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НАГОРОДИ-КРАЩИМ
Острівський райком 

комсомолу вручив пере
хідний вимпел «Кращому В комбайнеру на жнивах» і 
лисг-подяку лідеру соціа
лістичною змагання серед 
молодих жниварів ком
байнеру радгоспу «П’яти- 
хатсььий» Андрію Трюха- 
ну. З бункера свого «Ко
лоса» він видав II тисяч 
центнерів зерна!

На другому місці су
перник Андрія но змаган
ню Петро Бакун з колгос
пу «Росія». Комбайном 
такої ж марки він намо- 

^лотнв близько 8 тисяч 
центнерів хліба.
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АНОНС
Усвідомлюючи важли

вість створення міцної 
кормової бази для гро
ме дськогс тваринництва 
КОМСОМОЛЬЦІ Тс молодь 
Нсвомиргородсьиого ра
йону закликають юнакіс 
та дівчат області взяти 
шефство над заготівлею 
кормів.

Нехай же кожен мело
дий трудівник за прик
ладом НОБСМкргОрСДЦІВ 
заготовить не менше 
тонни зеленої маси. Це 
буде вагомим внеском 
комсомолі! Міровоград-
щкии у справу підвищен
ня продуктивності тва
ринництва, безумовно- 
го виконання п'ятирічки! 

(Див. 2 стор.).

КОЖЕН ГЕКТАР Fir—
, ® АГІТАТОР —
І БАЖАНИЙ ПСТЬ

в и

БУДНІ' НАСТУПУ

ЖНИЕА-79

ІДЕОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖНИВ
ОМБАЙН плавно ру- 
шив у золоті хліба. Трі

потів на вітрі червоний 
прапорець, і то було вель
ми гарно: червоне 
комбайна, червоний пра
порець і червона 
сонця на блакитному тлі 

^неба. Я помахав рукою 
Анатолію Набоку і маши
на рушила: на нас чекали 
інші поля, інші комбайни.

Коли живеш у сільській 
місцєбості, яку б посаду

тіло

нуля

Ще наливався зерном 
нолос, ще перевіряли 
майбутні жниварі готов
ність комбайнів і жаток, а 
районний комсомольський 
штаб по проведенню жнив 
уже вкотре подумки, ніби 
на кіноплівці, схоплював 
увесь хід збиральної кам
панії.

Штаб, а до його складу 
ввійшли комсомольські 
працівники, спеціалісти 
сільського господарства,

Коли, наприклад, агітатор 
Тетяна Іванова приходить 
на поля колгоспу «Росія», 
хлопці-механізатори неод
мінно запитують:

— А Набок набагато нас 
обігнав?

Тоді Тетяна розгортає 
«Екран змагання», який 
випускає районний інфор
маційний штаб; і знайо
мить хлопців із показни
ками /лєхйнізаторів інших 
господарств.

слово до А ЛЕЕ А
ти не займав, жнива так 
чи інакше вплітаються в 
твоє життя. А коли ти — 
член райкому комсомо

лі яу, коли на жнивах у тво- 
с/лу районі працює 1650 
юнаків і дівчат та ще 420 
студентів, 
жнива не просто 
даться в
тривалий час еони стають 
сенсом життя кожного, 
хто працює в райкомі, ви
тіснивши відпустки, одру
ження, хвороби і всі інші 
власні турботи.

Цьогорічні ЖНИЕЙ для 
молоді НсБоукраїнщини 
— особливі. Особливі 
тим, що проходять у юві- 
'лейний рік комсомолу 
України, особливі і своєю 
складністю — несприятли
ві погодні умови. Тому 
райком комсомолу зазда
легідь накреслив ряд за
ходів, спрямованих на те, 
щоб кожен учасник зби
ральної налапанії працю
вав якісно і ЕИСОКСПрО- 
дуктивно.

школярів ---
ВПЛІІЯ- 

теої будні. Не

художник, фотограф, ме- 
тодист районного Будинку 
культури головну увагу 
приділив організації со
ціалістичного змагання. 
Було оголошено районний 
конкурс на кращий коллео- 
мольсько - /лолоді ж н и й 
комбайновий екіпаж. Мо
лодого комбайнера — 
переможця нонкурсу — 
буде нагороджено па- 
аа'ятним кубком та турис
тичною путівкою за кор
дон. А членів екіпажу че
кають Почесні грамоти 
райкому та цінні подарун
ки. Окремий приз встано
вили для переможців се
ред дІБчат-трантористок.

Пройшло кілька днів 
жнив, визначились головні 
суперники — комбайнери 
Анатолій Набок та Григо
рій Мочелюк з колгоспу 
імені Ульянова, на рахун
ку котрих уже по 7 тисяч 
центнерів
зерна. За ходом 
змагання 
колеги з інших колгоспів.

намолоченого 
їхнього 

стежать і їхні

Цих людей у білях халатах 
за довгими прилавками мага
зинів ми зустоічаємо щодня. 
Ми вже звикли до стереотип
них ааііигапь: «Вам що зважи
ти? Скільки?»

Зникли до осяйних вітрин, 
викладених хитромудрими ві
зерунками пакетиків і кульоч- 
ків. Оздоблених манекенами і 
веселими іі ряжками.

Т навряд чи \го з покупній у 
буденних своїх клопотах заду
мується над тим, що за цими 
веселими вітринами, прилавка
ми і касами, ніби чітким і зла- 

V годжеііий механізм, працює ве- 
лнчезинп загін працівників при
лавку. їхніми пуками важать
ся, розфасовуються, упакову
ються і відмірюються щоденно 
тонни і кілометри пайрізнома- 
нітніїної продукції.

Якось на току колгоспу 
«Мир» хтось із агітаторів, 
Н. Дядюра чи Д. Омель
ченко пожартували: екран 
змагання і районна газета 
«Радянське село» — зараз 
найпопулярніша літерату
ра сеоед наших механіза
торів. Я пошкодував, що 
не чув цих слів Віктор 
Іщенко, кореспондент га
зети, член райкому ком
сомолу, един із найактив
ніших членів нашого шта
бу. Газетярам роботи ви
стачає — адже 
наша «районка» 
жнив щодня. 
ВАЖЛИВІСТЬ І 
** тість МОАЛЄНТУ

г.иходить 
під час

і урочис- 
/ — ось 

що, на /гою думну, відчу
ває зараз молодь району. 
Мабуть тому, Есупереч 
примхливій поіоді, жнива 
почались у НоЕоукраїн- 
ському районі, як свято. 
Урочисті паради збираль
ної техніки, свято першо
го снопа, посЕЯченнп б 
молоді хлібороби, віталь
ні листівки І телеграми на

честь перших переможців 
— усі ці моменти дели 
відчути молоді сбою при
четність до важливої дер
жавної справи.

Як можуть, 
працювати під 
абияк юнаки 
«Росія», котрим перед по
чатком косовиці дівчата в 
національних костюмах 
вручили хліб-сіль на руш
нику, котрим еетеран кол
госпного руху Роман Пан- 

• тєлійоеич Жорновий ска
зав тепле напутнє слоео, 
а агітбригада районного 
Будинку культури «Юві
лейний» проспівала пісні 
про колос, про землю, 
про радість хліборобську.

І понесли ту пісню у 
серці комсомольці на свої 
перші жнива, щоб запа
м’ятати до жнив наступ-’ 
них.

508943 центнери зерна 
вже намолотили комсо
мольсько-молодіжні ком
байнові екіпажі. Зоряний 
час сьогодні у Віктора 
Жорнового та Володими
ра Чабана з «Росії», у 
Анатолія Набока та Григо
рія Мочелюка з колгоспу 
імені Ульянова.

То не просто 
їхньої
города 
вимпел 
байнах 
бів. На 

і він здалену здається мені 
> схожим на червоні вітри

ла їхньої мрії.
С. ЛІСІЦЬКИЙ, 

заступник начальника 
Новаукраїнсьного ра
йонного комсомоль
ського штабу «Жни- 

і єа-79».

скажімо, 
час жнив 
колгоспу

визнання 
майстерності і на
зв труд—червоний 
на червоних ком- 
молодих хліберо- 
синьому тлі неба

ЗАВТРА — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА ТОРГІВЛІ

Скажімо, лише н нашій об
ласті сьогодні на торговельних 
підприємствах і в закладах 
громадського харчування пра
цює понад }7 тисяч чоловік. 
Це — люди з;к надто звичної, 
а тому часом непомітної про
фесії. без якої не може обіїпи- 
ся ні велике сучасне місто, ні 
малонасслене село.

Ось чому и нашій системі 
пульсує напруга пошуку но
вих форм і методів обслугову
вання населення. Зараз у ма
газинах області 65 процентів 
працівників усіх відділів пе
рейшли на самообслуговуван-

ля Це дяє Змогу покупцеві не 
тільки вибрати річ па свій 
смак, а й зекономити час пз її 
покупку Метод давно себе ви
правдай і дав гарні результати.

По-сучасному, з урахуван
ням запитів відвідувачів, пра
цює кіровоградське універ
сальні торгове об’єднання, в 
якому трудиться близько тися
чі працівників різких професій. 
До речі, тут уперше ті області 
ПОЧО.ПВ ДІЯТИ (і досить успіш
но) комплекс)» «Все для чоло
віків», «Все для жінок». «Все 
для дому» «Культура в побу
ті» ТОЩО.

Звичайно, говорячи про буд

червоним 
МОЖЦЯ 
змагання 
ла цей механізованії загін.

Між іншим, МОЛОДІЖНИЙ 
екіпаж комсомольців Вік
тора Матвієнка і Володи
мира Кли менка суворо три
має на обліку козину хви
лину. Кожев колосок На • 
сьогодні хлопці намолоти
ли понад 3 тисячі центне
рів цьогорічного хліба.

Звичайно, в колгоспі 
«Мир» чимало досвідче
них комбайнерів: Б. М. 
Мельник, О І. Климепхо, 
С. ЛІ. Кишснко та інші. І 
вибороти першість у тру
довому суперництві з ни
ми не так просто. Але 
хлопці впевнено Ердуть 
перед у змаганні Працю
ють, дійсно, із комсомоль
ським вогником.

1 коли їм день дарує 
липневе осоння, вони кер
мують потужну 
ДО НОВИХ ТОУДОЕНХ

прапором пере- 
соціадіст нчлого 

по прану очоли-

ЧІнву» 
иере-

по золотому 
парової пшениці,

е се-

Коротка літня ніч про
летіла, я 4 сполоханий 
птах, вдаривши у вікно 
фіолетсвим нрилом до
світку. Вінтор схопився з 
ліжка і розсунув фіранку. 
День започаткувався дріб
ним і густим дощем. «Ве
селий ранок, — нриво по
сміхнувся хлопець, — ні 
носить, ні молотить. 6 
БСЄ Ж...»

І Есе ж, на тракторну 
бригаду Віктор Матвіенко 
прийшов найпершим.

Згодом прийшов Воло
димир Клименко, напар
ник Віктора. Він ковзнув 
поглядом 
клину

через годину

що накотила колосисті 
хвилі до самої дороги, і 
розім’яв у руці сигарету. 
Перекур почався.

Проте
дощ. ніби схаменувся, по
ступившись місцем весе
лому сонечку Вено роз
сипало райдужні іскри на 
зарошених колосках і не
бавом вивело на поле сім 
потужних агрегатів. «Ни
ва» Віктора Матвіенка з

мог, намолочуючи 
редньому щодня близько 
450 центнерів зерна.

Зараз у них пайгзрячі- 
ші (і в 
теж) і 
ші дві.

дощову погоду 
пайвідіювідальні-

В. ГОНЧАРЕНКО
МаловиСнівсьчий район.

На знімну: Болсдиніи© 
КЛИМЕНКО і Вінюр МАТ- 
ВІЄНКО.

«сто В. ГРИБА.

ні працівників прилавку, я не 
можу поминути увагою наших 
молодих колег. Тим більше, 
що сьогодні зразки культурно
го обслуговування за метода
ми прсгоесивних форм торгівлі 
показують 39 молодіжних ма
газинів.

Уже не перший рік у кірово
градському комсомольсько-мо
лодіжному магазині «Оксана» 
зараховані в колектив молодо
гвардійці Олег Кошовий і Лю
бов Шевцова. їхнім заробіток 
молоді продавці ♦ Оксан»» пе
рераховують до радянського 
Фонду миру.

Власне, в області з комсо
мольським вогником трудяться 
55 молодіжних бригад, ше об'
єднують майже 500 працівни
ків прилавку...

Щороку наші ряд»» понов- 
нюються випускниками кірово
градських технікуму радян
ської торгівлі і торт ОЕСЛЬПОТ© 
училища Пона д 400 товаро
знавців. продавців і касирів 
обирають шлях людей такої 
потрібної і необхідної профе
сії

Наші лави омолоджуються. 
Ростуть. І в ньому теж ознака 
радянського сьогодення Адже 
майбутнє починається сьогодні, 

будувати його молодим.
В МОС1СВИЙ. 

заступник начальник» об
ласного управління тер’їв- 
яі.

1
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ЗАГОТІВЛЯ КОРМІВ-.
КОЖЕН ТРУДІВНИК НОВОМИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ 

ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ТВАРИННИЦТВА.

ВСТУПНЕ СЛОВО
ГОЛОВНОГО ЗООТЕХНІКА РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА А. С. ЯЛОВЕНКА.

Цьогорічна посуха ні
кого не радує. І все ж тре
ба зробити все можливе 
для збереження поголів я 
тварин і птиці, для вико
нання п’ятирічного плану 
виробництва і продажу 
державі м'яса, молока, 
вовни, яєць. Зрозуміло, 
що '»виручить» тільки міц
на кормоза база. На соко
виті корми особливо роз
раховувати не довелось. 
Значить, вихід один — за? 
готовити якомога більше 
сіна однорічних та багато
річних трав, перший укіс 
яких мав високий і густий 
травостій. Лише колгосп 
«Жовтень», що спеціалізу
ється на виробництві яло
вичини і утримує числен-

ТРАДИЦІЯ ПОЧИНУ
Колл морг: заходить при 

традицію, вшшкає потреба 
[озорити І Про її витоки. 
Це ДЛЯ порівняння, для 
об’єктивнішої оцінки 
зробленого. Все почалось 
ще небувало посушливого 
сімдесят п'ятого року. То
го, що виросло па площах, 
зайнятих кормовими куль
турами, було явно мало 
для забезпечення годівлі 
тварин. Райком партії то
ді звернувся до всіх тру
дівників району із закли
ком: сгьорічп потрібний 
запас кормів за рахунок 
дикоростучих трав. Вне
сок кожного мав бути не 
меншим иіетонїш.

Ділом відгукнулися на 
цей заклик і комсомоль
ські організації колгоспів 
«Жовтень», «І Ірогрес». 
Тільки юнаки і дівчата 
одразу ж внесли суттєву 
поправку до передбачува
ної норми: кожен зобов'я
зався заготовити кормів 
удвічі більше. Ініціативу 
схвалив райком комсомо
лу, її підхопили в усіх 
первинних.

і Іаслідую'іи ініціаторів, 
учнівська бригада Ново- 
миргородського зоотехпі- 
куму відпрацювала па 
честь 40-річчя стахаиов- 
ського руху 40 Стаханов- 
ських вахт на тільки-но 
з б у до в а и о м у комбікормо
вому заводі. Це допомог
ло колективу вивести під
приємство за дні вахти на 

заплановану потужність. 
Ініціатори ж колгоспів 
«.Жовтень» і «Прогрес» 
накосили тоді по півтори 
тонші різнотрав’я кожен.

Та;< було започатковано 
комсомольське шефство 
над однією із найважливі
ших сільськогосподар
ських кампаній — заготів
лею кормів для громад
ського тваринництва. Вже 
наступного року ініціато
рами такого шефства ви
ступили комсомольські ор
ганізації комбікормового 
та шкіряного заводів. 1977 
року школярі району на
дали велику допомогу в 
заготівлі гіллячкового 
норму для овець. А торік у 
традиційному місячнику 
на «зелених жнивах» ко
жен комсомолець відпра
цював по 4 — 5 днів.

Організаторській роботі 
серед молоді села, зайня
тій у тваршіпнцтві, рай
ком комсомолу надає ве
ликого значення. Адже 
попад дні тисячі юнаків і 
дівчат трудяться в сіль
ському господарстві. Май
же четверта частина їх — 
па фермах і тваринниць- 
кнк ^комплексах. І в тру» 
довому вихованні цієї ка
тегорії молоді комсомоли- 

не дійне сгадо, заклав у 
скирти 751 тонну цього 
корму, а господарства ра
йону в цілому — 3087 
тонн. Це значно більше, 
ніж за будь-який з остан
ніх трьох-чотирьох років. 
Виручило мале зрошення, 
площа якого займає в ра
йоні 2100 гектарів. Нині, 
після щедрого поливу, 
підживлення і дощів на 
поливних ділянках підрос
тає другий урожай.

Дуже вимогливими бу
ли спеціалісти й при заго
тівлі сінажного монокор
му. З усіх господарствах 
закладався він з дотри
манням вимог. На сьо- 
юднішній день в транше
ях зберігається 11821 тон-

ське шефство йад за:отій- 
лею кормів є вагомим сти
мулом в організації 'со
ціалістичної о змагання за 
створення достатку про
дуктів твЗрніншцтда. 
Важливо, що дедалі шир
шу участь у цій справі бе
руть тоїіаки та дівчата під
приємств промисловості, 
транспорту, районних ор
ганізацій та установ.

Щороку при підбитті 
підсумків змагання тва
ринників мова заходить і 
про майбутню заготівлю 
кормів. Тут же присутній 
комсомольський актив. 
Так що про завдання на 
час «зелених жнив» ком
сомольські ватажки, «про
жектористи» знають за
довго до початку кампа
нії.

Говоримо про це і па 
семінарах секретарів ком
сомольських організацій, 
начальників штабів «Ком
сомольського прожекто
ра». Обов'язково тут вис
тупають партійні праців
ники, спеціалісти районно
го управління сільського 
господарства.

Різноманітні заходи
здійснює райком, органі
зовуючи молодь на ство
рення достатку кормів. 
Найперше — це суботни- 
ки, недільники, місячники. 
Напередодні «зелених 
жнив» у всіх комсомоль
ських організаціях прохо
дять відкриті комсомоль
ські збори. Перед їх почат
ком усім юнакам і дівча
там вручаємо текст звер
нення райкому комсомолу 
із закликом взяти активну 
участь у заготівлі кормів. 
На зборах обов’язково 
присутні члени райкому.

Намагання дійти до 
кожного в організації ці
єї важливої справи — від 
комсомольського активіс
та до рядового члена 
Спілки — має позитивні 
наслідки. Більшість ком
сомольських організацій 
переглядає свої плани, 
беруть підвищені зобов’я
зання. Ось і цього року 
кожен комсомолець кол
госпів «Жовтень», «Про
грес», імені Куйбпшева 
дав слово заготовити по 
чотири тонни різнотрав’я.

Інформаційний центр 
райкому комсомолу, ра
йонний комсомольський 
оперативний штаб по за
готівлі кормів веде чіткий 
облік ударних вахт; моло
ді на «зелених жнивах». 
Переможців чекають за
служені нагороди.

А. СКЛЯРЕНКО, 
перший секретар Но- 
аомиргоро деякого 
райкому комсомолу. 

на сінажу. Але це ще не 
все. Після дощів, що 
пройшли, пішли з ріст ку
курудза, буряки та інші 
коренеплоди, повсюди з 
господарською ощадли
вістю скиртують солому.

На початку літа трудів
ники колгоспу «Жовтень» 
виступили з ініціативою 
широко розгорнути заго
тівлю різнотрав'я в лісах, 
лісосмугах, на луках то
що. Працівники райсіль- 
госптехніки закликали до 
цього усіх виробничників, 
службовців, інтелігенцій’-» 
Новомиргорода. Ці почи
ни, схвалені райкомом 
партії, здобули широкі 
крила, дійшли до кожного 
жителя міста. Нині кол-

РЕПОРТАЖ ІЗ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ЗБОРІВ
Першим узяв слово тракторист Вік

тор Рябошапка, і дехто з комсомольцю 
навіть здивувався тій рішучості, з якою 
цей худорлявий, іноді соромливии хлоп
чина вийшов на трибуну. Не дизузазея 
хіба що Петро, молодший брат Вікто
ра, теж механізатор. Не дивувався, бо

ЗАВДАННЯМ 
НОМЕР ОДИН
ВИЗНАЧИЛИ ДЛЯ СЕБЕ КОМСОМОЛЬЦІ 
КОЛГОСПУ ІМЕНІ ЧКАЛОВА ЗАГОТІВ
ЛЮ КОРМІВ ДЛЯ ТВАРИННИЦТВА

приблизно знав, що скаже Віктор на 
слова секретаря партійної організації 
Володимира Івановича Венгуренка. Ад
же парторг звертався і до Петра, і всіх 
комсомольців, коли розповідав про те

скрутне становище, яке склалося цього 
року в господарстві через несприятли
ві погодні умови. У колгоспі найбільше 
в районі поголів’я ВРХ — 3600 голів, 
З тисячі свиней, 5 тисяч — птиці. З ти
ми темпами заготівлі кормів, які були 
торік, це поголів я не зберегти, — ска
зав парторг, щиро і трішки безпорадно. 
Сказав на комсомольських зборах з по
рядком денним: «Про завдання комсо
мольської організації колгоспу імені 
Чкалова по заготівлі кормів для громад
ського тваринництва».

І юнаки та дівчата оцінили щирість 
парторга і те, що по допомогу у скрут
ну хвилину партійна організація, прав
ління колгоспу звернулось саме до них, 
молодих.

Тому і чекали, що скаже у відповідь 
зовні сором язливий Віктор Рябошапка, 
кандидат у члени КПРС, один із кращих 
механізаторів господарства. Віктор, 
дійсно, спершу зніяковів від очікуваль
них поглядів товаришів і насторожених 

голови колгоспу Володимира Петро
вича Казуна та першого секретаря рай
кому комсомолу Андрія Скляренка, Та

госпники заготовили 4307, 
а жителі міста —- 1110
тонн зеленої маси дико
ростучих трав, з якої зи- 
виготовлено 1393 тонни 
вітамінного трав яного 
борошна. 780 тонн його, 
згідно плану, район про
дасть державі, за що ма
тиме стільки ж комбікор
му. Уже в третьому квар
талі одержимо близько 
300 тонн концкорміа. У 
всіх господарствах заго
товляють гіллячковий
корм, а в колгоспі імені 
Шевченка з дня на день 
розпочнуть ВИГОТОВЛЯТИ 

хвойне борошно...
Звичайно, добре мати 

здосталь різноманітних 
кормів, та ще важливіше 
по-господарському, з най
більшою віддачею їх вит
рачати. Ось тому на кож
ній фермі розроблено 
подекадні графіки вико
ристання кормів.

Як ідуть зараз справи в 
тваринництві? Піврічний 
план виконали не по всіх 
видах продукції. Зате є 
перспективи достроково 
впоратися з річним дер
жавним замовленням на 
м’ясо, яйця, вовну. Трохи 
важче буде з молоком, бо 
маємо заборгованість з 
минулих років. Перспек
тиви з тім, що поголів я 
великої рогатої худоби, 
овець, свиней, птиці нині 
значно перевищують ми
нулорічну кількість і пла
нові завдання на нинішній 
рік.

Словом, є можливість 
підвищити продуктивність 
дійного стада, вагові кате
горії худоби на відгодівлі. 
Справа за кормами і за 
ефективним їх викорис
танням. Своє вагоме сло
во тут має сказати мо
лодь.

потім, перехопивши підбадьорливий 
погляд механізатора Сашка Кравченка, 
почав говорити рішуче і твердо:

— Нас, комсомольців, у колгоспі — 
немало І всі ми — молоді, силь
ні, здорові. Пропоную кожному накоси
ти по чотири тонни. Багато? Звичайно. 
Зате вийде 200 тонн дикоростучих трав.

— Техніка нас, прямо скажемо, може 
підвести, — піднявся на тибуну услід 
за Віктором Сашко Кравченко.

Не тільки Сашко з Віктором, а її усі ін
ші механізатори, тваринники знали (Та 
ще іі голова колгоспу щойно на зборах 
нагадав), що треба заготовити 90U тзни 
трав’яного борошна, і майже 250 топи но
го буде виготовлено із дикоростучих 
трав.'Певннй запас кормів у колгоспі 
вже є. Заготовлено 400 тони різнотрав'я, 
297 точи трав’яного борошна.

Еяробішцтво трав'яного борошна — 
партійне доручення члена райкому ком
сомолу. молодого комуніста, оператора 
СБ-1.5 Валентина Соколова. Працює аі- 
регат у дві зміни. 1 якщо в першу зміну 
біля агрегати трудяться механізатори, то 
в другу — керівники господарства: від 
голови'колгоспу до секретаря комсомоль
ської організації Володі Скринника.

Тому й не дивно, що ініціатива зібрати 
по 4 тонни дикоростучих трав на берегах 
річки Висі, у лісосмугах народила« я са
ме в цьому господарстві, де молодечою 
завзяття не позичати.

Повернемося до КОЛГОСПНОГО Бх’ДШІКу 
культури, де проходять збори і де V цей 
час на трибуні один із Кравченків. їх, 
механізаторів Кравченків, у колгоспі 
троє; батько Анатолій Іванович і два си- * 
ви — близнюки Сашко та Микола. Мо
лодші Кравченки працюють на заготівлі 
кормів. том>’ й говорить Сашко з трибуни 
так запально:

— Заготовимо сіна, трав’яного борош
на, а на черзі 543 гектари силосної куку
рудзи. На одному ентузіазмі корми не 
заготовиш, потрібна техніка. Сьогодні 
вранці я критикував бригадира за те, 
що возимо зелену масу великогабарит
ними причепами. Час марнуємо... Дай
те нам дошки, і ми відремонтуємо мен
ші причепи, якими легко було б манев
рувати на полі...

І не ображались у ті хвилини на ком
сомольців за критику ні голова колгоспу 
ш секретар райкому комсомолу Навпа
ки, було на серці радісно, що юнаки та 
дівчата брали не голослівні зобов’язання 
а серйозно поставились до свого завдан
ня, оцінили і зважили всі можливості.

Рішенням зборів ухвалили склад ком
сомольської комплексної кормодобув
ної бригади. Ватажком її став Микола 
1 анул, комісаром — Сашко Кравченко.

ГОЛОВНИЙ 
[ШМГН
складають у ці дні учні 

Лисгопадівської восьми
річної школи на поляж 
колгоспу «Комуніст» [
До поля, до ферм IIЛ» 

нам не звикати. У мене, 
наприклад, мати доярка, 
брат Володимир — ме
ханізатор. Тому, коли 
ми, школярі, довідались, 
іцо колгоспові потрібні 
робочі руки, запропону
вали свою допомоіу під 
час канікул. Із старшо
класників створили три 
ударні загони по заго
тівлі кормів для громад
ського тваринництва. 
Здавалось б::, що може 
восьмикласник чи семи
класник, коли коса для 
нього іноді заважка, а
кермо трактора — тим 
паче? Виявляється, мо
же чимало. Перший за
гін згрібає сі!іо. Вадим 
Скочко, Микола Голов- 
ченко, Олег Баляс, Ва
силь Жіішко і я (брига
да) косимо різнотрав’я. 
А коли дорослі косять — 
ми згрібаємо траву, з 
якої виготовили 73 тон
ни трав'яного борошна. 
Крім цього, ми вирішили 
самостійно па берегах й 
річкп, у лісосмугах нако
си їй кожен не менше 1 
тонни трапи. Чому, коли 
це під силу пенсіонерам, 
не під силу нам?

Працювати цікаво, ве
село. А скільки новин 
розповідаємо один одно
му при зустрічах із свої-; 
ми товаришами та одно
класниками. Адже на 
тракторній бригаді кол
госпу працює другий 
ударний загін учнівської 
молоді. Під керівництвом 
нашого наставника, мвіі- 
стра-шіладчпка Івана
Дмитровича Лисенка уч
ні допомагають ремонту
вати силосозбиральну 
техніку. Звичайно, до 
складу ремонтного заго
ну ввійшли найбільш 
здібні і умілі старшо
класники: Василь Цпвнн 
да, Микола Яіікуи. Ва
силь Козяр. Володя Фун- 
дурат та інші. Працюва
ти абияк не дозволяють 
довір’я з боку механіза
торів і прискіпливість 
членів «Комсомольського 
прожектора-, контроль :. 
боку секретаря комітет«' 
комсомолу Мсланії
Яцеііко, а ще — совість.

Третя бригада учнів 
випасає^ колгоспне стадо д. 
корів. Саме до нас, шмі-у 
«тирів, звернувся із 1І.ІІМ 
проханням секретар пар
тійної організації колгос
пу Петро Михайлович 
Литвинов, ^і ода була. 
І а як же інакше, коли, 
приміром, у Толі Кнрич- 
ка мати її батько пра
цюють па формі, а Саш
кова мати, Ольга Проко- 
півна Фуидурат — пере
дова телятниця, її порт
рет на Дошці потаїш.

Д-'!я пастухів Анатолія 
І Кирпчка, Василя Гонча

ра, Валерія Жншка, 
Сашка Фупдурата та 
Сашка .Чсльипченка ви
ділено 5 коней. Хлопча
ки залюбки виконують 
Цю, здавалося б, неціка
ву роботу.

Думаю, що цьогоріч
ний досвід роботи в кол
госпі нам стане в при
годі, адже після закін
чення середньої школи 
всі ми мріємо стати ме
ханізаторами і працюва
ти поруч батьків. 1

В. СТАЦЮРА, 
учень Листопадів- 
ської восьмирічної 

і школи.



-  ЗІ литаия 1070 року   ------------------------ „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ ________________________ 3 стор  

УДАРНА СПРАВА КОМСОМОЛУ!
ДАВ слово ЗАГОТОВИТИ ЦЬОГО РОКУ

ініціативі: принцип дії
НЕ МЕНШЕ ОДНІЄЇ ТОННИ РІЗНОТРАВ’Я

Райком
Гарантія успіху будь- 

якої справи — у прямій 
залежності від того, як її 
організують. Тому і ниніш
ня підготовка до стартів 
на «зелених жнивах» поча
лася з організаційних за
ходів. Перш за все при 
райкомі був створений 
спеціальний комсомоль
ський оперативний штаб 
по заготівлі кормів. Прин
цип підбору кандидатур 
до нього базувався на то- 

- му, що цей орган керів
ництва має не. тільки мо- 
білізозувати молодь на 
важливу справу, а й нада
вати, в разі потреби, ква
ліфіковану допомогу на 
місцях, сприяти оператив
ному розповсюдженню 
досвіду передовиків. Очо
лив штаб перший секре
тар райкому комсомолу 
Андрій Скляренко.

З розрахунків, вивчення 
стану справ на місцях по
чались роєочі дні центру 
керівництва «зе сеними 
жнивами». Sy.no вирішено: 
кожен комсомолець, моло 
дий трудівник заготовить 
протягом літа по одній 
тонні зеленої маси. У тих 
господарствах, де є. балки, 
яри, очеретян; заплави чи 
інші неугїддя, створено 
комсомольсько ■ МОЛОДІЖНІ 
кормодобувні загони. Вони 
сьогодні успішно діють у 
колгоспах «Жовтень», іме
ні Куйбишева, імені Чкало
ва, імені Шевченка та ін
ших.

Раз у три дні служба ін
формації штабу, яку очо
лює завідуючий відділом 
комсомольських організа-* 1 
цій райкому ЛКСМУ Во
лодимир Босько, збирає 
дані про хід змагання на 
заготівлі кормів, повідом
ляє результати в районній 
газеті «Червона зірка» та 
по місцевому радіомов
ленню.

1979/1980 року».
Заготовляти різнотрав’я будемо в лі

сосмугах, ярах, балках, заплавах річок 
Ми вважаємо доцільним, щоб на косо
виці різнотрав’я використовувались усі 
можливі технічні засоби: косарки, трак
тори, золекуші тощо. Це дозволить при
скорити темпи заготівлі кормів і підви
щити продуктивність праці людей.

Закликаємо усіх робітників і службов
ців промислових підприємств, установ і 
міських організацій взяти найактивнішу 
участь у заготівлях різнотрав’я, накоси
ти кожному за сезон не менше 1 тонни 
зелені!

Ми впевнені, іцо не залишаться осто
ронь цієї важливої справи члени сту
дентських загонів, учні шкіл, технікумів
і профтехучилищ Подамо посильну до
помогу тваринникам областії 

Звернення обговорено і прийня
то на загальних зборах первинної 
комсомольської організації колгос
пу імені Чналова.

Основний потік нормів із 
різнотрав'я на сьогодні 
створює раицентрівська 
молодь. Першість у змаган
ні тримаю,о комсомольці і 
молодь азтопідприємства 
№ 10040, райсі льгосптехні- 
ни, транспортних нонтор. 
За один тільни суботник 
комсомольці Капітанів- 
ського цукрозаводу запас
ки ЗО тонн зеленої маси.

Не спадає робоча на
пруга в райкомі. Сьогодні, 
наприклад, під кінець ро
бочого дня із штабу кол
госпу імені Чкалова надій
шла телефонограма: «Нам 
терміново потрібен аку
мулятор, шоб сповна ви
користати техніку. Допо
можіть!» Значить, завтра 
начальник районного шта
бу Андрій Скляренко бу
де там зранку. І буде ще 
одне відрядження. Тільки 
пізніше. Щоб перевірити 
наслідки оперативної до
помоги.

Первинна.
Секретар комітету ком

сомолу Михайло Заку
тій якось випадково етап 
свідком такої розмови в 
ремонтній майстерні. 
Олександр Гусаков та 
Леонід Федорів осудли
во говорили трьом мо
лодшим:

— Та ви що, хлопці? 
Хочете підвести весь ко
лектив? Не виберете чи-- 
су накосити тонну тра
ви? Може, па буксир 
взяти? Посоромтеся!

А наступного дня у 
вітрині «Комсомольсько
го прожектора» з’явило
ся повідомлення про те, 
що член комітету І.іор 
Адоньєв накосив най
більше зеленої маси — 
1300 кілограмів, а Сер
гій Бішпнтеєв — 1100 кі
лограмів. Звісно, чигали 
це юнаки з реммайстер- 
ні. 1 слово подіяло'. Нині 
комсомольці райсіль- 
госптехнікп виконали 
своє зобов’язання но за
готівлі кормів.

Справу цю організува
ли так. Члени комітету 
очолили тимчасові групи 
комсомольців своїх ви
робничих підрозділів. 
Після кожного суботни- 
ка, а їх було вісім, а дис
петчерську надходила 
довідна про кількість 
зданої на комбікормовий 
завод зеленої маси. На
ступного дня у «блис
кавках» повідомлялося, 
скільки різнотрав’я на
ношено всіма групами.

Водіям ще складніше 
доводиться. Субота у 
них — робочий день.' Але 
кожен, буваючи в рей- 1 
сах, наглядає собі хоро
ші' ділянку різнотрав’я і 
ввечері, по закінченні 
роботи, сам чи з товари
шем поспішає накосити 
свою долю трави. Ось і 
па минулому тижні шо
фери Микола Дсментій 
та Валерій Пецун зі слю
сарями Михайлом Пут
ником, Олександром 
Крпворучком, Дмитром 
Ковачевпче.м за один 
день заготовили і здали 
па міжколгоспний комбі
кормовий завод 4400 кі
лограмів трав.

Бригада
Збори відбулися ввече

рі. Почувши про ініціати
ву молодих кормодобув- 
инків колгоспу імені Чка
лова, п’ятнадцять юнаків 
села Панчевого виявили 
бажання позмагатися з 
ними. Адже на території 
колгоспу імені Куйбише
ва чимало різнотрав’я.

Не було на зборах гуч
них промов — йшлося про 
нелегку роботу, про дуже 
потрібну і корисну спра
ву. Чи не найуважніше 
слухали Ніну Омелянівну 
Наваленко, пенсіонерку, 
делеіата X з’їзду комсо
молу. Вона в бригаді — 
наставник.

... Ше и семи годин ран
ку не було, як біля конто
рі! колгоспу з’явились сек
ретар комітету комсомолу 
Василь Місюкевич, брига
дир повоет пореної брига
ди Володимир Бринза. Не
забаром прийшов 1 ком
сорг тимчасової КОМСО
МОЛЬСЬКОЇ групи Леонід 
Береловськіїі'і — художній 
керівник сільського Бу
днику культури.

Збір призначили на 
восьму ранку. Але не тіль
ки «начальство», а й рядо
ві члени кормодобувної 
комсомо льс ької бригади 
почали надходити значно 
раніше. Серед них — стар
шокласники Грпша Праве- 
лейко. Мишко Папку.’і, То
ля Каштальян. Валерій 
Бринза, Толя Босько. Пст 
ро Нечепурний. Віталій 
Демченко та інші. Навіть 
юний житель Усть-Іліма 
Володя Пєчкіи. який приї
хав на літні канікули по
гостювати до родичів, вия
вив бажання попрацювати 
з панчівськими ровесника
ми.

Бригадир оглянув своє 
«військо»:

— Ну, хлопці, ще раз 
добре зважте. Хто боїться 
труднощів — ідіть додому 
відразу, щоб потім не осо
ромитися. Бо, відверто, 
справді нелегко буде.

Бажаючих відступити не 
виявилось.

А плани в хлопців вели
кі — не відстати від іні
ціаторів. Із заготовленої 
зеленої маси буде виготов
лено трав'яне борошно.

... А поки в хлопців 
розпочався перший робо
чий день на косовиці, ке
рівники колгоспу проду
мали, як відзначать иай- 
старанніших. Щоб усе се
ло знало.

Кожен — це
Дійсно, вже сьогодні ми 

повинні турбуватися про 
зимівлю худоби і своєчасне 
забезпечення її кормами. 
За несприятливих погодних 
умов слід зробити якомога 
більше для того, щоб допо
могти тваринникам зберег
ти поголів’я тварин, не до
пустити зниження їх про
дуктивності. І коли партія 
зобов’язує нас використову
вати всі можливості для за
готівлі достатньої кількос
ті кормів, я розумію що це 

Що й на
працювати 
по півтори 

не маємо

нелегко 
щодня 
Але ми

стосується мене.
зати - 
майже 
зміни.
права втрачати жодної го
дини. Погода в ньому році 
ніяк не сприяє повноцінно
му веденню польових робіт. 
У дощ на збиранні різно
трав’я мені часто доводить
ся зупиняти прес-підбпрач. 
Тоді сідаю за кермо трак
тора — транспортую зелену 
масу. Адже це забезпечує 
безперебійну роботу техні
ки, зменшує її простої.

Наша бригада вже не 
перший рік працює на за

готівлі різнотрав’я. Маємо 
досвід цієї роботи. Трави 

Я
косимо косаркою, а и дея
ких місцях доводиться бра
ти косу. Для А. Козачевсь- 
кого, І. Лисенка, В. Калям- 
зіна, М. Самосевка та ін
ших членів бригади голов
ним джерелом енергії на 
збиранні кормів для худоби 
є совість. А шо може бути 
вище? Адже тільки усві
домлення необхідності ве
ло комсомольців до трудо
вих звершень на будівницт
ві залізниці у Боярці, на 
піднятті цілини, прокладан- 

пі БАМу. І тепер, коли від 
пас (конкретно і від мене) 
залежить виконання важли
вого народногосподарського 
завдання по заготівлі кор
мів, я обіцяю зробити все 
можливе для його успішно
го виконання.

Нещодавно наша бригада 
за чотири дні накосила 45 
тонн зеленої маси. І надалі 
будемо добиватися ще ви
щих показників.

В. КРИ КОТЕНКО, 
майстер-наладчик кол
госпу «Комуніст».

На фото: комсомолець 
В. КРИКОТЕНКО.

Ідеологічне 
забезпечення

Забезпечуючи ритміч
ність і безперебійність 
зеленого конвейєра, ко
мітети комсомолу зобо
в’язані постійно турбува- 
іисл про людей, які зай
няті на заготівлі кормів. 
До масово-політичної ро
боти на «зелених жни
вах» треба залучати кра
щих пропагандистів, агі
таторів, ленторів, регу
лярно організовувати ви
ступи колективів худож
ньої самодіяльності.

Належно дбають про 
посилення діловитості й 
конкретності пропаган
ди та агітації під час за 
готівлі кормів у колгоспі 
«Жовтень». Ось що роз
повідають самі організа
тори цієї важливої спра
ви.

Ю. ДЖЕВАГА, секре
тар комсомольської ор
ганізації:

— Різнотраз’я ми за
готовляємо уже не пер
ший рік. Традиційними з 
цій справі стали с^бог- 
ники, недільники, декад
ники. І молодь, як і асі 
колгоспники, завжди 
дружною сім’єю вихо
дить на косовицю.

Не обминає цієї теми і 
«Комсомольський про
жектор». Кращим моло
дим ноомодобувникам 
вручаємо перехідні вим
пели вшановуємо їх піс
нями.

К. ЄСИК, пропаган
дист:

— Щороку наші кор- 
модобувники успішно 
виконують взяті соціа
лістичні зобов’язання. І 
радість од того у мене 
подвійна. Адже вбачаю 
в їхніх успіхах і вагомий 
внесок слухачів мою 
гуртка «Основи науково
го атеїзму». М. Ворона 
П. Новохатько, О. Сріб
ний та інші пристрасним 
словом закликають, на
дихають людей на тру
дові здобутки, ділом 
підкріплюють свої слова. 
Особливо дбають моло
ді агітатори про глас
ність змагання і прак
тичне повторення досві
ду передовиків на «зе
лених жнивах». Якось 
усього за день механіза
тори комсомольсько- 
молодіжної тракторної 
бригади № 2, яку очо
лює В. Бобришев, заго
товили 15 тонн зеленої 
маси. Увечері про це 
вже знало все село.

В. БОНДАРЕНКО, заві
дуючий клубом:

— Агітбригада сіль
ського клубу не обми
нає у своїх поїздках і 
кормодобувників. Хоро
ша пісня — надійний 
ПОМІЧНИК у роботі.

Для учасників «зеле
них жнив» ми готуємо 
окремі, спеціальні про
грами виступів. Цікаві 
пропозиції дають самі 
агіткультармійці, батьки 
яких у ці дні збирають 
урожай, заготовляють 
корми.

ДОРОГІ РОВЕСНИКИ!
Трудящі нашої області, як і весь ра

дянський народ, втілюючи в життя рі
шення ХХУ з’їзду партії, липневого та 
листопадового (1978 р.) Пленумів ЦК 
КПРС, все ширше розгортають змагання 
за успішне виконання державних планів 
і соціалістичних зобов’язань четвертого 
року десятої п'ятирічки. Зроблено і ро
биться багато для дальшого розвитку 
громадського тваринництва, підвищення 
його продуктивності, для повнішого за
безпечення трудящих продуктами хар
чування.

Одним з найважливіших завдань, по- 
ставлзних партією перед трудівниками 
села, є створення стабільної міцної кор
мової бази, яка є запорукою успішного 
розвитку тваринництва. Випереджаючи
ми темпами розвивати кормовиробницт
во, забезпечити гарантоване постачання 
ферм повноцінними кормами — це сьо
годні одне з найважливіших завдань.

Складні погодні умови нинішньої вес

ЗВЕPHЕНН ЯКОЛЇСОМОЛЬЦІВ КОЛГОСПУ ІМЕНІ ЧКАЛОВА НОВОМИРГОРОДСЬКОІ’О РАЙОНУ ДО ВСІХ КОМСОМОЛЬЦІВ 1 МОЛОДІ КІРОВОГРАДЩИНИ
ни затримали розвиток сіяних багаторіч
них і однорічних трав, що може привес
ти до недобору значної кількості зеле
них і соковитих кормів. Молоді хліборо
би добре розуміють, що без достатніх 
запасів кормів не можна досягти успіху 
на фермах. Тому вважаємо своїм обо
в’язком взяти активну участь у заготів
лях різнотрав’я. Адже це важливий ре
зерв у збільшенні виробництва кормів.

Кожен з нас уже заготовив не менше 
однієї тонни зеленої маси. На косовиці 
працює вся молодь.

Сьогодні на комсомольських зборах 
ми підбили підсумки зробленого і ви
рішили додатково заготовити не менше 
як по 4 тонни зеленої маси кожен. Ство
рили комплексний збиральний загін по 

заготівлі кормів. З метою залучення мо
лодих шоферів і трактористів до кормо
заготівель розробили спеціальні умови 
соціалістичного змагання. Затверджено 
штаб інформації. У заготівлю кормів 
включились комсомольські «прожекто
ристи», члени постів якості.

Дорогі друзі!
Усіх, вас, комсомольців Кіровоград- 

щини, закликаємо підтримати наш по
чин, ударно попрацювати на косовиці 
різнотрав’я, дикоростучих трав, ділом 
відповісти на постанову ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР «Про додаткові заходи 
по забезпеченню збирання врожаю, за
готівель сільськогосподарських продук
тів і кормів у 1979 році та успішного 
проведення зимівлі худоби у період



ТЕДТР

ІЗ 1 СЕРПНЯ ПО 2 ВЕРЕСНЯ 
У НАШОМУ МІСТІ ВПЕРШЕ 
ВІДБУВАТИМУТЬСЯ ГАСТРОЛІ 
ОДНОГО З НАЙСТАРІШИХ 
ТЕАТРІВ РОСО — ОРЛОВСЬКО
ГО ДЕРЖАВНОГО ДРАМА
ТИЧНОГО ТЕАТРУ ІМЕНІ 
ТУРГЕНЄВА, ПРИСВЯЧЕНІ 
РІЧНИЦІ ВОЗЗ’ЄДНАННЯ 
РАІЕИ З РОСІЄЮ.

І Перше знайомство
МЛІИПГЛ ТР^ТГЧ' ЛАТНІ млйгтгиІсторія нашого театру 

тісно пов'язана з історією 
Орла. Місто було засно
ване у 1567 році. Багато 
знаменних подій відбува
лося на орловській землі. 
Вона пам'ятає і селянські 
повстання під проводом 
Івана Болотникова, і 
те, як готувалося місто до 
походу проти польських 
загарбників. Ми пишає
мось тим, що орловська 
земля зростила цілу плея
ду відомих письменників і 
драматургів: І. Тургенева, 
М. Лескова, Л. Андреева, 
І. Буніна та інших. Тут, на 
Орловщині, пройшло ди
тинство видатної україн
ської письменниці Марка 
Вовчка.

Йшли роки. Місто, як і 
вся країна, жило бурхли
вим життям, радіючи ус
піхам, і ще не відаючи, 
що з заходу насувається 
чорною хмарою війна... У 
диму згарищ, у вогні бо
ротьби, у болях і втратах 
гартувалася перемога. 5 

І серпня 1943 року Москва 
І салютувала героїчним ра- 
1 дянським військам, які 

звільнили від фашистських 
загарбників наше старо
винне місто.

Наш театр було засно
вано у 1815 році з трупи 
кріпосних акторів графа 
Йєменського. Про важкі 

, умови їхнього життя роз
повідається у повісті 

І О. Герцена «Сорока-зло- 
дійка» та в оповіданні 

Н М. Лескова «Тупейний ху- 
I! дожник». На сцені Орлов

ського теетру грали еи-

СПОРТ СПОРТ «= СПОРТ
xxvni СПАРТАКІАДА 
ШКОЛЯРІВ УКРАЇНИ 

ВДРУГЕ—ДРУГІ
Бісім дній на спортив

них бязях обласного цент
ру проходили змагання 
дівчат з баскетболу у за
лік XXVIII республікан
ської Спартакіади школя
рів. У них взяли участь 
збірні команди дев’ятнад
цяти областей і міст-ге
роїв Києва та Севастопо
ля. Як ми вже повідомля
ли. па цих змаганнях доб
ре виступали кіровогрзд- 
ки — вихованки тренера 
Леоніда Вязовського Во
ни вдало провели всі попе
редні ігри у 
пах і з д о б у л 
во боротися 
лі за звання 
піших. їхніми суперника
ми в цьому поєдинку бу
ли баскетболістки з Дні
пропетровщини 3 рахун
ком 53:35 зустріч питали 
дпівропетровці Бонн й за
воювали чемпіонські титу
ли. Кір.овоградкп стали 
срібними призерками (вже 
другий рік підряд). «Броп-

підгру- 
і п р а- 
’ фіпа- 
пайспль-

н 
у

вплів 
виховувати 

прихильників

— 24 
стадіоні 

зустрінеться з 
чернігівською «Десною». 

В. ШАБАЛІН.

танцювальної 
можна буде

І1ІЛЄ-

ударом 
у ЕОрО-

ПОГОДА
Вдень 21 липня по області І місту передбачається 

мінлива хмарність бел опадів Вітер' західний 5—10 
на СС1‘УНДУ Температура повітря по області 

24—29 гпад\сін по місту — 26—28.
За даними УкраТвсьного бюпо погоди 22—23 липня 

буде малохмарно, без опадів Вітер південно-західний— 
З—/ метрів па секунду Температура повітря нпочі — 
15—20, вдень — 25—30 градусів.

датні майстри сцени 
М. Щепнім, П. Стрепетове, 
М Савіна, М. Єр^слоеа, 
М. Тарханов.

Під час гастролей теат
ру на Кіровоградщині гля
дачі ознайомляться з 
творчістю заслуженої ар
тистки РРФСР М. Колесо- 
єої, яка працює на сцені 
театру більше як чверть 
віку, заслужених артисте 
БРСР .П. Сторожевсї і 
П. Фіг.іппова та інших.

У Москві, на сцені 
Кремлівського театру і в 
нраш.их концертних залах 
столиці, у Ростові і Воро- 
шилсЕграді, Керчі і Севас
тополі виступав наш те
атр. Кіровоградським гля
дачам ми покажемо «Дні 
Турбіних» за п’єсою 
М. Булгакова, «Гроші для 
Марії» В. Распутіна, «Вер
бонька неплакуча» 
М. Алексеева, «Склянка 
еоди» Е. Скриба, «Вісім 
люблячих жінок» Р. Тома 
та багато інших, 
деться і прем’єра 
ви «Я прийшов дати 
волю» В. Шукшина, 
дітей ми підготували 
зичну казку «Червона 
почиа» Є. Шеарца. 
радістю 
мо своє мистецтво трудів
никам полів і ферм облас
ті, робітникам і службов
цям промислових підпри
ємств.

Відбу- 
виста

вам 
Для 
му- 

Ша- 
Ми з 

продемснструє-

Е. ІВАНОВ, 
заступник директора 
Орловського держав
ного драматичного те
атру імені І. С. Турге
нева.

за» 
кам

► дісталася спортсмен
ці Криму.

В. ТВЕРДОСТУП, 
громадський корес
пондент «Молодого 
когдунара».

ФУТБОЛ

«Металург» — 
«Зірка» — 0:3

Усі дев'яносто хвилин 
матчу гості солоділи іні
ціативою, нав’язуючи гос
подарям стадіону свою 
тактику гри. На 20-й хви
лині кіровоградці доби
лися успіху. М’яч у воро
та «Металурга» забив Ва
дим Евтушенко. На 60-й 
хвилині Олександр Алек
сеев обвів кількох грав
ців «Металурга» і приму
сив їхнього голкіпера 
вдруге виймати м яч із 
сітки. А на вісімдесят пер
шій хвилині матчу Андрій 
Карп'юк красивим 
забив третій м’яч 
та господарів.

Наступний тур 
липня. На своєму 
«Зірка»

„1/ОЛОДЙЙ КОМУНАР" 21 липня 19*9 року

НАЙКРАЩЕ — ДІТЯМ

Вклоняючись

неза-

пика пс-

УВАГА, УВАГА, 
КІРОВОГРАДІ^!!

Терпсихорі
ЯК ВИ ТАНЦЮЄТЕ! ■’=“==

ФОРМА дозвілля, яку 
обирає для себе люди

на, здсбїльпюТо залежить 
від її смаку, нахилів, гро
мадського стану і навіть 
від настрою. Чимало мо
лодих людей сьогодні не 
знаходять для себе нічо
го більш приємного .і ні- 

вінвідаппя 
манлапчп-

кавого, ніж 
танцювальних 
кін

Тзк. вечір 
справді маленьке 
Адже па ньому 
роблять пенні 
музику, а і 
спілкуються, 
норми етики тощо. Тому, 
збираючись па танці, по
передні о потрібно до них 
готуватись. Па жаль, 
більшість юнаків і дівчат 
у наш час танцювати по- 

просто не 
ж ведуть 
намагаю- 
свою бес-

та пні в — 
свято. 

' ІІС тільки 
рухи піл 

насамперед 
засвоюють

справжньому 
вміють. Ло того 
себе розв’язно, 
писі, приховати 
комічність.

Танцювальна 
розривно пов’язана з за
гальним и моральними 
принципами поведінки ра
дянської людини. де го
ловне — не зовнішні озна
ки культури, я справжня 
взаємоповага. високі мо
ральні якості. Про пе свід
чить істерія сучасних 
бальних іяннів. Вперше 
вони з’явились у пас на 
початку XVIII століття. 
Пам’ятаєте: Петро І своїм 
указом про асамблеї запо
чаткував публічні бали в 
Росії

У XIX столітті нявчання 
танцювальній культурі бу
ло обов’язковим у всіх ве
ликих учбових закладах. 
На загальній хореографіч
ній основі виховувались 
чіткість, простота і внут
рішня чистота виконав
ської манери. балах

В універсальному торговельному об'єднанні «Кіро
воград» вже стало доброю традицією проводити ии- 
ставки-предажі дитячих товарів. На цих виставках 
демонструються моделі едягу, взуття для дівчаток та 
хлопчиків.

Нещодавно в магазині «Дитячий світ» відбулася 
чергова демонстрація моделей для літнього сезону. 
Конструктор модельєр М. Лещенно прокоментувала 
зразки одягу, покагані вихованцями дитячого садка 
№ 43. Вона розпоБІ/:а про напрямки глоди для малят.

НА ЗНІМНУ; демонструються бавовняні і шовнсеї 
платтячка для дівчаток і літні комппс-кти для хлоп
чиків.

Фото В. ГРИБА.

тавцю- 
поста- 

в зу- 
Які ла- 
лівчлга 
тапіно- 
ПІо ж, 

НЄВ’.іІіі-

танцюеали всі 
лежко від віку.

Нині ми говоримо про 
чудові традиції нашої ра
дянської школи бального 
танцю. Хорошими ансамб
лями по праву пишається 
нежна республіка країни. 
У Кіровограді теж с чима
ло студій і народний само
діяльний ансамбль баль
ного танцю «Златоцвіт». 
Проте цього так мало для 
підвищення загальної тан- 
июєальної культури моло
ді.

ЗлвітШмо ні танцмай
данчик. На жаль, ми тут 
не зустрічаємо розпоряд
ника. З першого ж погля
ду вражає убогість одно
манітних рухів 
ючи.х. Напівзігнуті 
ті, руки п кишенях; 
бах — цигарки... 
лекі ці юнаки та 
віл справжньої 
вальної культури, 
осуджувати їх за 
ня танцювати значно лег
ше, ніж навчити пластині, 
красі рухів Я вважаю, що 
варто було б V школах 
ввести обов’язковий курс 

-таипіо. І ці уроки включи
ти в розклад занять так 
само, як і уроки співів, 
малювання чи фізкульту
ри Мені можуть запере
чити, мовляв, де пзятн ви
кладачів. Так, дійсно, у пас 
не вистачає висококваліфі
кованих працівників куль
тури (хочіллзємо культо
світнє училище). 1 вирі
шити питання підвищення 
загальної 
культури 
тільки при спільній 
спрямованій роботі всіх 
культосвітніх установ. Бу
днику народної творчості. 
Будинку художньої са
модіяльності профспілок, 
міськкомів, райкомів і об
кому комсомолу. Серед 
танцюристів слід відбвра-

ЦІ

ПКІ ILO 
проводити 

огляди 
таииіо- 

відзиачптп 
заохочувз- 
матеріаль-

ти наділених організаіОр
ськими здібностями моло
дих людей для спеціально
го иапчаппя. Тобто, вирі
шуючи проблему масово
го танцю, потрібно перш 
9а все вирішити проблему 
підготовки кваліфікованих 
хореографів. Престиж 
єї професії зросте, 
систематично 
міські і обласні 
розпорядитслів 
вальних залів, 
кращих з них, 
ти морально і 
но. Гдлаю, що і в нашому 
ансамблі знайдуться лю
ди, які з задоволенням 
присвятять себе мистецтву 
тапию і донесуть ного до 
широких мде молоді.

В боротьбі за культуру 
па масовому танцюваль
ному майданчику не по
винно бути байдужих.

Ло речі, нині, коли в 
області працює вже де
кілька ДЦСКОТСК. дуже 
вчасно сказати про дап- 
спігв — ташповаЛыи зали. 
Одночасно з інформацією 
про музику відвідувачі 
дискотек могти б ознайом
люватись Із новинками 
сучасного танцю, вчишся 
б гаппо танцювати М^ж- 
па було б запрошувати 
сюпп переможців облас
них. краєвнх. республікан
ських і всесоюзних фести
валів бального танцю. • 
Наприкінці вечора влаш
товувати б КОНКУРСИ тих, 
хго лише сьогодні розучу
вав тапспь. Тоді б моделі 
люди, танцюючи, вироб
ляли красиву осанку, лег
ку холу, гравію. Цей про
цес вимагає чимало часу і 
уваги. Але ж коли, як не 
з дитинства, потрібно при
щеплювати хлопцю чи 
дівчині любов до одного з 
вайпрекрасвішвх 
мистецтва, 
справжніх 
Тсрпснхорп?!

Б. СТРЕЛЬБИЦЬКА, 
народного 

ансамб- 
танцю 

Палацу 
Компе-

керівнии 
самодіяльного 
лю бального 
«Златоцвіт» 
нультури імені 
війця.

23 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАНА 8.00

— «Час». 8*10 — «Щоден
ник VII літньої Спартакіа
ди народів СРСР». 9.05 — 
Мультфільми. 9.35 — Те
лефільм для дітей «Тимур 
і його команда» І серія. 
10 40 — Фільм-концерт
«Журитись не треба». Ло 
закінченні — нооіпш. 15.20
— «Вахта врожаях-. «Іпо- 
товський метод на ланах 
Кіровоградщивн». (Кірово
град на Республіканське 
телебачення) 15.50 — «Ук
раїнські візерунки!-. 16.00
— «Наука — ви.робпнцт- 
пу.ь. 16.30 — «Народні та- 
.•;аитіі». Концерт. 17.00 — 
«П'ята трудова» Репортаж 
з табору праці й відпо
чинку старшокласників. 
17.30 — «День за днем». 
(Кіровоград). 17.40 — Теле
фільм. «.Ціла недбалості».
(Кіровоград). 18.00 — «Ме
ліорація — шлях мпіі- 
еі рольний». 18.45 — «Сьо
годні у світі». 19.05 —
«Марна пересторога!-. Ви
става. 21.00 — «Час». 21.35
— Па VII літній Спартакіа
ді народів СРСР». 22.00 — 
«Сьогодні у світі*. 22.15 — 
Концерт О. Обривкової.

Редактор 
М. УСПАЛЕНКО

З 1 серпня по 2 верес
ня ц р. в Кіровограді 
перебуватиме з гастро
лями Орловський облас
ний драматичний театр 
імені І. С. Тургенева. 
Спектаклі ставитимуться 
на сцені Кіровоград
ського музично-драма
тичного театру імені 
АА. Л. Кропивнии.ького.

Свої спектаклі колек
тив театру присвячує 
о25-річчю возз’єднання 
України з Росією.

Запрошуємо еас до 
театру!

Диренцїя.
Зам. 383.

«Молодей коммунарп — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

Газета 
виходить 
у «іеторск, 
четвер 
1 суботу.
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