документ?

АНОНС

дання підвищити
рівень
селекційної роботи
по
вдосконаленню
племін
них і продуктивних якос
тей тварин, створити нозі
високопродуктивні поро
ди, лінії і гібриди худо
би,
рішуче
поліпшити
відтворення стада і збе
реження
поголіз’я.
В
напрямі
плодоцьому
працюють
тзатворно
ринники молочнотозарної
ферми, де
зазідуючим
комуніст Віктор
Юхимович Корнієнко. Ферму цю
поступово перетворюємо
у племінну. Там розмісти
ли вже дзісті голів вели
кої рогатої худоби чорнорябої породи.
Припло
дом від цих корів будемо
поповнювати
колгоспне
стадо. Чому вибрали са
ме цю породу? Вона, на
мою думку, має багато
перезаг перед червоною
По-перше, у
степовою,
неї більші
потенціальні
можливості.
Якщо в ,середньому' корова черво
ної степової породи (я
не беру окремих тварин)
може дати за період лак
тації 3—3,5 тисячі кіло
грамів молока, то чорноряба короза — 4 тисячі й
більше кілограмів.
ПоДРУге, вона невибаглива
до їжі, добре переносить
зміни
температури
повітря, витриваліші.

Власне, чорно-ряба по
рода вже показала себе.
Досить сказати, що наша
ферма виконала свої со
ціалістичні
зобов’язання
по
надоях молока. По
над три тисячі кілограмів
продукції від кожної ко
рови одержали Параска
Голик, Ганна Корольова
та інші. А Ольга
Безай
надоїла близько трьох з
половиною тисяч кілогракожної
мів молока від
корови.
ЗАПИТАННЯ: Які основ
ні проблеми стоять нині
перед господарством?

Відповідь. Як 1 в кож
ному господарстві,
яке
зростає і розвивається, в
нашому колгоспі проблем
чимало. Скажімо, ми пла
нуємо спорудити ставок,
води якого
зрошувати
муть 50 гектарів поля (по
ки що). Закупимо дощу
вальні машини. Але хтось
повинен їх обслужувати.
Отже, основна
пррблемз — кадри. Ми ще не
маємо по два механізато-

ри на один трактор, але
наближаємось до цього.
Солідну підготовку
дає
юним хліборобам Богданівська середня
школа.
Приміром,
з атестатом
про середню освіту і по
свідченням
тракториста
прийшли на роботу о кол
госп комсомольці Віктор
Демченко та Сергій Векпра
лич.
1
непоганоі
цюють. Та це щ< не розМи
в’язання
питання,
створили в господарстві
курси механізаторського
всеобучу, куди йдуть учи
тися не тільки ті, хто вже
має професію комбайне
ра, тракториста, шофера,
а й ті люди, що бажають
набути суміжної спецізль
ності. І це дуже важливо,
Адже з напружений час
замінити
вони зможуть
своїх товаришів, допомогти колгоспсві на жниззх,
на оранці зябу. Мехзнізаторську професію вирі
шили мати слюсар Степан
Гульмага, працівник май
стерні Михайло Сінокіп і
їхні товариші, всього 26
чоловік. Керує
курсами
головний
інженер
кол
госпу Леонід Лукич Бсд
ний. Та слухачі визнають
тут не тільки сільськогосмашини, а й
подарські
агрономічних
основи
знань. Це допомагатиме
їм під чзс роботи з погі

ЗАПИТАННЯ. Розв'язан
ня проблеми кадрів зале
жить, мабуть, і від ство
рення належних
побуто
вих та виробничих умоз
для хліборобів і тваринників? Чи не так?

Відповідь,
Звичайно,
так. Сільський трудівник
повинен мати те, що має
ми
житель.
І
міський
такі
прагнемо створити
умови. В колгоспі - два
три
культури,
будинки
зали,
троє
спортивних
дитячих ясел-садкі*. По
над двісті сімей живуть у
нових будинках. Для спо
рудження їх колгосп ви
ділив
будізельні
мате
ріали.
Але всього цього мало.
Ми повинні жити з пер
росте,
спективою. Село
кількість
збільшується
його жителів, а отже, й
малоліїніх громадян, Запланували
нзйближчим
часом збудувати дитячий
комбінат. Село есе біль
ше набирає вигляду сели
ща міського типу. Особ
ливо прикрасить його уні
версальний магазин, який
ми теж запланували спо
рудити.

Будівництво — прикме
та нашого часу. Не тільки
соціально-культурне, а й
виробниче. В наших пла
нах на наступний рік —
упорядженість
тваринницьких ферм,
будівництво доріг. Намітили ре
конструювати
будинок
механізаторів, де будуть
і кімнати відпочинку,
і
профілакторій, і кінозал.
Отже, проект
Основних

напрямів розвитку народ
ного господарства країни
дав і нам напрями, яки
ми розвиватиметься наш
колгосп.

▲ Хочеться, щоб коло наших будинків
було обладнано красиві й зручні ігрові
та спортивні майданчики для дітей, щоб
у кожному мікрорайоні міста був кіномайданчик. Це — теж благо для дітей і
для всієї сім’ї.

А 3 наступного навчального року на кроле
фермі школи налічуватиметься більше сотні
тварин, а з січня 1981 року у нас появиться
власна свиноферма.
▲ Зробити наше місто красивим, а
життя його мешканців щасливим і життє
радісним — наше спільне завдання, обо
в’язок кожного з нас.
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М. КОРДНЭковд.
Вільшане >кий
район.

буде щасливою
«На основі піднесення економіки, пїдзнщення ефективності суспільного виробниц
тва забезпечити дальше зростання народно
го добробуту, розвиток соціалістичного спо
собу життя, всієї системи суспільних відно
син.

З цією метою передбачити:
...створення умоз для зміцнення сім'ї,
розширення переваг і пільг сім’ям, які ма
ють дітей, і працюючим матерям...»
(3 проекту
партії.)

ЦК КПРС

до XXVI

з5 ІСЛЯ ВЕСІЛЛЯ мати сказала
мені:
— Якщо в сім'ї твоїй буде бла
гопо.іуччя. то гі діти твої будуть
щасливими.
І ось через роки я запитую себе:
чн все у нас гаразд? Так. Мені ра
дієш», бо я бачу усмішку на обличчі
своїх дітей.
— Що тобі треба? — кажу синові.
А вг.і дивується:
— Здасться, нічого. Баян у мене
є, фотоапарат купили. Велосипед
іще новий. Ось тільки часу п-ліаче
мало нам, десятикласникам. Ледве
встигаю робити уроки.
А чого ще йому не вистачає? Все
є, — тільки вчися, синуї
Ми з чоловіком колись трохи бід
кались — кьартнрп не було. Тепер
вона є, з усіма вигодами.' Платимо
за неї лічені карбованці — сота час
тина сімейного бюджету на це йде.
Мені ж якось сказали, що держава
витратила на кожен квадратний
метр нашого житла понад 139 кар
бованій в.
А скільки коштує державі навчан
ня моїх дітей? Щороку до 360 кар
бованців. Син
закінчив музичну
школу, донька відвідує художню А
ми до цього майже нічого не ДОкладаємо. Нинішнього літа даю щ
гроші:
— Це па книжки, — кдеку.
А вони сміються:
— Не треба, мамо, Безплатно в
школі дадуть.
Збиралися »ми до моря. Почали
підраховувати, скільки потрібно на
путівки, на проїзд. Вистачило три
надцятої зарплати.
Я не вчилася в технікумі, інсти
туті. так вийшло — діти'були малі
ІЦС. І ось пішла па завод. Мені за
пропонували набути спеціальності
шліфувальниці.
— Як? — цікавлюся у
відділі
кадрів.
Закріпимо за вами досвідчено
го робітника. І платнт ймемо вам за
те, що вчйтиметесь ..
ДСЕ ЦЕ я згадую, перечитуючи
ще раз рядкк з проекту ' Ц1<
КГІРС до XXVI з'їзду партії. Зно
ву йдеться про поліпшення
умов
д ія зміцнення сім’ї,
розширення
переваг і пільг сім'ям, які мають
дгген, і працюючим матерям
Пе
редбачаються дальше поліпшення
житлових і побутових умов насе-

з’ї іду

лешія, полегшенії,і праці з домаш
ньому господарстві, підвниІІД'ІШЯ
культури всіх ВИДІВ Обс.Т/ГОВ'\ uauІІЯ. І це теж для сім'ї.
Агітатори, пропагандисти р > :иовідалп нам па заводі, що в області
за роки нинішньої п'ятирічки 13,4
тисячі чоловік справили новосіл
ля. І осі; проектом Основних за 11 ри
мів передбачено ввести в ДІЮ
ще
530—540
мільйонів квадра гііях
метрів житла. Знову будуть ново
сілля. Я ж думаю собі; а ят. ми
бережемо те, що
№..<<«
іще не всі пройнялися відпшгда їьі;»<_
тю за житловий фонд. Напри*' іад,
наш будинок поставлено більше
десяти років тому. Красі:.ній він,
квартири непогані. Та догляд
за
будинком з боку жш.ювоеїхп.іуатаційної контори нікудишнійУ
квартирах п’ятого поверху під час
дощів мокріє стеля. Ми 8СЄ роби
мо, щоб якось «залатані» пені
г"' код>кажене водою, але це не Да:(Є
них результатів.
Хочеться, щоб коло наших
бу
дників було обладнано красні'ц
зручні її рові та спортивні ?іач іадчики для дітей, щоб у косому
мікрорайоні міста був кіиомгн щц.
чпк. Це — теж благо для
і
для всієї сім'ї.
Тому, па мін погляд, У «іатті
Основних напрямів, де йдегьс ■ г,Ро
бережливе, ставлення до житло ; >го
фонду, слід зробити дґіі!Оі;|!і *і:ія:
«місцевим Радам народив* ДСІ:
-ітів; житлово-комунальне» Vі•’
ліпням .підвищити відпов<да»11сгь
за збереження житлового ф°1; ’<л >.
І, звичайно, кожен із п.аС .
пройнятися такою відповізз-1 іщтю. Наш дім — нам ного и оеР. т,-{

Я. лопушеИКо
робітниця Кіровограде!*0 заводу друкарських мав -

— 17 грудая 1&/9О року
ГЧ СНОВНА

мета

нашихГ

планів — підвищення ]
добробуту трудящих
на]

сгрукції мосту через Ін
гул, розчищенню річки,
зміцненню її берегів, бу
дівницгзу оранжереї.

основі дальшого зростай-*
ня соціалістичної еконохйки. Для втілення в жит-1
тя цієї мети планом
на]
наступний рік
передба ]
чеко здійснити ряд ЗЗХО-]
дів,
спрямованих
на]

У проекті плану еконо
мічного
і
соціального
розвитку міста на наступ
ний рік передбачено га
кож заходи по розвитку
всіх галузей
сфери об
слуговування. Зросте роз
дрібний
товарооборот,
випереджаючими
темпа
ми йтиме реалізація не
продовольчих тозарів. З
наступного року в облзс
ті
запроваджуватиметься
нова система управління
торгівлею, далі роззизз
тимуться
її прогресивні
форми,
поліпшуватиме
ться оснащеність торго
вельних організацій, зміц
ниться і розшириться їх
ня
виробничо-технічна
база.

дальше підвищення ефек
тивності суспільного ви-«
робництва і якості робо ]
ти, ьа досягнення вищих]
кінцевих
результатів
в]
усіх
ланках
народного]

господарстза.
■
Високими темпами роз
виватиметься
промиспо-и
вість. Насамперед
сіль-]
ськогосподарське
маши]
нобудування і металооб-]
робка,
радіоелектронна]
промисловість,
металур
гійна та інші галузі народ
ного господарства.
Значно зросте
обсяг!
виробництва товарів
наспоживання,'
родного
особливо товарів довготривалого
користування
і культурного призначен-'
ня (більш
як на
п’яту
частину порівняно з ни-і
нішнім роком). Передба І
чається збільшити випуск1
меблів, швейних виробів,
сувенірних товарів, інвен
таря для садівництва та
городництва, інших товарів, які мають підвище
ний попит у населення,
Важлива рол-ь відзодиться також зростанню зиробництва продуктіз харчування. Його буде
за
безпечено
збільшенням
випуску макаронних
вирсбіз, безалкогольних на
поїв, халви та іншої хар І
чозої продукції.
продуктизУ цілому
кість праці в промисловості підзищиться на чотири проценти.
основу плану
капітального будівництва покладено розз'язання завдань
по
:ззбезг.ечонню
концентрації
капіталовкладень
у пускові
та
будови,
найважливіші
прискорення введення в
дію об'єктів неззкінченого будівництва. Здійсню
ватимуться будівництво і
реконструкція
заводів
сільськогосподарських ма
шин
«Червона
зірка»,
тракторних
гідроагрега-

в

На вищий щабель підні
меться побутове обслуго
вування. Повніше
задо
вольнятимуться
замов
лення від населення на
індивідуальне шиття взут
тя, ремонт мебліз, склад
них побутових приладів,
телзапаратури,
послуги
прокату.
Скорочувати
муться строки і поліпшу
ватиметься якість
вико
нання замовлень, розши
рятимуться види“ послуг.
Нині,
з
передз’їздів
ський період, треба ство
рити з усіх трудових ко
лективзх такі умови, щоб
кожний трудящий міг ви
явити свої здібності, від
чути високу відповідаль
ність за результати своєї
праці, результати всього
колективу.

У проекті ЦК КПРС до XXV} з’їзду
партії «Основні напрями економічного і со
ціального розвитку СРСР на 1981 — 1985 і
па період до 1990 року» записано: «В най
ближче десятиріччя... послідовно проводи
ти лінію на обмеження зростання великих
міст, розвивати
малі й середні міста...»
Наш обласний центр належить до серед
ніх. Про перспективи та основні напрями
економічного і соціального розвитку міста
в першому році одинадцятої п’ятирічки
розповідає голова планової комісії викон
кому Кіровоградської міської Ради народ
них депутатів Микола Миколайович
КОРОЛЬКО.

Зробити
наше
красивим, а життя

тіз, тепловозних дизеліз,
друкарських машин,
ча
вуноливарного, гідроліз
но-дріжджового,
«Біль
шовик»,
залізобетонних
виробіз та інших.
У першому році
оди
надцятої п'ятирічки Кіро
вограді отримають 120
тисяч квадратних метрів
іжитла.
Здійснюватиме
ться будівництво
житла
підприємствами за пря
мими договорами. Отже,
в цілому по місту планує
ться збільшити здачу а
експлуатацію
житлових

будинків порівняно з ни
нішнім роком.
Триватиме споруджен
ня навчальних
об’єктіз.
Чимало шкіл міста
нині
працюють у дві зміни. За
десятиріччя частково на
вчання в школах буде пе
реведено на одну зміну.
Так, уже наступного року
учнів приймуть загально
освітні
школи з 73-ому
мікрорайоні,
в
селищі
Нозому.
Певні проблеми є з бу
дівництві дитячих садків,
їх треба розв'язузати не

гайно.
Незабаром
діги
відвідуватимуть садки на
вулиці Полтавській, ті, що
їх зведуть зазоди
Дру
карських машин, радіовиробів, тракторних
гідро
агрегатів. Крім того, поч
неться будівництво кіль
кох ясел, які буде введе
но в експлуатацію у дру
гому році
одинадцятої
п’ятирічки.
Розшириться
мережа
закладів
охорони
здороз’я. Будівельники зда
дуть поліклініку на
856
відвідань за зміну по ву-

лиці Габдрахмзноза, аку
шерський корпус при об
ласній лікарні, тризагимз
будівництво центрально
го аптечного складу.
Намічено великі
капі
таловкладення і в споруд
ження об’єктів
зз’язку,
автотранспорту, торгівлі.
У галузі комунального
господарства
поліпшува
тиметься тепло-і зодопостачання, відведення стіч
них вод, благоустрій ок
ремих мікрорайонів міста.
Ми й надалі значну ува
гу приділятимемо рекон-

місто
його

Мешканців
щасливим
і
життєрадісним — наше
спільне завдання, обов’я
зок кожного з нас.
На знімках:
зводи
ться новий
житловий бу
динок на вулиці Пацаєва:
ударно працює
бригада
монтажників будівельного
управління
N1 1
тресту
«Кіровоградміськбуд* (злі
ва направо)
—
муляр
Д.
БАРОН1Н,
бригадир
В. М. ПРЯДУН,
електро
зварник В. П. НАВАЛ.
Фото В. ГРИБА.

ПРОШУ СЛОВА*

ЗМІЦНЮВАТИ ЗВ’ЯЗКИ
з шгасядни
Обнародувано проект ЦК
КПРС до XXVI з’їзду пар
тії «Основні напрями еко
номічного і
соціального
розвитку СРСР на 1981 —
1985 роки і на період до
1990 року». Проходить ви
вчення та обговорення його
в колективах
колгоспів,
підприємств, установ. Нас,
учителів, зрозуміло,
най
більше цікавлять ті рядки
проекту, де йдеться
про
дальший розвиток
народ
ної освіти. Розуміємо: са
ме від нас значною мірою
залежить підготовка висо
кокваліфікованих
кадрів,
саме ми закладаємо основи
світогляду
завтрашнього
трудівника
полів і ферм,
фабрик і заводів. Яким він
буде, нам не байдуже.
Наша школа — сільська,
її лише кілька років тому
збудовано на кошти місце
вого колі оспу імені Жовт
невої революції. 1 колектив
учителів тут молодий, не
мало серед нас комсомоль
ців. Отож ми не тільки на
вчаємо інших, а й самі по
стійно вчимося, вишукуємо
нові форми й методи своєї
роботи. Батьки наших ді
тей — колгоспники.
При
щепити учням любов
ДО
землі батьків, до праці на
ній — у цьому вбачаємо

ми своє покликання.
Чільне місце у виконанні
цього завдання відводимо
трудовому вихованню. На
ші старшокласники,
на
приклад, щороку догляда
ють своє поле цукрових
буряків. Улітку комсомольці-школярі працюють
по
мічниками комбайнерів, на
колгоспному току. Водно
час мушу зауважити, що в
нашій школі поки що не
має необхідної бази
для
навчання юнаків і дівчат
сільськогосподарських про
фесій. Допомогти тут нам
міг би колгосп.
Педагогічний
колектив
нашої школи вважає, що
рядки проекту ЦК КПРС
до XXVI з’їзду партії, де
йдеться про посилення ро
боти но професійній орієн
тації, треба подати в такій
редакції:
«ПОСИЛИТИ

РОБОТУ ПО ПРОФЕСІЙ
НІЙ ОРІЄНТАЦІЇ ЮНА
ЦТВА НА ОСНОВІ ДАЛЬ
ШОГО
ЗМІЦНЕННЯ
ВЗАЄМО ВИГІД Н И X
ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ школою
1 ВИРОБНИЦТВОМ».
О. ЗАКРИНИЧНА,
директор Вільшаисьиої
середньої школи
Нозззрхангельського ра
йону, молодий кому
ніст.

наведемо такий факт:
СПОЧАТКУ
учні шкіл Маловпсківською райо

ну за одинадцять-місяців ннніїїінього
року виростили і здали
державі 27
тисяч кролів та чотири з половиною
тисячі кролячих шкурок.
Цифри ці
солідні і свідчать про те, що кролів
ництвом у районі не нехтують, а нав
паки, приділяють йому неабияку ува
гу.
Взяти хоча б Якимівську деся.чрічку. Тут на шкільній
кролефермі,
котра є найбільшою в районі, — 70
пухнастих вуханів. Займаються роз
веденням кролів і в Мар’яиірськіп де
сятирічні, і в Лозуват:ькій восьми
річці... Та в багатьох школах роззеденпя кролів вважають неприбутко
вим, нерентабельним, просто зайвим.
Подекуди ж нема приміщень, матері
альної би ш, належного ветеринарно
го паї ляду, достатньої кількості койцентрованих кормів у зпмово-вссияш:й період. Тому тут і не займаються
розведенням кролів.
МАР’ЯНІВСЬКІП же десятиріч
ці все є. Після знайомства з міс
цевими юннатами Іриною Гаєвською,
Світланою Вербою. Іваном Ліщипеькпм, Сашком Лактіоновпм (воші те
пер господарюють на кролефермі) мч
на власні очі побачили прекрасне теп
ле приміщення, різноманітні поживні
корми. Тут не говорять про малу ви
году ВІД ШК'ЛЬПОЇ кролеферми.
ІІу, а якщо й справді в школі не
має можливості серйозно займа і вся
кролівництвом? Тоді можуть виручи
ти кролеферми... вдома.
... Важко знайти село, де б іГе роз
водили пухнастих. Дорослі порають
ся коло них, а поруч старших і мале-

У

«Збільшити виробництво м'яса, мо
лока, картоплі, овочів і фруктів у під
собних господарствах
підприсмсів,
організацій та установ,
в особистих
підсобних господарствах населення, а
також у садівницьних і городницьких
товариствах робітників і службовців,
подавати їм допомогу в придбанні мо
лодняку, корміз, насіння і добрив».

(З проекту ЦІЇ КПРС до XXVI з’їзду
партії).

ча. Нарвати трави, насікти дрібнень
ко бур’янів чи моркви, дати води —
шо може бути
легшим? Але це —
прос і а домашня «школа» трудового
виховання. Лаитух-другпй свіжої граеіі, привезений з найближчої лісосмуііі, був основою, так би мовній, при
надного люби гзльського кролівшщ-гва.
А коли взяти під контроль важливу
державну справу, то
перекопалися,
що не дає чудові результати.
ТЖЕ, ще
раз повернемося до
мар'«пінських школярів.
... — В оцій кліщі— білі велетні, а
тут, — дев’ятикласник Володя Соко
лов зі знанням справи розповідає про
своє господарство, — живуть малю
ки...
Далі хлопець розказав,
як цікаво
займатися кролівництвом, «хоча часу
доводиться витрачати чимало». А ш.с
Володя по-дорослому розмірковував,
скільки користі від домашньої Кроле
фермі! не тільки
для себе, а й для
держави. Він виросгіїв і недавно здав
на заготівельний пункт 29 кролів, а
п’ятикласник Юрко Синяк, десятнкласшщя Зоя Мезепцева,
учениця
шостого класу Ірина Гаєвська — по
тридцять і більше тварин.

О

Розмову з юннатами про шкільне
господарство закінчив дирекюр деся
тирічки Георгій Васильович
І’аєвеьг.шї. Він охоче поділився
своїми за
думками на найближчий час. І те, що
він розповів, може й повніше заціка
вити керівників шкіл області.
— З насіугіного навчального року
на кролефермі школи налічуватиметь
ся більше сотні тварин, а з січня 1981
року у пас появиться власна... свино
ферма. Дирекція радгоспу'«Мар'яшиський» охоче підтримала пропозицію
про створення цієї ферми і виділяє
кілька поросят; допоможе її кормами,
Виграш від цього буде подвійний: з
економічного боку
— здешевлення
майже вдвоє обідів у школі, з боку
духовного — активніше залучення уч
нів до праці...
Т. БОРИСОВА.
Малозискізський район.
НАШ КОМЕНТАР. Нині в області
кролівництвом займаються в 403 загальноосвітніх школах, на
їх кропефермах вирощується понад 41ВЙ Maтон і 20981 молодняка.
Значних успіхів досягли
юні ,<рзліснини Новопразьної середньої шко
ли Олександрійського району, котрі
щороку здають по б тисяч кролів. .А
за п'ятирічну кількість вирощених і
зданих держізі тварин досягла тут 25
тисяч.
Юні натуралісти Нової Праги під
керівництвом учительки біології, за
служеної вчительни УРСР Р. Г. Козициної
вміло поєднують теоретичні
знання з дослідною роботою. Зокре
ма, це такі юннати, як Сашко Ворона,
Сергій Янчунов, Сашко Горбенно, На
талія Любченно.
Школярі Кіроаоградщини вдома ви
ростили і здали на заготівельні пунгР
ти 330 тисяч нрелів.
Постійно розширяються кролефер
ми багатьох шніл Олександрійського,
Новоукраїнського. Добровеличківсьного, Зиам’янського районів.
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Лідер проти лідера
Ніровоградсць Олександр Ушанов — у десятці
кращих сільських спортсменів Унраіни

За традицією наприкінці
ножного року визначаєть
ся десять кращих- спорт
сменів сільського товари
ства «Колос» (нещодавно
воно відзначило едоє 30річчя). В результаті опиту
вання, що його провели
навчально-спортивний від
діл Центральної ради то
вариства і газета «Сільсь
кі вісті» серед спортивних
фахівців і
журналістів,
зважаючи
на пропозиції
читачів, було названо лаурсатів-80. Перевагу відда
вали тим атлетам, які ус
пішно виступили на міжна
родних і всесоюзних зма
ганцях.
У десятці кращих — і
наш земляк,
вихованець
тренера
обласної
ради

Він уже зовсім близько, новий, 1981-й. Кого чекають, готують
ся до зустрічі з ним.
!і тут, у магазині «Дитячий сніт» Кіровоградського УТО, готу
ються до Новорічного свята.
Б секції дитячих іграшок сьогодні
найбільше понупції'. Кожному стараються догодити бригадир про
давців Людмила КОРЖОВА (фото Енизу), помічниці Ольга ХУРСОВИЧ та Ольга ПОПКОВА. Ось вам казковий Дід Мороз, ось — Сні
гурочка! Та ще можете купити десятки зразків барвистих прикрас
для новорічної ялинки.
А е дитячому садну заводу «Червона зірна» «Райдуга», як і го
диться, біля новорічної ялинни малюни влаштують карнавал. По
дарують вони своїм батькам і вихователькам пісню про всвчичабратина і лисичку-сестричку.
Іде репетиція (фото вгорі). Хлопчини і дівчатка заходять у дквосвіт назни, яка принрасить їхнє свято.
Фото В. ГРИБА.

ДСТ «Колос» M. М' Бол
даря майстер спорту ій ЬкОлскнародного класу
сандр Ушаков. Як відомо,
він став чемпіоном Європи
боротьби Сез класичної
ред молоді, і ось нова пе
ремога — на міжнародно
му турнірі в італійському
місті Фаєнцс завоював дві
золоті
медалі і кубок —
Великий
приз Італії. Ра
дість перемоги
неабияка.
А для Олександра вона по
двійна, бо йому у фіналь
ному поєдинку пощастило
взяти гору
вад грізним
суперником — учасником
Олімпіадн-80
італійцем
Лн гоніо Лапсною, котрий
увійшов до
десятки наг'іенльнішмх у світі.

Якщо вже програти,
ТО красиво баскетбол
Чемпіонат України з баскетболу. Зональні змагання
жіночих команд третьої групи. Спортивний
зал фа
культету фізвихсванкл Кіровоградського педінститу
ту імені О. С. Пушкіна.

Англійський поет Уільям
Вудсворд
(1770 —
1850) в одному
з віршів
висловив дивну думну. Він
написав: «Дитина — бать
ко чоловіка». Признатися,
спочатку
я вирішив, що
до коректорська помилка,
яка
перекрутила смисл
вірша. Але, коли вчитався
у текст, зрозумів: немає у
ньому жодної помилки, є
думка, глибока і правиль
на, хоча й здається вона
дивною. Мовою поезії ан
глійський романтик ьпсловив думку про дійсну ре
волюцію. що відбувається
у .житті кожного чолові
ка з народженням дитини
— революцію настільки ве-

ПОДРУЖЖЯ
КЛУБ
молодої

сім’ї

Ггропонуем.с вам, др5зі, уривок з ииигиМ. Козсмевича
«Подружжя
майже досконале».

СТАЄ РОДИНОЮ
лику, що лише тоді він бічнішим, ніж його фун
відчуває себе
насправді дамент.
Обов’язок, котрий пок
чоловіком.
Зміни в його
особистості, що виникають ладається на подружжя,
від впливом підповідаль необхідність усвідомлено
него і сеідомого батьків го добору, а потім присто
ства, можна
порівняти з сування людей. ЩО Естувпливом його самого па иаіоть у шліоб, були б ні
сбою днтииуг Не сам факт чим не виправданими, ко
одруження, а,
власне, ли б у подальших план їх
батьківство визначає мо у близькій або далекій
ральну зрілість чоловіка.. перспективі подружжя не
перетворитися у
Коли писав що книгу, мало б
мав перед очима і добре родину. Якщо б роль по
лодру-йокя, і щасливу ро дружжя обмежувалася за
емоційних,
дину, яку воно створило. доволенням
і побутових
Варто усвідомлювати, що сексуальних
навіть пайгармонійнішнй потреб чоловіка і жінки,
мав сенс
зв’язок двох
людей не тоді, можливо,
створює сім’ї так довго, тип подружнього зв'язку,
при якому люди, що праг
поки не з’явиться дитина. нуть відновити
почуття,
Щаслива родина народжу розлучалися
б легко 1
ється в щасливого подруж безболісна, шукаючи но
жя, на нього спирається, вих шансів у новому сою
як на фундамент, але во зі.
на соціально значно ваго
Допоки шлюб двох осіб
міша і важливіша, ніж по називається подружнім?*»
дружжя, подібно будинку, не родинним, доти все, що
чоловіком і
що < чимось значно багат діється між
шим. значнішим і різно дружиною, стосується лн«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.

шс їх обох. З Тієї хвилини,
коли подружжя
перетво
рюється на сім’ю, воно лат
буває суспільних рис, бо
все, що відбувається од
нині між чоловіком І Дружпиою, має вплив не лише
па їхнє самопочуття, а й
— членів
на їхніх дітей
Виросту гь
суспільства.
БОНН добрими людьми чи
ні, пишатиметься ними на
род чи
соромитиметься,
збільшать вони досягнення
країни чи примножать її
клопоти? Роль сім’ї у роз
витку країни добре визна
чив Жан-Жак Руссо: «Ли
ше через маленьку вітчиз
ну родини можна привер
нути серце до вітчизни великої».
Немає сумніву, хоча мо
лоді пе відразу розуміють
це, що хвилина, у яку по
дружжя
вирішило мати
дитину, важлива у їхньо
му житті так само, як і рі
шення рік чи кілька років
тому одружитися. Подруж
жя стає родиною
— це
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значить, зв’язки його міц
нішають, воно
покладає
па себе важливіші і суво
ріші .моральні зобов’язан
ня, а також правові. Від
повідальність за себе і за
своє життя помножується
і ускладнюється відпові
дальністю за життя і до
лю майбутніх дітей.
З народженням первіст
ка з’являються не лише
нові повсякденні клопоти
(тиха кімната наповнюєть
ся криком і плачем,
пе
люшками,
що сохнуть,
життя розпадається
на
вервечку неспокійних но
чей і днів, повністю від
даних доглядові за малю
ком). 111, то ще й важливі
зміни в укладі вашої сім’ї.
Перша проблема — то
розподіл домашньої пра
ці між чоловіком і дружи
ною. Друга — зменшення
Сімейного
прибутку па
той час, коли дружина до
глядає за дитиною вдома.
Третя — якщо,
наприк
лад, дружина — студент
ка і хоче
продовжувати
навчання, виникає пробле
ма опіки за дитиною ін
шої людніш...
Л чи маєте ви свою
квартиру? Чи буде зруч
ною вона
для малюка,
котрий ще не з’явився на
світ, але вже зараз вима
гає від своїх
майбутніх
батьків великих змін у їх
ньому звичному
способі
життя.
Так, разом з вашим рі
шенням мати
дитину ви
никло доста завдань, кот
рі треба розв’язувати. На
магайтеся робити це з ус
піхом і витримкою. Бо ма
ленька людина, яку ви очі
куєте вдвох,
принесе з
собою не лише клопоти, а
і? велику любов і нові,
плідні зміни у ваше под
ружнє життя.

Для вихованок тренера
ДЮСШ № 1 Леоніде В'язозського цей турнір був
неебияким випробуванням.
Перед Третім
республі
канськими
спортивними
молодіжними іграми дізчата-мали довести, що ео
ни зробили ще один крок
на шляху підвищення май
стерності. Екзамен на зрі
лість для них був важким
ще й тому, що зустрічали
ся вони з досить сильни
ми суперниками
— бас
кетболістками Киева, За
поріжжя, Ворошиловграда.
Вже в. першому матчі із
запорізькими спортсмен
ками наші землячки дове
ли, що вони можуть діяти є
единому ансамблі. Точність
передач, майстерні кидки
м’яча Е кошик
з великої
відстані, стрімкі прориви
крізь захисні лінії супер
ниць дали змогу
ніровоградкам здобути перемо
і гу. Впевнено вони діяли й
під час зустрічі з киянка
ми, які виставили перед
ними щільний заслон. І
все ж Тетяна Білова, Іри
на ИарьоЕа, Альбіно Люднус, їхні подруги знаходи
ли слабкі місця е оборо
ні
противника.
Наша
команда вийшла вперед з
великим розривом у ра
хунку. Але потім гра ви
рівнялася, киянки, вивчив
ши «почерк» Кіровоградом,
змінили тактику гри. їх ви
ручала в якійсь мірі вища
фізична
підготовка,
їм
щастило на завершальних
ААО/лентах атаки
— були
прерахунки в захисті кіро-

Еоградок. Наші землячки
трохи заметушилися, втра
тивши рівновагу під час
критичних ситуацій (на наш
погляд, тут часом «заіис
кали» їх і судді). І ось уже
киянки випереджають їх у
рахунку. Потім знову рів
новага. Та все ж прострільні атаки гостей
дали їм
змогу взяти гору — 54:49.
Команда
В'язовського
зуміла вирівнятись і чіткі
ше продемонструвати свої
бійцівські якості в матчі з
ворошиловгредками. Тож
упевнена
перемога
—
65:48.
А киянки,
перемігши
баскетболісток
Запоріж
жя (70:68),
очолили тур
нірну таблицю. У них шість
очок. На два менше у Кі
ровоградом (друга сходин
ка).
Хоч і не пощастило на
шим землякам вийти у фі
нал, відступати, вважаємо,
немає підстав. Бо с непога
ний колектив, який своїми
діями на турнірі
приніс
задоволення уболівальни
кам. Спорт с спорт — ко
мусь треба й програвати.
А наші землячки програ
вали (тільки раз!) красиво.
Тож будемо
надіятись
на їхню впевненість і на
досвід Леоніда
В’язовського, який не раз виводив
свою команду е число лідерІЕ. Є ще час, с можли
вості
зорієнтуватись, на
братися сил і майстернос
ті.
Орієнтир — на республі
канські /лолодіжні ігри!
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Спортивний зал Кіровоградського
педагогічного
інституту імені О. С. Пуншіна два дні був ареною боротьби баскетболісток. Па
його майданчику проходпла традиційна матчова зу
стріч дівчат 1965—1966 ро
ків народження з дитячоюнацьких спортивних шкіл
відділі л
народної освіти
міста. Звеш: городки. що 'на

Переклад з польської.
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Черкащині, і Кіровограда.
Напруженим був перший
матч. Вій закінчився з ра
хунком 68:66 на
користь
гостей. У другій
зустрічі
сильнішими виявились на
ші землячки,
вихованки
тренера Леоніда В'язопського. Вони взяли реванш
за поразку — 51:45.
В. ШАБАЛіН.
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