
СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ 
НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВЗ липня цього року в залі засідань райвиконкому відбулася перша сесія міської Ради народних депутатів. її відкрив старійшина депутатів 

О. Г. Большеченко.Сесія обрала мандатну комісію. Від імені комісії з доповіддю виступив її голова депутат І. П. Сокур. Він доповів про визнання повноважень депутатів, обраних до міської Ради народних депутатів.Сесія одноголосно обирає головою виконкому міської Ради народних депутатів В. М. Зволя, заступниками голови — В. І. Власенка та О. С. Ко
ренева, секретарем міськвиконкому — В. Я. Баг- нюк. Членами виконкому міської Ради народних депутатів обрані А. Ґ. Лемпіцький — директор експериментального заводу нестандартного комунального обладнання, С. П. Микал — електрослюсар заводу «Торгмаш», А. Г. Мутило — другий секретар міськкому партії, В. С. Кошовий — фрезерувальник заводу порошкової металургії, І. Г. 
Болонський — помічник майстра фабрики верхньо го дитячого трикотажу, Л. О. Прудка — директор міської школи № 5, В. В. Полііцук — військовий комісар міськрайвійськкомату.На сесії утворено постійні комісії, обрано їх членів, затверджено завідуючих відділами 1 начальників управлінь міської Ради народних депутатів. Утворено міський комітет народного контролю. Його головою призначено П. В. Гонтарева. Головою 
народного суду сесія витвердила О. О. Терлецького.При виконкомі міської Ради народних депутатів утворено такі комісії: адміністративну, спостережну, у справах неповнолітніх, по боротьбі з пияцтвом, по радянських традиціях, святах 1 обрядах. Обрано голів цих комісій.На сесії також розглядалося питання «Про стан виконання заходів міської Ради народних депутатів по реалізації рішень XXVII з’їзду КПРС, XXVII з’їзду Компартії України, постанов XXVI обласної партійної конференції та пленуму міськкому Компартії України». З доповіддю виступив голова міськвиконкому В. М. Зволь.Депутати взяли активну участь в обговоренні доповіді 1 прийняли відповідне рішення. На сесії затверджено заходи по виконанню наказів виборців, даних депутатам під час зустрічей з виборцями.У роботі сесії взяли участь перший секретар міськкому Компартії України А. Д. Фролов та начальник обласного житлового управління А. П. 
Клюев.Звіт про роботу сесії буде надруковано в наступному номері.

Копають картоплю
ранніх сорті* на полях рад
госпів «Гоголіаський», «За
плавний», птахорадгоспу 
«Богданівський». її відправ
лено в магазини Киева та 
Броварів.

Всього господарства ра
йону повинні реалізувати 
нинішнього року 4200 тонн 
ранньої картоплі. її виро
щують на площі 500 гекта
рів.

М. МИКОЛАЄНКО.

БОЙОВА СЛАВА 
«АРСЕНАЛУ»Ще одна сторінка слдв- Нбї Історії київського заводу «Арсенал» Імені В. І. Леніна стала відомою завдяки знайденим у міському архіві документам. З ними знайомить відкрита в музеї підприємства експозиція, присвячена 70-річчю Великого- Жовтня. Пожовкла від часу листівка Київського комітету РСДРП(б) закликає робітників 1 солдатів міста за прикладом

революційного Петрограда піднятися на боротьбу за владу Рад.Січневе повстання трудящих Києва відіграло важливу роль у боротьбі за владу Рад на Україні. Пам’ять про ті дні — у Назвах вулиць, які носять імена героїв-арсенальців, славних ділах продовжувачів подвигів батьків і Дідів (РАТАУ).

І СІНАЖ, І ПОЖИВНІ ГРАНУЛИПОСИЛЮЄ темпи заготівлі кормів механізований загін по кормовиробництву цеху рослинництва радгоспу Імені 60-р1ччя СРСР. На косінні багаторічних бобовозлакових трав, подрібненні зеленої маси, збиранні 1 пресуванні сіна та Інших роботах високопродуктивно тру. дяться трактористи М. Г Житина, М. І. Максименко, В. М. Жеребець, О. О Рогач та інші. Викори стсвуючи кожну сприятливу годину і техніку на повну потужність, вони виконують 1 перевикону ють норми.На механізаторів рівняються водії. Особливо відзначається в роботі шофер М. В. Онищук. йо го машина ГАЗ-53 довго не затримується ні біля комбайнів, ні біля тран шей. Микола Володимирович перевіз близько 800 тонн корму і веде перед у трудовому суперництві. Мало в чому поступаються йому водії Володимир Павлович 1 Володимир Федорович Кузьменни. На їх рахунку майже по 700 тонн перевезених кормів.Механізований загін, яким керує ^кандидат н члени КПРС І. Ф Аврам чук, заготовив понад 3700 тонн сінажу, що вдвічі більше завдання. Разом з цим припасено близько 400 тонн сінажного сіна

і майже стільки ж ,.ре- сованого, вигг. явлено більш як 100 ,онн вітамінних трав’яних поживних гранул. Кормовироб ничники змагаються за те, щоб до початку жнив в основному завершити збирання бобовозлакових трав на всій площі.
Г. АНДРІЄНКО.На фото- йде косовиця трав; кращий водій рад госпу Микола Володими

рович ОНИЩУК.Фото Г. Полякове!'.

Оперативні 
дані

диспетчерської служби 
районного агропромислового 
об’єднання про середньо

добові надої молока 
в господарствах району 
за 5 липня 1987 року.

АКТИВНІ БІЙЦІ ПАРТІЇ
ДО 40-РІЧЧЯ ОРДЕНА ЛЕНІНА ВСЕСОЮЗНОГО ТОВАРИСТВА «ЗНАННЯ»ної пропаганди. У ході цієї перебудови, підкреслювалося на з’їзді, необхідно домогтися того, щоб пропаганда в повній мір’ відповідала сучасним вимогам партії, вирішувала конкретні й касущні проблеми сучасності.Міська організація товариства «Знання» вносить вагомий вклад в лекційно - пропагандистську роботу, котру проводить обласна організація товариства. За останній час у нашій діяльності відбулися якісні зміни, зумовлені процесом перебудови. У перших рядах лекторських колективів ідуть первинні організації заводів порошкової металургії імені 60-річчя Радянської України та алюмінієвих будконструкцій, радгоспу «Вобрицький», рад- гоапів-комбінатів «Тепличний» та «Калитяїнський» імені 50-річчя СРСР. Немало лектор'їв-еінтузіастів працює і в інших трудових колективах. Сьогодні лекторів міської й первинних організацій товариства «Знання» можна бачити в цехах заводів 1 на полях радгоспів, у школах і гуртожитках. Високим авторитетом користуються в слухачів виступи бійців ідеологічного фронту лекторів А. П. Боярського. С. І. Горілая, 0. І, Дем’яненка, М, Л. Корогодеького, Н. М. Кракавецької, Ф. Т. ЦІи- пиленка, В- М Фролова

та багатьох інших.Відрадним є й те, що в мііс'ті й районі зараз часто бувають учені Києва, відомі артисти театру й кіно. Тільки в нинішньому році трудівники Броварщин-и зустрічались з народною артисткою СРСР Адою Роговцевою, народними артистами УРСР Миколою Олялі- ним і Володимиром Са- вельєвим, виконавцями естрадних пісень Аллою Кудлай та Віталієм Біло ножком та іншими.Товариство «Знання» перебуває зараз у розквіті сил. Проте це не говорить. що можна зупинитися на досягнутому, заспокоїтися окремими позитивними результатами. Попереду — виконання 'великомасштабних 1 Відповідальних завдань по здійсненню накреслень червневого ('1987 р.) Пленуму ЦК КПРС, постанови секретаріату ЦК Компартії України «Про перебудову лекційної пропаганди» й рішень Всесоюзного з'їзду товариства «Знання».Відзначаючи 40-річчя ордена Леніна товариства «Знання», хочетья побажати усім лекторам міста й району успішної роботи й творчої активності в їхній почесній і благородній праці.В. осницькии, 
відповідальний секре
тар міської організації 
товариства «Знання».

Немає в нацйй країні такого куточка, такого трудового колективу, де б не звучало живе слово лекторів товариства«Знання». Активні пропагандисти Ідей партії, вони завжди перебувають на передових позиціях ідеологічної боротьби, несуть знання в маси, роз’яснюють людям актуальні проблеми міжнародного життя. Серед членів товариства «Знання» — відомі вчені, партійні й радянські працівники, письменники й артисти, педагоги й медики, робітники й колгоспники. Словом, усі ті, кому не байдуже, як проходить у членів соціалістичного суспільства процес формування марксистсько-ленінського світогляду, підвищується, рівень знань людей.Товариство по поширенню політичних і наукових знань було створено 7 липня 1947 року з ініціативи групи вчених АН СРСР. Тоді ж були обрані його керівні органи й затверджено Статут. За цей час члени товариства провели справді грандіозну роботу, стали надійіни. ми помічниками партійних організацій у вихованні трудящих. Підсумки цієї сорокарічної діяльності підбив IX Всесоюзний з’їзд товариства «Знання», котрий намітив також конкретні шляхи дальшого удосконален ня й перебудови лекцій-



РАДЯНСЬКЕ 
БУДІВНИЦТВО: 

СТИЛЬ РОБОТИДІЛО словом
НЕ ПІДМІНИШ

ЯК І ДЕСЯТЬ років тому, коли мені вперше довелося побувати на сесії Мокренької сільської Ради народних депутатів, так і зараз цей місцевий оргаи народовладдя продовжує залишатися на старих позиціях. Іде час, змінюються голови виконавчого комітету, життя ставить на порядок денний нові, чимраз маїсштабніші завдання в економіці, соціальній сфері, але стиль роботи депутатів з Мокреця залишається незмінним: між словом і ділом у них існує прірва. Хороші наміри, плани й заходи тонуть в потоці обіцянок, констатуванні об’єктивних причин, не підкріплюючись практичними діями. У роботі Ради, виконкому та й адміністрації найбільшого трудового колективу — радгоспу «Заплавний» на перший план нерідко виступає її величність словесна тріскотня. Грішили нею й рядові виробничники, й керівники, прикриваючи тим самим свою неорганізованість та безгосподарність, безініціативність 1 необов’язковість. Ось так, заколисані рожевими мріями, і спочивали на уявних лаврах представники адміністрації та виконкому Ради, лише зрідка демонструючи спроби активності у розв’язанні проблем соціально-економічного характеру.'

Ніхто не заперечуватиме: і в господарників, і в депутатів Мокреця є немало проблем серйозних, вирішити які їм явно ще не під силу. Але є й інше -— відсутність чіткості в роботі, невміння гли
боко аналізувати стан справ у всіх сферах життя, щоб, зрештою, виправити становище. Перша сесія сільської Ради нового XX скликання тільки утвердила мене в цій думці. Крім організаційних, на її розгляд було винесено надзвичайно важливе питания — про підвищення ефективності використання машинно- тракторного парку й основних фондів у радгоспі «Заплавний». Актуальність проблеми важко переоцінити. Від того, як удасться її вирішити, залежить віддача 1 рослинницької, її тваринницької галузей. Якщо точніше, то ефективність господарювання взагалі.Що ж почули депутати на сесії? Доповідь директора господарства І. І. Полковниченка скоріше нагадувала виступ на технічній раді. Якщо представники інженерноїслужби та цеху механізації ще слухали її, то інші депутати, а це було 

поміїтно, залишалися поза розмовою. Бо ж доповідач так 1 не зумів намалювати реальну картину, окреслити найважливіші проблеми, визначити роль у їх розв'язанні Ради, депутатів. Це була звнчай- 

нісінька констатація фактів. А між тим займатися є чим. Це і підвищення ефективності використання тракторів і автомобілів, створення ремонтної бази й поліпшення умов праці для механізаторів, водДїв, застосування прогресивних методів праці й ощадливе використання матеріальних ресурсів. У всіх цих справах недоліків дуже й дуже багато. Наприклад, до цих пір не завершено. підготовку зернозбиральних комбайнів. Із 32 автомобілів, крім машин спеціального призначення, на лінію щодня виїздить половина. Приміщення ремонтної майстерні захаращено сміттям, покрівля протікає. Трапляються випадки розком- пиектації техніки, порушення поавил техніки безпеки. Цей перелік можна 

продовжувагги, бо упущень і справді немало. Але ж тане становище не виникло само по собі. 31 спокійною душею спостерігали за ним 1 господарники, 1 депутати сільського органу влади, але да- 

л,1 споглядання фактів безгосподарності справа не йшла.Та й окремі районні служби нерідко «підставляють ніжку», ратуючи на словах за допомогу «Заплавному», а насправді вони дбають лише про свої Інтереси. 29 червня ц. р. поламався в господарстві стогоклад, та в ремонтно - транспортному підприємстві замість того, щоб оперативно надати допомогу, влаштували бюрократичну тяганину.Доповідь директора на сесії послужила орієнтиром для його підлеглих — працівників служби мехедіваці’ї. Вони також обмежилися констатацією окремих недоліків замість того, щоб дати чесну, принципову оцінку своїм діям, назвати конкретні точки докладання зу

силь. А так складалося вражання, що всі вони ніби й знають, що треба робити, але не знають, як 1 коли це буде.Не можу промовчати ще про один момент. Надто повільно вирішуються

Радою, виконкомом, пе- путатами, трудовими колективами Мокреця соціальні питання. Останнім часом дещо зроблено: чіткіше окреслюється центр села, сталися зміни у благоустрої’ населеного пункту. Але темпи соціальної перебудови дуже повільні. И знову на перешкоді стає відсутність єдності між словом і ділом. Ще на першій сесії минулого окликання було прийнято до виконання накази виборців про поліпшення торговельного й побутового обслуговування, відкриття медпрофілакторію. Але минуло два з половиною роки, а питання так 1 не вирішено. А для цього не потрібно особливих зусиль. Кооператоои явно не встигають задовольняти потреби сельчан. «Що заважає виконкомові, господарству до

помогти працівникам прилавка організувати в цей час торгівлю овочами?» таке запитання поставив на сесії Ради голова райвиконкому І. С. Рудак і сам же відповів: тільки байдужість до турбот людей, небажання проявити Ініціативу.А яких особливих зусиль треба докласти, щоб обгородити кладовище в Бервиці, впорядкувати парк поблизу пам’ятника загиблим у Мокреці, повести рішучу боротьбу з антигромадськими hdo- яіваїми 1, передусім, пияцтвом і самогоноварінням? Та майже ніяких. Не слід Тільки забувати одне: дорогу долає той, хто йде, хто бачить перспективу, прапне її. Чомусь такої заінтересованості й прагнення оновлення населеного пункту в депутатів Мбкрецької сільради на першій сесії не відчувалося. Чим, як не пасивністю народних обранців можна пояснити те, що вони одностайно голосували за навий склад виконкому, його голову Г. В. Павлюк, так 1 не поцікавившись, як вони планують працювати в майбутньому? А такого б не по- винно бути, адже час зараз не той, щоб виконана ня громадських обов’язків обмежувати лише однією присутністю на сесії.
В. НЕБРАТ.

КУРС — НАУКОВО ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС

ДИПЛОМИ 
ЗАХИЩАЮТЬ 

НА ВИРОБНИЦТВІ

Наприкінці червня в актовому залі Тресту «Теп- лицятехмонтаж» відбувся публічний захист комплексного дипломного проекту. «Будівництво овочефрук- тосховищ з легких метале- 
тонн». На замовлення тресту його зробили студенти - дипломники Київського ордена Трудового Червоного Прапора інженерно - будівельного інституту.З колишнім випускником цього Інституту, а нині начальником відділу нової техніки і технології трее? ту «Теплицятехмонтаж», кандидатом технічних наук Л. С. Чебановим зустрілася наш кореспондент
H. Чемериченко.

— Леоніде Сергійови
чу, колектив вашого трес
ту підтримує тісні зв’яз
ки з багатьма науково-до
слідними і конструкторсь
кими організаціями. Яка 
ефективність від цього?— Так, на шляху до прискореного впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу зростає роль творчих контактів безпосередніх учасників виробництва з, так би мовити, «теоретиками». Наш колектив уклав договори на спільну роботу з інститутами електрозварювання їм. Патона, надтвердих матеріалів АН УРСР, спеціалізованими, що базуються в Орлі, Мінську, Москві.Останнім часом налагоджено зв’язок з Київським Інженерно - будівельним інститутом. Наприклад, кафедра теплогазопостачан- ня 1 вентиляції на замовлення тресту обгрунтовує більш раціональне застосування систем опалення теплиць з опруженими трубами, яке дозволяє знизити металоємкість вI. 5—2 рази. Кафедра технології будівельного виробництва працює над застосуванням мобільного обладнання, оснащеного універсальпими змінними робочими органами бага-

тоцільового призначення в умовах розосереджуваного будівництва.Дипломники кафедри «Будівельні і шляхові машини» розробили мобільний зварювальний комплекс на базі одно- 

ковшового гідравлічного екскаватора, який буде виконувати монтаж санітарно - технічних систем теплиць, його основою є установка ОБ-2601 для зварювання труб дугою, що обертається в магнітному полі. її розроблено на замовлення тресту в Інституті електрозварювання ім. Патона.
— У виїзному засідан

ні державної комісії взя
ли участь головний інже
нер тресту П. Ф. Іванен- 
ко та начальник СПМК-1 
Ю. В. Понзіні. В числі 
інших екзаменаторів вони 
оцінили роботу п’яти дип
ломників на «відмінно» 1 
лише одного на «добре». 
А які ваші враження від 
цього експерименту? Ад
же ви — рецензент ден

ких учасників комплекс
ного дипломного проекту.— Свої > зауваження 1 пропозиції я висловив .у післямовах до кожної дипломної роботи. Вважаю, що залучення студентів - старшокурсників, випускників до практич

ної роботи принесе максимум користі як майбутнім спеціалістам - будівельникам, так і виробництву. Розроблений комплекс технологічної документації монтажу овочефрукто- сховищ із легких металевих конструкцій для нашого тресту особливо актуальний. Адже в цьому році колектив лише освоює будівництво таких споруд.Майбутні Інженери творчо 1 з великою відповідальністю поставилися до доручення. Вони побували на спорудженні овочесховища у Вишневому Києво-Святошинського району, інших подібних об’єктів. Ознайомившись із матеріально-технічною базою, реальними можди]}?- 

стями колективів будівельників, студенти запропонували ряд раціональних рішень: замість передбачених типовим проектом 22 типів фундаментів вони залишили лише вісім. Згідно з виробленим ними графіком земляні роботи 'виконуються З МІ-’ німумом витрат. Розроблено кондуктори спеціальної конструкції, які дозволяють швидко монтувати анкерні болти. З метою розширення області застосування окремих будівельних машин (навантажувачів, екскаваторів) можна використовувати змінні робочі органи.Хочу відзначити високу якість виконаних креслень і розрахунків. Розроблені 

технологічні карти передано в проектно-кошторисне бюро тресту для розгляду і подальшого впровадження в практику будівельного виробництва.Запропоновані засоби механізації будуть виготовлені на Броварському заводі металообладнання «Факел» та Бородянсько- му експериментальному заводі виробничого об’єднання «Червоний екскаватор».
На фото: свою частину диплому захищає студент- ка-заочниця, старший Інженер тресту «Теплицятехмонтаж» Т. М. Сергі- 

єнко; уважно слухають її члени екзаменаційної комісії.
<рртр М. Семниога.

■ь

ЗМАГАННЯ 
СИЛ ДОДАЄXX з’їзд ВЛКСМ приділив велику увагу ролі комсомольських організацій у здійсненні аграрної політики КПРС!®реал1зації Продовольчої програми. В період весняних польових робіт у районі було організовано соціалістичне змагання серед молоді агропромислових підприємств, яке сприяло підвищенню її трудової активності. У ньому взяло участь понад 100 молодих механізаторів, в тому числі 20 комсомольсько- молодіжних екіпажів.Незважаючи на складні погодні умови під час посівної, комсомольці 1 молодь продемонстрували високу організованість відмінну дисципліну, виконували і перевиконували змінні завдання при високій якості робіт. На 112 процентів виконував норми на садінні картоплі комсомольсько-молодіжний екіпаж радгоспу «Гоголівський» (керівник М. Гуть). Він заощадив 45 кілограмів пального 1 мастил. Відмінних показників у праці добилися комсомольці Михайло Степченко і Володимир Кравченко—механізатори радгоспу «Боб- рицький», Микола Юрченко з радгоспу «Русанівсь- кий», Віктор Шулера з радгоспу «Великодимерський», Олександр Бігун — водій радгоспу «Гоголівський». А молодий механізатор з радгоспу імені 60-річчя СРСР Віктор Жеребець в перші дні роботи завоював перехідний вимпел міськкому комсомолу 1 утримував його аж до кінця весняно польових робіт.У нинішньому році вперше на полях району працював сімейний комсомольсько-молодіжний екіпаж на чолі з І. Гулим, створений комітетом комсомолу радгоспу «Русанівський». Вчасно, на високому агротехнічному рівні він провів сівбу моркви і кукурудзи.У резолюції XX з’їзду ВЛКСМ вказувалось, що комітетам комсомолу необхідно рішуче змінити підхід до організації соцзмагання. Та в радгоспах «Жердів- ський» та «Літківський», де секретарями комітетів комсомолу А. Бурикіна та О. Грановський, самоусунулись від організації його, хоч тут трудиться багато молодих механізаторів. Алла Бурикіна навіть не бере участі в семінарах секретарів та засіданнях бюро міськкому комсомолу, не цікавиться роботою 1 дозвіллям молоді радгоспу.Формально було організовано змагання 1 в радгоспах «Пухівський» та «Авангард», де секретарями О. Ропан та Г. Посвященний. Через безконтрольність з боку комітетів комсомолу тут не працювали штаби «КП».Переможцями районного трудового суперництва визнані комсомольсько-молодіжні екіпажі механізаторів радгоспу «Гоголівський» у складі Миколи 1 Олександра Гутів, механізаторів радгоспу «Русанівський» у складі Івана Гулого, Сергія 1 Олександра Віричів.Переможцями Індивідуального соціалістичного змагання стали й комсомольці Віктор Жеребець, механізатор радгоспу імені 60-річчя СРСР, який виконав планове завдання на 173 проценти і заощадив ЗО кілограмів пального 1 мастил, та Володимир Кравченко з радгоспу «Бобрицький». Він виконав сезонне завдання на 140 процентів, зекономив 401 кілограм пального 1 мастильних матеріалів.Механізаторам вручені Почесні грамоти міськкому комсомолу. їх представлено до нагородження знаком ЦК ВЛКСМ «Золотий колос».

О. НАГОРНЮК, 
заступник завідуючого відділом комсомольських 

організацій міськкому комсомолу.



ВОНИ ЙДУТЬ 
НА КРОК ПОПЕРЕДУ„ХТО ми 

НА ЦІЙ ЗЕМЛІ?»

О А БРОВАРАМИ у ** полі на требу хінській землі підростають пшениці. Глянеш увечері, вранці глянеш, озирнеш смарагдове плесо по обіді — наче ніщо й не мінялося. Як учора, поаавчора хлюпають хвилі в гарячі краї неба. А проте...— Вона росте. Ох як здорово росте! — Володимир Юхимович ласкаво примружує очі від вдоволення.— Вам, може, й не помітно це. А я ось наче бачу, наїче чую, як твориться диво те. Як з тихим шелестом розправляє пшеничка ніжне листя проти сонця, як соки вливаються в колос.Так, так, тільки дружина Володимира Юхимовича Лисенка — Галина Іванівна зварить перші вареники з ягідьми, починає він чекати жнива. Щоденно, нестерпно. Як футболіст відповідального матчу, як космонавт польоту. Сказано ж: головний технолог поля, кращий агроном району. Додам: такий удатний майстер сільськогосподарського виробництва,справжній хлібороб.Тридцять років життя віддав він полю, землі-ма- тіінці. І хоч за плечима у нього вже полудень віку, трудиться так же натхненно, самозакохано, як 1 в свої вісімнадцять років, коли після закінчення Тальнівського сільськогосподарського технікуму призначили його агроно- •мом-плодоовочівником в одному з колгоспів на Черкащині, коли 25 років тому, закінчивши однорічну школу керівних кадрів при Уманському сільськогосподарському інституті, очолив агрослужбу білашкіівського колгоспу «.Будівник комунізму». Бо живе у ньому, рухає ним у житті свята любов до землі, до людей, які на ній трудяться.Десять років минуло відтоді, як В. Ю. Лисени ко вперше об’їздив, обходив требу хінські поля, вивчив кожен клаптик землі. І тепер він добре знає, що потрібно дати їй і в яку пору року, 1 що взяти від неї. Вранці його можна зустріти на будь-який ділянці господарства. Проте є відрізок часу, десь близько 8-ї години, коли він обов’язково заходить у диспетчерську. В цій кімнаті почуває себе якось особливо

спокійно 1 впевнено. Здається, ніби тримаєш руку на пульсі гігантського живого організму, контролюєш найменші порухи його численних м’язів. Диспетчерський зв’язок налагоджений з усіма виробничими ділянками.

Введенням в дію оперативної системи управління завершився перший етап технічного переоснащення господарства.його життєпис невіддільний від здобутків і невдач радгоспу. Про успіхи господарства свідчить те, що воно двічі виходило переможцем Всесоюзного соціалістичного змагання, за одержання найвищих урожаїв зернових культур було нагороджено районним перехідним Червоним прапором.Агроном задоволений — цех рослинництва працює добре. Ось і торік на кожному гектарі зібрали зернових у середньому по 40,2 центнера, що на 4 центнери більше проти 1985 року. Добрі показники одержали 1 по овочах, фруктах, молоці, м’ясі. Всього цех рослинництва виробив продукції на 4342 тисячі карбованців при плані 3555 тисяч, що становить 51 процент від затальнорадгоспіного показника 1 на 1326 тисяч карбованців більше, ніж у 1985 році.І все ж, коли не вдаватися до самих емоцій, а взяти логарифмічну лінійку... Володимир Юхимович любить підраховувати ефективність кожної справи. Та й хіба може керівник провідного підрозділу господарства не радитися з всемогутньою економіі- кою? І він шукає вигоду в цьому. І не рахується з своєю працею. Сподівається, що цьогорічний урожай буде ще вищий. А які ж резерви дальшого зростання? Люди. Від них залежить 1 наукова організація праці, і культура землеробства, і ра- 

ціокальне використання машин та добрив. Це добре знає В. Ю. Лисенко. Адже разом з ними не раз долали нові рубежі.— Багато-багато він вміє сам. І вміє Інших навчити, — так говорять про нього в партком!. —

А це для радгоспу велике багатство.Поряд з ним майже десять років трудяться нині один із кращих агрохіміків району Микола Миколайович Висоцький, а також начальник цеху кормовиробництва Ілля Федорович Аврамчук. Вони його вихованці. Нещодавно він дав рекомендацію для вступу в члени КПРС І. Ф. Аврамчуку. Впевнений: довір’я виправдає з честю.Може це одноманітно — завжди думати про радгоспні справи. Може. Тільки ж хліб на наших столах ніколи не здається зайвим. І хлібороби не чекають осені. До неї. обважнілої врожаями, йдуть крізь напружені дні цілий рік, Вивчення нової агротехніки, ремонт механізмів, вивезення добрив, підготовка насін
ня...І якби Володимира Юхимовича запитали, коли було важче: у ті далекі роки чи нині, відповів би — проблем, які треба оперативно вирішувати, вистачає завжди. Тепер необхідно перевести виробництво сільськогосподарської продукції на 

промислову основу. А це значить, що кожен гектар повинен працювати, як верстат під відкритим небом. І ніщо: ні надмірна вологість, ні засушливе літо—іне повинне заважати вирощувати високі врожаї Суть не тільки в

новій технології — іншими стали самі люди, їх ставлення до праці. Колись бідна земля більше забирала поту, ніж давала збіжжя. Нині вільна, розкута, вона звеличила людей, а ті прославили її.Пригадую минулорічні жнива. Ми зустрілися з Володимиром Юхимовичем безпосередньо в ПОЛІ, де йшла битва за врожай. Скільки часу провів він тут у праці, у роздумах. Втомлене; з білими цятками лелек, що збирались у вцрій, поле тоді напрочуд гармоніювало з його настроєм.— Хто ми :на цій землі ?— думав він. — Частина природи, яка через момент зникне в її круговороті назавжди? Ні! Усе залежатиме від того, яку борозну прокладеш на цій ниві, який слід залишатимуть твої вчинки 1 слова у свідомості людей....Нотними рядками хліборобської пісні лягали валки скошених зернових культур. З кожним заходом комбайнів кількість їх усе збільшувалась, але біля жодного не було не- скошених колосків. Так уже заведено у господарстві — добре, без огріхів

оброблена земля не лише данина естетиці. Вона дисциплінує хліборобів, а головне, щедріше віддячує їх за труд.— У нас же 3201 гектар ріллі, то хіба варто за кількома невпораними сантиметрами на узбіччі ганяти трактора, — бідкався, бувало, хтось з молодих механізаторів.Володимир Юхимович знав, що потурання у малому потягнуть й інші упущення, н едоробк и. Пізніше на районному зльоті передовиків сільськогосподарського зироб- ництва прозвучала його думка:— Земля завжди при- носитиме тобі щастя й достаток, якщо ти її поважаєш, бережеш, піклуєшся про неї.Колись давно Володимир Юхимович розповідав мені про різницю між серпрм, ціпом і зернозбиральним комбайном.— Комбайн це що ж?— запитував сам себе і тут же відповідав: — складна й складна машина. А призначення яке в неї? Серпа і ціпа. Щоб, значить, косити й обмолочувати жниво. А нехайио апробує хто удосконалити їх — серп 1 ціп. Не знайдеться такого. Бо що там уже раціоналізувати. Жало і ручка в серпа. Бияк, капиця — в ціпа. А скільки деталей у комбайні? Тисячі. Ось у цьому 1 полягає його головна недосконалість. Самі ж говоримо, пишемо: вся сила в простоті, що простіше, те мудріше. А коли доходить до діла, то робимо мало не навпаки. Ось читав я про новий комбайн «Дон», що створюють його, Додаткові вузли, механізми, електроніка. Це і складно 1 накладно. Ще до того й вага зайва. А нам про грунт треба дбати, про його мікрофлору....За селом — аж під горизонт — набираються сил пшениці. Вусаті ячмені щодень вище задивляються в неб<>. Літо котиться у жнива. А їх понад усе любить головний агроном радгоспу імені 60-річчя СРСР комуніст Володимир Юхимович Лисенко — майстер сільськогосподарського виробництва, вельми чесна 1 дуже хороша людина.
Г. ПОЛЯКОВА, 

кореспондент «Нового 
життя».

Фото автора.

ПЕРШИЙ РУБІЖ ВЗЯТО
Достроково виконали план продажу державі ранніх 

овочів господарства районного агропромислового об’єд
нання. Що ж сприяло успіху? На це запитання дав від
повідь нашому кореспонденту начальник відділу ово
чівництва РАПО Микола Борисович ЛУКАШ,Складні умови випали на долю овочівників в першій половині цього року. Часті похолодання затримали ріст та розвиток овочевих культур у відкритому грунті. З запізненням почала надходити продукція з закритого грунту. Майже на два тижні скоректувала погода надходження овочевої продукції до столу трудящих. По- годні умови поставили перед керівниками та спеціалістами радгоспів району вимоги корінної перебудови в питанні вирощування овочів, особливо ранніх, до вирощування яких готувалися ще з осені минулого року.Непогано попрацювали овочівники радгоспу «Кра- силівський». Якщо станом на 1 липня цього року район виконав план

продажу державі ранніх овочів на 101 процент, то радгосп — на 128 процентів. При плані 905 тонн реалізовано їх 1053 тонни.В господарстві ще восени було заготовлено 1 посаджено на вигонку достатню кількість петрушки. селери, часнику, цибулі. Посіяно в теплицях шпинат, а навесні як ущільнювач основної культури вирощувався салат.Нині тут приступили до продажу державі столових буряків, моркви, кабачків та Інших овочевих культур. І вже сьогодні можна сказати, що радгосп не тільки виконав план продажу ранніх овочів, а значно перевиконає і великі овочі.Добре попрацювали також овочівники радгоспу

Імені Щорса. Так, до 1 липня цього року вони реалізували 1413 тонн ранніх овочів при плані 1L5O тонн. Відрадно і те, що в господарстві овочі вирощено в повному асортименті.Непоганих результатів добилися також працівники закритого грунту радгоспу «Великодимерсь- кий». Вони реалізували вже до столу трудящих 1027 тонн різних овочів, що становить 112 процентів до плану. Незважаючи на те. що в господарстві було повністю пошкоджено один гектар плівкових теплиць з плодоносними огірками 1 стільки ж з помідорами, керівники радгоспу за рахунок конвейєра редиски, кропу, столових буряків та моркви, інших зелених Культур не тільки змогли виконати план, а значно перевиконати його.Вагомий вклад у виконання плану продажу державі ранніх овочів внесли 

також радгоспи імені 60- річчя СРСР, «Русанівсь- кий» та радгосп-комбінат «Тепличний».Але. на жаль, є ще ряд господарств, керівники яких безвідповідально ставляться до питання вирощування 1 продажу державі городини. Серед них — радгоспи «Зоря», «Жер- дівський», «Літківський». Керівникам цих господарств необхідно зробити все для того, щоб успішно виконати плани продажу овочів у відкритому грунті.Мине небагато часу, і в торговельну мережу надходитимутй огірки, помідори, кабачки, інші овочі, вирощені на полях господарств району. Десятки тонн їх щодня реалізовуватимуть трудівники радгоспів «Великоди- мерський», «Красилівсь- кий», «Русанівський» та інших. Овочевів цих ГО"
ЛИВО Г-

Про незадовільну робо
ту автобусів на маршру
ті № 331 написав до ре
дакції житель вулиці Ен
гельса А. М. Пантелеев.Начальник АТП-13209 Р. Ф. Локтев повідомив, що лист розглянуто керівництвом автопідприєм- ства. На маршруті № 331 працює 11 автобусів з інтервалом руху 10 хвилин. В червні траплялися зриви рейсів через технічну несправність. Через це інтервал руху збільшувався до 20 хвилин.Нині прийняті дійові заходи по поліпшенню технічного стану автобусів. З водіями, які обслуговують цей маршрут, проведена роз’яснювальна робота по підвищенню якості обслуговування пасажирів. 

ВЕРШИНА ЛІТАУ наших широтах липень — найтепліший місяць року. Середня місячна температура повітря досить висока. В степовій зоні республіки вона перевищує 20, в лісостеповій та на Поліссі — 18— 21, в горах Криму та в Карпатах — 15—16 градусів.Для літньої пори, коли багато часу люди проводять на повітрі, більш цікаві дані про денну температуру. Вона на кілька градусів вища за середню. Причому найвищий рівень, зафіксований за всі роки спостережень, становить 32—39, а в окремих районах південних, східних та центральних областей навіть 40—41 градус. Лише в липні, єдиному з усіх місяців року, ртутний стовпчик не опускається нижче нуля.Липень — місяць гроз. Спостерігаються вони 6—8, а в окремі роки до 10—15 разів. Нерідко супроводжуються градом та шквалами. Максимальна добова кількість опадів в липні Іноді перевищує їх місячну норму, доходить до 60--85, а в окремих районах — до 100 міліметрів. Звичайно ж в південно- східних областях України випадає 28—65, в північно-західних — 61— 92 і в гірських районах республіки міс- цямии 96—176 міліметрів.Відомо немало випадків надзвичайно Інтенсивних злив, гроз, шквалів, які порушували нормальне життя, викликали перебої в роботі транспорту, зв’язку тощо.Прохолодним видався липень минулого року. За прогнозом Гідрометцентру СРСР і цьогорічний не обіцяє спеки. Середня місячна температура повітря передбачається на 1—2 градуси нижчою за норму, лише на Волині та у Львівській області — близько норми.Місячна кількість опадів очікується в більшості областей вищою за норму. В Донецькій, Ворошиловградсь- кій та в ряді районів західних обла с т е й близько, а в Закарпатті, Івано-Франківській— меншою за норму.
Н. ТОКАР, 

головний синоптик 
Українського гідро
метцентру. (РАТАУ).

ЧИТАЧ ЦІКАВИВСЯ

Запитуйте— 
відповідаємоНаш читач С. Ф. Ква- шук запитує, де в Броварях приймаючі макулатуру.Як повідомив редакції заступник директора заготівельної контори Є. В. 

Феденко, два ларки, які приймають від населення вторинну сировину, знаходяться на залізничній станції та на старому ринку. Вони працюють з 8 до 13 години щодня (вихідний — понеділок). Крім макулатури, заготконтора приймає від населення ганчірки, кольорові метали. До речі, за 1 кілограм лому кольорових mz-—одержати



Броварському заводу крупнопанельного 
домобудування

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

— формувальники,
— електрозварювальними,
— монтажники стальних і залізобетонних 

конструкцій.
Оплата акордно-преміальна.
Протягом двох років робітники будуть забез

печені житлом. Одинакам надається гуртожи
ток.

На квартоблік робітників беруть на пільгових 
умовах.

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Куту
зова, 129, тел.: 44-02-16, 4-05-25, відділ кадрів.

їхати автобусом № 2 до зупинки «Завод 
КПД».

Виконком Троєщинської сільської Ради глибоко 
сумує з приводу смерті колишнього працівника 
сільської Ради

ІГНАТЕНКА Івана Павловича
і висловлює щире співчуття рідним та близьким 
покійного.


