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випускників середніх шкіл області, які виявили бажання
працювати у тваринництві, відбувся вчора в Кіровограді.
Перед початком роботи зльоту, який проходив у Па
лаці культури імені Комлрнійця,
випускники шкіл об
ласті поклали квіти до пам'ятників В. І. Леніну і С. М. Кі
рову.
Обласний зліт випускників відкрив і вів його перший
секретар обкому ЛКСМ України Ігор Шевченко. Він за
читав привітання ЦК ВЛКСМ учасникам зльоту.
До майбутніх трудівників ферм з
напутнім словом
звернулися знатні тваринники
області М. А. Момаша,
Любов Лівітчук, Залєнтина Єнішева. Володимир Міщснко, Ольга Лаврусенко.
У роботі зльоту взяв участь і виступив на ньому пер
ший секретар обкому Компартії України М. Г. Самілик.
У роботі зльоту взяли також участь голова виконкому
обласної Ради народних депутатів В. І. Желіба секретар
обкому Компартії України А. І. Погребняк, заступник
голови виконкому обласної Ради народних депутатів
Є. М. Чабаненко керівники ряду обласних установ і ор
ганізацій, члени бюро обкому ЛКСМ України, делегати
XIX з’їзду ВЛКСМ і ХХІУ з’їзду ЛКСМУ,
(.Матеріали про роботу зльоту будуть опубліковані в
наступному номері). ’

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ КОМПАРТІЇ
РАЇНИ І РАДІ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
ЦК Компартії України і Рада Міністрів
УРСР прийняли постанову «Про організацію
роботи по виконанню рішень травневого
(1982 р.| Пленуму ЦК КПРС і завдань, по
ставлених у доповіді товариша Л. І. Брежне
ва «Про Продовольчу програму СРСР на пе
ріод до 1990 року і заходи по її реалізації».
Падаючи великого зна
чения чіткій організації всі
єї роботи
по практичному
здійсненню завдань, висуну
тих травневим
Пленумом
ЦК КПРС. ЦК
Компартії
України
і Рада Міністрів
УР&Р затвердили
робочий
план, яким визначено першо
чергові заходи по широкому
обговоренню, роз'ясненню і
пропаганді матеріалів Пле
нуму, дано конкретні дору
чення по реалізації вказі
вок, які містяться в доповіді
товариша Л. І. Брежнєва,
Продовольчої програми, ви
конанню затверджених Пле
нумом постанов ЦК КПРС і
Ради Міністрів СРСР.
Підсумки
травневого
(1982 р.)
Пленуму
ЦК
КПРС і завдання партійних
організацій, іцо випливають
з його рішень і доповіді тогдрпша Л. І Брежнєва -’Про
Продовольчу
програму
СРСР па період до 1990 ро
ку і заходи по її реалізації»,
буде обговорено 24 червня
па іІленумі
Центрального
Комітету Компартії України,
в червні—липні — на плеиупумах обласних, міських і
районних
комітетів партії,
‘па зборах комуністів із усіх
первинних партійних органі
заціях. Підсумки
Пленуму
ЦК КПРС
рекомендовано
т.п<ж обговорити па зборах
робітників, службовців і
колгоспників у трудових колек пінах.
Па пленумах і зборах слід
глибоко і всебічно проаналі
зувати стан справ, визначи
ти, стосовно до
місцевих
умов, конкретні заходи по
реалізації завдань, то ви
пливають з Доповіді товари
ша Л. 1. Брежнєва на Пле
нумі ІІК КПРС.
і забезпечс.івю> належного
вкладу
кожної обл істі, району, міс
та. трудового
колективу в
здійснення
Продовольчої
програми.
Міністерствам
і відомст
вам республіки рекомендо
вано розробити практичні
заходи по здійсненню зав
дань. що випливають з рі
шені. травневого
(1982 о.)
П лепуму ПК КПРС і допо
віді товариша Л 1 Брежнє
ва, обговорити їх па розиїн
роїпіх засіданнях колегій.
Віаіюяідію до постанови
ПпеїїАії Верховної
Ради
СРСР і вкаїівок, вііелоапоних товаришем Л І Бреж
нєвим па засіданні Президії

81 травня цього
року, зав
дання Рад народних депута
тів у зв’язку
з рішеннями
травневого (1982 р.) Плену
му ЦК
КПРС і практичні
заходи по дальшому підви
щенню активності Рад, депу
татських комісій
і груп,
кожного депутата в реалізаиії Продовольчої програми
будуть к розглянуті па пер
ших сесіях новообраних Рад
Особлива увага при цьому
повинна бути звернена на
прискорення вирішення пи
тань соціальпо-кудьтурного і
житлового будівництва па
селі.
Укрпрофраді. ЦК ЛКСМ
України рекомендовано на
мітити конкретні заходи що
до участі у здійсненні Про
довольчої програми, обгово
рити ї.х па своїх пленумах,
я також на пленумах галу
зевих республіканських ко
мітетів профспілок, у Г| тфсиілкових і комсомольських
організаціях па місцях ї.х
головну увагу слід зосере
дити па розвитку дійового
соціалістичного змагання за
успішне
виконання планів
1982 року, завдань одинад
цятої п’ятирічки, підвищенні
ролі і відповідальності проф
спілкових і комсомольських
організацій за
зміцнення
трудової дисципліни. поліп
шення умов прані, побуту і
відпочинку трудящих, забез
печенні
більш
активної
участі
членів профспілок,
комсомольців
і молоді
в
практичному здійсненні рі
шень травневого (1982 р.)
Пленуму ЦК КПРС
Враховуючи
важливу
роль, яка належить науці в
розв’язанні висунутих Пле
нумом ЦК КПРС, завдань.
ЦК Компартії України і Ра
да Міністрів УРСР ззпропопувалц Академії наук УРСР
і Південному
відділенню
ЬАСГНІЛ, міністерствам і
відомствам внести необхідні
доповнення в плани науко
вих досліджень. обговорити
завдання наукових установ,
що випливають з доповіді то
вариша Л. І. Брежнєва «Поо
!Іродовсльчу
програму
СРСР на періот ло 1990 поку і заходи по її реалізації»,
на спільному засіданні пре
зидій АН УРСР і Південно
го відділення ВАСГНІЛ.
Одне з
першочергових
завдань партійних організа
цій тепер полягає в тому,
щоб донести зміст і значеи-

Намічено конкретні захо
КПРС, шляхи розв’язання будівництву культурно-побу
продовольчої
проблеми, тових об’єктів па селі за ра ди но дальшому підвищен
дальшого підвищення жит хунок залучення для цих ці ню дієвості соціалістичного
лей
потужностей міських змагання, поліпшенню робо
тєвого рівня трудящих.
міськкомів
комбінатів, ти райкомів і
Держкомвндав
УРСР. домобудівних
Держтелерадіо
УРСР, обсяги капітальних вкла- партії, первинних партійних
Держкіио УРСР доручено . день, які направляються па організацій по керівництву
аиорганізувати
випуск книг, житлове і соціально-куль сільськогосподарським
брошур, плакатів, підготов турне будівництво в еконо робппцтвом. Важливо уком
колгоспах і плектувати створювані сіль
ку документальних кінофіль мічно слабких
мів, радіо- і телепередач, що радгоспах за рахунок 10- ськогосподарські відділи в
розкривають досвід роботи процентнпх КОШТІВ. ЩО ВИДІ райкомах партії авторитет
будівництво ними комуністами, насампе
передових районів, кращих ЛЯЮТЬСЯ на
колгоспів і радгоспів, їх ке об’єктів соцкультпобуту в ред з числа спеціалістів, які
рівників і спеціалістів, прак містах республіки, можливі
мають досвід партійно-полі
тику партійного керівництва обсяги житлового коопера
сільськогосподарським
ви тивного будівництва на селі, тичної роботи, випускників
партійних навчальних закла
робництвом, розвитком агро в нкону ви ного
пі др Я Дії нм дів Відділам ІЦ\ Компар
пром пелового к ом лл ексу.
способом.
тії України, обкомам партії
На Виставці досягнень паНамічено найближчим ча доручено організувати нав
родііого господарства УРСР сом розробити і
здійсняти
буде створено постійно дію конкретні заходи по вдое- чання праЦІВННКІЧ СІЛЬСЬКО*
чу виставку винаходів і ра коналеппіо організації по госполарськпх відділів рай
ціоналізаторських пропози стачання населенню плодо комів. секретарів первинних
партійних організацій, кол
цій, які стосуються сільсько
овочевої продукції — поліп госпів. радгоспів міжгоспо
господарського
виробниц
шенню заготівель скорочен датських об’єднань па кур
тва.
ню втрат, забезпеченню без сах у Вищій партійній школі
Робочим планом визначе перебійної торгівлі в містах при ІІК Компартії України і
но порядок і конкретні стро і промислових центрах.
курсах підвищення кваліфі
ки зазершевня
роботі) над
кації при обкомах партії.
Буде
також
розроблено
склада пням
П родовольчої
заходи:,
Доручено також підготу
програми республіки, продо
по зміцненню матеріально- вати пропозиції щодо вдос
вольчих програм в областях
технічної бази місцевої хар коналення навчання керів
і районах,
а також комп
них кадрів та
спеціалістів
лексних планів розвитку чової промисловості:
роз
/Дальшому розвитку тор колгоспів і радгоспів.
господарства
і збільшення
ширення стажування слуха
гівлі
на
селі.
розширенню
виробництва сільськогоспо
чів курсів підвищення ква
дарської продукції, які буде мережі сучасних магазинів, ліфікації в передових госпо
торговельних
центрів,
під

складено в колгоспах і радприємств громадського хар дарствах.
і оспах.
ЦК Компартії України і
чування. хлібозаводів, кон
Держплапу УРСР спільно
сервних цехів, холодильни Рада Міністрів УРСР особ
з відповідними міністерства
ків. повнішому зздозолеитпо ливо звернули увагу обко
ми і відомствами доручено
міськкомів,
потреб сільського населення мів. райкомів.
підготувати і внес ги на роз
партії, виконкомів місцевих
в товарах;
гляд Ц1< Компартії України
поліпшенню
побутового Рад народних депутатів, ке
і Ради Міністрів УРСР ироміністерств і ві
обслуговування
сільського рівників
позипії про виконання зав
домств
республіки,
колгос
дань, викладених у затверд нзселеїшя, розширенню бу пів і радгоспів, підприємств
жених травневим Пленумом дівництва в районних цент і об’єднань па те, що, орга
ЦК КПРС постановах ЦК рах фабрик прання білизни, нізовуючи всю роботу по
КПРС
і Ради Міністрів хімічної чистки одягу, під здійсненню рішень травнево
СРСР.
приємств по ремонту побу го /1982 р.) Пленуму ЦК
машин і приладів, КПРС
Особлива увага приділя тових
Продовольчої про-.
ється питанням укомплекту єтвг.реіпію на центральних грами, необхідно зосередити
садибах
колгоспів
і
радгос

вання новостворюваних орзусилля партійних організа
Завдання лекційної про ігвів управління
агропро пів пралень самообслугову цій. трудових колективів на
паганди в зв'язку з рішен мислового комплексу керів вання, лазень, комплексних
самперед на внионаині пла
нями травневого Пленуму ними кадрами і спеціаліста приймальних пунктів;
нів і соціалістичних зобов’я
ІІК КПРС рекомендовано ми, налагодженню чіткої
розширенню
шляхойого зань поточного року по ви
обговорити па пленумах ор взаємодії всіх його складо будівництва па селі поліп
ганізацій товариства «Знан вих частив у республікансь шенню обслуговування ав робництву і продажу дер
жаві зерна, м’яса молока та
ня» У м Києві
і обласних кій.
обласній і
районній тобуси нм тряяспоптом;
іншої продукції невідклздцентрах організуються сус лапках, удосконаленню еко
прискоренню телефонізації і:пх
завдань поліпшення
пільно-політичні читання, а
об’єктів у сільській місце
постачання
в містах і районах — лек номічного механізму управ вості, особливо лікуваль’Ю- продовольчого
торії «Продовольча прогрг- ління колгоспним і радгосп профілактичвп.х
і дитячих населення. Треба вжити всіх
ним
виробництвом
Відпо

заходів для
забезпечення
мз СРСР».
відним
органам доручено- закладів;
своєчасного і якісного про
Республіканський єдиний розробити
організації
комунальної
пропозиції про
Ііолітдеиь
11 червня буде, структуру апарату управлін служби і газифікації па селі ведення догляду за посіва
присвячено
темі «Продо ня обласних і районних аг
сільськогосподарські! х
Намічено
розглянути в ми
вольча програми — енрааа ропромислових об’єднань.
ІІК Компартії України хід культур, збирання врожаю і
всенародна».
завдань но ви 'лібоззготівель. максн.мзлі.Усю що
роботу очолить нРкпс.тшія
Редакціям
газет, телебз- створювана Комісія Прези робництву і поставках сіль іюго використання всіх мож
чепня, радіо запропоновано дії Радії Міністрів N РСР у ському господарству та пі ливостей для створення до
скласти конкретні плані) ро питаннях агропромислового ннім галузям агропромисло статнього запасу
копмів,
боти передбачивши публіка комплексу.
вого комплексу техніки, ус безперебійного забезпечення
цію теоретичних і пропаган
Треба
запасних час трудящих «во«амн
Дано доручен ій по ПІДГО таткування
дистських статей, організа ТОВЦІ пропозицій і резлізаші тин. мінеральних добрив ін повсюдно створити надійну
цію спеціальних радіо- і те конкретних завдань иіо вн- ших матеріально-технічних ОСНОВУ ДЛЯ ШВИДШОГО підне
лепередач, що повкривають илнваюгь -» рішенії трави »чо ресурсів а також хід будів- сення сільськогосподарсько
історичне зп.т’рчпя травне го Пленуму ЦК КПРС. зо- ічштвй об’єктів ігропромие- го виробництва в наступні
вого (1982 р.) Пленуму ЦК і'Рема, яро обсяги робіт г.о лового комплексу.
роки.

ья рішень травневого Пле
нуму ЦК КПРС, положень
доповіді товариша Л. І.
Продовольчої
Брежнєва,
програми СРСР до кожного
комуніста, кожного трудів
ника, допомогти їм визначи
ти своє місце в загальнона
родній боротьбі за дальше
і ідиесення сільського госпо
дарства! розвиток усіх‘галу
зей агропромислового комп
лексу. В цій роботі
найак
тивнішу участь повинні взя
ти члени партійних коміте
тів, відповідальні працівни
ки обкомів, міськкомів і рай
комів партії, депутати Рал,
профспілкові
і комсомоль
ські працівники, вчені, спеці
алісти,- господарські керівни
ки. передовики
і ііояаторі)
виробництва, кращі пропа
гандистські сили.
Вивчення доповіді товари
ша Л. 1. Брежнєва.
доку
ментів травневого (1982 р.)
Пленуму ЦК КПРС тепер
організовано в усіх ланках
партійного навчання, комсо
мольської політосвіти, еко
номічної освіти, в масових
формах пропаганди. Відпо
відно до рекомендацій ЦХ
КПРС з 1982/83 навчально
го року в системі партійного
і комсомольського навчання,
економічної освіти трудя
щих вводиться спеціальний
курс «Продовольча програ
ма СРСР».
Відділам
ЦК Компартії
України, обкомам^ міськко
мам, райкомам
вартії, за
пропоновано провести семі
нари лекторів, пропагандис
тів, доповідачів, забезпечити
підготовку методичних роз
робок. організацію книжко
вих і фотовиставок, випуск
плакатів і фотоілюстрованих
матеріалів, які розкривають
шляхи здійснення
Продо
вольчої програми.

День учорашній...
Два роки тому Онуфріївський райком комсомо
лу вирішив турботу про
заготівлю
кормів для
громадської худоби' взя
ти иа свої плечі.
То був
експеримент.
Експеримент па прижи
вания нового методу гос
подарювання, ЯКИЙ досі
ие практикували в райо
ні. Створили тоді комсо
мольсько - МОЛОДІЖНИЙ
міжгосподарський
кор
модобувний
загін. До
нього увійшли механіза
тори і водії кількох кол
госпів і районних сіль. сі.когосподарських об'єд
нань.
Визначили

10 червня 1982 року

- «Молодий комунар»

2 стор
району, а кожне господарство прагне першим
почати заготівлю кормів
у себе. Така ікооперація
одііомуіде па користь,
господарствам; де
двом
. загін працюватиме у пер
шу чергу. В інших кол
госпах трави пересг.плі ймуть,
в і рачатиму гь
свою поживність.
То ж наступного року
райком комсомолу, вра
ховуючи
минулорічний
запропонував
досвід,
колгоспам
створювати
кормодобувні загони па
базі двох
господарств
Па що пропозицію одра
зу відгукнулись колгоспи
імені Ілліча, імені XX
з’їзду КГ1РС. У першому
бракувало техніки, у дру
гому —
механізаторів.

нів кожного кормодобув
ного вироблені моральні
іі матеріальні . стимули,
чітко організоване побу
тове і культурне обс.тугоьуьання в полі.
Щоранку до
райкому
надходять повідомлення:
загони працюють на пов
ну потужність. Колгосп
імені Комінтерну зобо
в'язався заготовити 980
тонн сінажу.
Із завдан
ням кормодобувний уже
справився. Сумлінно пра
цюють молоді мехаїЯйаті»рп. Олександр Скорик'
жаткою
/КВН-6 щодня
скошує трави на 15—17гектариій площі, білі.иі
як у півтора раза пере
криваючії денні
норми.
Автомобілем ГАЗ-93 Гри
горій Чуі’уії перевози іь

Плюс велика
робота

РАЙКОМ КОМСОМОЛУ — СТИЛЬ РОБОТИ

нант Горбатюк.
Вдр/га
протягом
першого
д11ч
війни...
А 6 липня Михайло Іва
нович
Калінін у Кремлі
вручив звитяжцеві ордо.І
Червоного Прапора
—
перший бойовий орден со
кола. За важкі бої першо
го дня війни.
...Бої у Підмосков’ї. Лей
тенант Ъвгон Горбатюк —
старшин ад’ютант і водно
час парторг другої
есн.ад»
рилы 28-го винищувально
го авіаполку Московської
зони протиповітряної обо
рони. Не один десятой боїв
провів у московському не
бі нащ землян.
Протягом
року війни він одержав 19
|-]орЗ,\ЮГ, здійснив
чпійгнип понад
понял би
Ы1
вильотів на штурмування.
У його ескадрильї кожен
комуніст мав партійне доі брав участь у
ручення
вихованні особового складу. Разом з командиром і
ескадрильї
____ ___
воєнномом
парторг підбивав підсумки
бойового
соціалістичного
змагання,
які знаходили
відображення
в бойових
листах, фотобюлетенях.

За бойові заслуги 1254
московських
авіатори

відзначені
орденами. 52
найзідважніших
Указом
Президії
Верховної Ради

Союзу РСР від 4 березня
1942 року удостоєні висо

робіт і вийшли на косо
вицю.
За шість робочих днів
загін
заготовив
1009
тони сінажу і силосу. Ре
зультат експерименту пе
реконав: така організація
[.раці заслуговує на ува
гу. Однак райком комсо
молу із досвіду 1980 ро
ку взяв лише Одне — ко
операцію. Чому коопера
цію? Відповідь закладена
в самій суті цього слові
— гуртом, як мовиться у
народі, легше іі батька
бити. Одне господарство
не може виділити стільки
техніки, щоб косовицю
провести в
пайкоротші
строки, не може й макси
мальну -кількість людей
послати на
заготівлю
кормів, бо окрім кормо
виробництва, у господар
стві чимало інших невід
кладних робіт, які потре
бують і техніки, і людей.
А коли по кілька машин
запропонує кожне госпо
дарство для кооперації,
відсутність КІЛЬКОХ оди
ниць техніки не познача
ється па інших роботах.
Досвід першого року
виявив і недоліки. Часто
райсільгосгітехпіка і ранбільгосгіхімія не викону
вали своїх обіцянок —
одного дня воші присила
ли техніку, ІНШОГО — 11І.
Власне, об'єднання
не
були зацікавлені в цьо
му, а через те й підводи
ли, А якби кооперува
лись, приміром, два кол
госпи, то кожен
із них
був біт зацікавлений у тоМу, щоб сумлінно потру
дитись
у сусідів, адже
тоді іі сусіди віддячать
їм сумлінною працею. 1
що одне: коли господар
ева знаходяться далеко
одне від одного, то вини
кають додаткові трудно
тці у
транспортуванні
техніки на значні відста
ні. Та й трави ДОСТНСаїоть приблизно
в один
час па території
всього
\

ПЕРЕМОЖЕЦЬ
ДВОРЦОВА
Даа дні у
Кіровограді
тривав XIII обласний кон
курс майстрів машинного
ДОЇННЯ.

Конкурс проходив у два
тури. У першому всі учас
ники показали теоретичні
знання матеріальної части
ни та правил експлуатації
доїльних апаратів різних'
м з ром.
Другого дня 22 учасниці
ноннурсу, які працюють з

заради'.! і
операція
справі.
За и'ягь дні» роботи у
ко.'поспі імені XX з'їзду
К11РС затій
заклав у
траншеї 2 тисячі тонн
зеленої маси. Коли закін
чилась косовиця в Оме.іьппку, поспіли трави і у
Василівні. Тут
комсо
мольсько - молодіжний
кор я одобув шиї за готов и в
1500 топа сінажу і ран
нього силосу.
Торік в Оиуфріївському районі цел загін був
єдиний. Інші
господар
ства до такої кооперації
підходили обережно, де
які відмовились навідріз.
Але результати засвідчи
ли: організація праці, за
пропонована
райкомом
комсомолу, — прогресив
ка, вигідна.

•••

І сьогоднішній

ІІШІІ в Опуфріївському
районі працює 6 комсо
мольсько - молодіжних,
міжгосподарських кормо
добувних загонів.
-7. Успіх
торішнього
першого кормодобувною.,
переконав недовірливих,
—. говорить інструктор
райкому комсомолу Во
лодимир Круть. — Рай
ком комсомолу два роки
тому твердо вірив у спра
ву свого задуму і споді
вався, що така організа
ція праці завоює при
хильність у керівників пі
ших господарств. Ниніш
ньої весни запозичували
досвід васпліиців і омельвичап ще десять колгос
пів. Це пас радує.
За цими словами ін
структора —
величезна
робота
Онуфріївськог^
райкому комсомолу. То
рік райкомівці,
власне,
самі формували загін із
11 а й до сто ііі и і ш її х молодих
механізаторів. Нині їм
допомагали.
На період
заготівлі кормів для чле-

ііі.одля по 33—35 тонн зе
леної маси. Серед право
флангових також моло
дий водій Олександр Бе
ляев.
800 тони сінажу перед
бачено закласти у тран
шеї колгоспу
«Росія...
Кормодобувними
дали
слово заготовити більше,
оскільки цьогорічна урожаіГйісгь сінажу і бага
торічних трав
дає такі
підстави. На період заютівлі кормів у
колгоспі
створено тимчасову пар
ті Іі 110-КО..1 сом оЯьську гру пу. Комуністи Михайло
Приймак, Григорій Шолог, Володимир Чапбвськиїї показують приклад у
роботі.
Право па життя торіш
ньої о експерименту під
тверджують
сьогодні у
колгоспах
«Україна»,
«Зоря», імені XX з’їзду
КПРС, імені
Ілліча, ін
ших господарствах.
— Що змінилось в ор
ганізації праці нинішніх
кормодобувних
загопіз
порівняно з минулорічни
ми? — запитую В. Крутя.
— В основному вико
ристовуємо
торішній
досвід. Він, по-моєму, до
сконалий. А якщо в дета
лях... Кооперували сусід
ні колгоспи і з
таким
розрахунком, щоб у пару
потрапили господарств і,
одне з яких сильніше. Во
но зможе пбсобити слаб
шому справнішою тех лікою.
1 найважливіше:
для
того, щоб корми зберіга
ли свою високу
пожив
ність, їх треба заготовля
ти у пайкоротші строки.
Комсомольсько - моло
діжні
міжгосподарські
кормодобувні
загоїш
її ормувалнсь саме з цією
метою.
І СЬОГОДНІ НІ (тверджують своє призна
чення.

В. ТЕЛІЖАН.
Онуфріївський
рбЙОН.

---- — КОНКУРС--------доїльними апаратами ДАЗ2Б, о одному з корівників
обласної державної сіль
ськогосподарської дослід
ної станції продемонстру
вали свої знання на прак
тиці. Найкраще це вдало
ся 19-річній доярці із кол
госпу імені Леніна Новгородківського району Люд
милі Хомнч.
Комсомолка
набрала найвищу цільність
балів — 97,7 — і стала недостяжною для суперниць.
Другого результату серед
молодих
-----добилась
Марія
Клюкін
(колгосп
імені
Дзержинського
____ >
Знам’янського
району).
Всього
кількома балами поступилась їй Катерина Беркдлюк
із колгоспу «Дружба » Новоархангельського району.
Напружена боротьба то
чилася і в колгоспі «Укра
їна» Кіровоградського ра-

йому, де змагалися майст
ри машинного
доїння на
установках типу «Тандем».
94 бали вистачило для пе
ремоги
Марії Дворцовій
(колгосп
«Ленінський
шлях» Олександрійського
району). Високу вправність
у експлуатації установки
показала і Катерина Бон
даренко (колгосп імені Ку
тузова
Новоукраїнсьчою
району).
Призерів конкурсу від
значено грамотами облас
ного управління сільсько
го господарства,
обкому
профспілки
працівників
сільського господарства і
цінними подарунками. Кра
щих
молодих учасниць
нагороджено
конкурсу
грамотами обкому номсомолу.

в. ВАСИЛІВ.

Ще за життя про його подвиги на фронтах Великої
Вітчизняної були написані десятки книжок і нарисів,

він став героем кількох документальних кінострічок.
Ім'я героя—Євген Михайлович

ГОРБАТЮК.

Герой

Радянського Союзу, генерал-полковник авіації. Є. М.
Горбатюк народився 2.4 жовтня 1914 року у селі Копитинцях Легнчівського району на Хмельниччині. Се
мирічну закінчив 1929 року в м. Нікополі на Дніпро

петровщині і вступна до Златопольського агрономіч
ного технікуму на Кіровоградщині

життя

уславленого

авіатора,

Про цей період

про комсомольську

юність майбутнього Героя і його бойові подвиги і пі

де мова з нарисі краєзнавця Володимира ЧАБАНЕННА.
Він мари-з
небом, як і
тисячі його ровесників у
ті пам'ятні тридцяті, коли
країна
зміцнювала свої
крила.
Та небо завжди почина
ється на землі. 1932 року
Євген — випускник техні
куму, — працює
в селі
Оситняжці на Кіровоград
щині. Неабиякі організа
торські
здібчості юнака
помітили в райкомі комсо
молу. Євгена
обирають
секретарем комсомольсь
кої організації машиннотракторної станції.

Саме в цей час Ленінсь
кий комсомол
оголосив
шефство над Позітряним
багатьох
флотом, і для
мрія про небо стала дійс
ністю. Та не для Євгена.
Протягом дзо< років йо
му доводилось лише під
писувати
характеристики
до військових училищ чле
нам свого осередку...
23 січня 1936
року де
в’ята Златопільська райо іна комсомольська конфе
ренція одноголосно обио.іє
Євгена Горбатюка членом
бюро райкому комсомолу і
завідуючим
райбюре
юних піонерів. З головою
поринає в коло нових обо
в'язків Євген, який на той
час в
Одесі закінчував
курен ЦК ВЛКСМ.
В райкомі Євгена не за
стати: він у полі, на фермі,
на заводі. А найчастіше —
піонерів, у
серед юних
школах. Віч
організовує
колективне прослуховування радіодоповіді секрета
ря ЦК
ЛКСМУ
Сергія
Андреева «Про завдання
Всеукраїнського змагання
на кращого піонервожатого та піонерський
загін».
Відкриває в колгоспах пі
онерські клуби. З його іні
ціативи на Златопільщині
зароджується
шефство
піонерії
над трудовими
колективами, починається
боротьба за право
бути
занесеними до Червоної
почесної книги при редак
ції газети «На зміну».

Шкільні
колективи бе
руть участь у республікан
ському рейді «легкої ка
валерії» на допомогу ру
хові п ягисотенниць і стахановціз сільського господарстза.

Та в повсякденних тур
ботах не згасає Євгенова
мрія про небо. Нарешті,
19
серпня 1936
року
Є. Горбатюк стає курсан
том Качипського військо
вого училища.

Небагато записав я бо
йових епізодів від самого
Євгена Михайловича, хоча
бачився з ним не раз: над
то вже короткими були на
ші зустрічі. Зате багато
теплих слів почув від ио“о
однополчан, від ад’ютанта
командуючого, особливо к
від
невтомного
шукача
«вогненних пілотів», орга
нізатора
музею
історії
авіації в м. Істрі під Моск
вою В. Г. Кузнєцова.

кого звання Героя Радян
ського Союзу. Серед них
—
старший
лейтенант
Горбатюк, ескадЄ. М.
якого здійснила в
рилья
битві під Москвою 635 бо

йових вильотів
48 боїв.

і виграла

Комеск
І орбатюк осо
бисто водив своїх винищу
вачів на бойові
операції
203 рази, 26 разів очолю
вав повітряні бої на під
ступах до столиці. Про це

свідчить нагородний лист,
що зберігається в Цент
ральному архіві Міністер
ства Оборони Союзу РС?.
Євген Горбатюк був у чис
лі перших Героїв москов

ського неба!
моги Єзген

День Пере
Михайлович

зустрів у Берліні заступ
ником командира гвардій
ської азіадивізії.
І знову над землею
мирне небо. І знову
Москва.

У сорокалітньому
Євген Михайлович Горба=тюк із золотою
медаллю
закінчує Військову
орде
нів Леніна і Сузороза пер
шого ступеня
ахадемію
Г енерального
штабу
Збройних Сил СРСР імені
К. Є. Ворошилоза. Відпові
дальні командні
пости й
посади. Активна участь у
громадському й ПОЛІТИ-Ійому житті
країни. Гене
рал-полковник Є. М. Гоо-

...У перший повітряний
бій
льотчик-винищ/зач
Є. М. Горбатюк вступиз на
світанку 22
червня 1941
року 8 Карпатзх. Вісім йо
го бойозих вильотів про
тягом дня — як єдина ку
леметна черга. А день—
мов рік.

батюк — делегат XXII,
XXIII, XXIV
з’їздів КПРС,
депутат Московської місь
кої Ради народних депута
тів.

Якось
в інтерв’ю не
респоядентоні
«Недели
Є. М. Горбатюк сказав: «До
авіації не можна йти, ози
раючись, вагаючись. Тут
ножного очікує
великі,
безперервна
робота, які
Ось лейтенант
Горба вимагає від людини всіх її
тюк веде свою машин/ в духовних і фізичних сил.
немислима
піке. Ловить у сітку при І така праця
без
пристрасного захоп
цілу ведучого фашистської лення справою, безмежної
дев'ятки. Залп!.. Чорний В1ДДаності їй, повної само
силует
«Мессершмігта- віддачі...»
109»
оповитий
димом.
Ці слова Єзген Михайло
Перший збитий
ворожий вич Горбатюк підтвердне
літак... Та на виході з ата усім СВОЇМ ЖИТТЯМ, ЖИГГЙ'А
ки
машину
Горбатюка комуніста комсомольсько
теж підбили. Ледзе дотяг
го гарту, на грудях якого
нув до свого аеродрому.
—• 11 Орденів і стільки ж
Одинадцять разів прори
медалей.
валися сюди ворожі літа
ки. Та аеродром жив, не
Пам’ять про нього свя
зважаючи на відчутні втра то бережуть радянські лю
ти.
ди. На батьківщині Є. МГ орбатюіса
створюється
І знову — бій. Цього ра
його музей. Іменем героя
зу, як видно, з досвідче
названі вулиці,
сквери у
ним асом. Крутішають ві
містах і селах Кіровоградражі. Зростає переванта
ження.
Зашморгуються щини. Життя його — при
самовідданого слу
петлі. Найменший прора клад
хунок оплачується життугм. жіння Батьківщині.
У дзобої переміг лейте-

м. Кіроаоград.

10 червня 1982 року--------------- —
г 1

ВІД ВІЧНОГО
вогню
...Тут завжди тихо. Так ти
хо, що навіть чути,
як ше
лестить трава
обіч могил
воініз-героів, котрі загинули
смертю хоробрих, виззоляючи Кіровоград
від нена
висного ворога в роки Вели
кої Вітчизняної.
І чути, як
легкий літній вітерець гра
ється з кожним листочком
на деревах, котрі СХИЛЯЮТЬ
віти до гранітних
плит, де
викарбувані імена тих, KOму ми завдячуємо сьогоднішнім мирним
небом. Тут
у найсвятішому із
святих
місць обласного центру —
меморіалі полеглим воїнам
— і знаходиться те вічно
^"■ізе джерело, з якого до
роде покоління черпає лю
бов до
Батькізщини, вірність комуністичним
ідеалам, безстрашність.
Гірляндою із хвої і живих
квітів, хвилиною мовчання
вшанували пам'ять загиблих
учасники «Орлятка».

«Молодим комунар»

служила оплески не тільки
глядачів, а й не дуже щед
рої на похвали суддійської
комісії. От вам і дівчата, от
вам і «слабка»
половина!
(Пізніше Інна сказала
нам
що заняття із стройової під
готовки — її найулюблені
ший предмет і а неї єдиної
В класі із
цієї дисципліни
«п ятірка»).

У перший день проведен
ня обласної гри в смарагдо
ву зелень
кіровоградських
вулиць яскраво
вплелася
юнармійська форма тих, хто
прибув на фінальні
старти
гри «Орлятко». В боротьбу
вступили вісім загонів з Кі
ровограда
й Олександрії,
Гайворонського
району і
Долинської,
Сзітловодська
і
Знам’янки,
Помічної...
Юнаки і дівчата змагалися з
юнармійській
підготовці:
хто влучніше стріляє, краще
проходить строєм, знає назубок матеріальну частину
зброї і військову
техніку,
хто найсильніший, найкмітливіший, найрішучіший.
Далі програма гри про
довжувалася за вісімнадцять
кілометрів від Кіровограда.
Перший етап фіналу —еста
фети з цивільної оборони і
медично-санітарної
підгоітовки. Задовго до закінчен
ня цих змагань особливо ви
ділилися дві команди — Кі
ровоградського МПТУ № 4 і
Солгутівської
десятирічки
Гайворонського району. Во
ни і зайняли перше й дру
ге призові місця. Третю схо
динку посіли олександрійці.
Так
закінчився перший
день «Орлятка»
(один із
найлегших, за словами його
учасників). Попереду юнар
мійців чекали нозі рекорди
і невдачі,
успіхи і прорахунки, радощі
перемоги і
сльози від прикрих
поми
лок...

тіми —солгутівці.
ПО-ДРУГЕ, СИЛА ВОЛІ,
•змагання з багатоборства
ГПП
--------І показалИ( щО
ГПО якраз
без ЦІЄЇ риси
немислимий
сьогоднішній юнармієць.
— Ва-ля, Ва ля! — «болі
ли» друзі по
команді за
свою товаришку Валю Дзигозську,
що
зиконузала
впразу «Віджимання рук в

Важко, ой як важко не спа
сувати коли віриш у те, що
можеш більше! І Олег зумів
довести це. Його результат
— 17 разів. Але через кіль
ка хвилин
рекорд О. Гри
ценка та Сашка Мельниковича з МПТУ
№ 4 (теж 17
разів) без особливих труд
нощів побив
однокласник
Олега Юрко Ткачук. Його

МАРШРУТІ — «ОРЛЯТКО-82»

■
ЗАКІНЧИЛИСЯ ОБЛАСНІ ЗМАГАННЯ ВСЕСОЮЗНОЇ
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ
ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНОЇ
ГРИ
«ОРЛЯТКО»

На знімках: стар
тує «Орлятко»; як добре,
коли е друг, іцо допомо
же у будь-який момент;
Анатолій
МИХАЙЛОВСЬКИЙ, юнармієць Долинської СНІ № 1, доско
нало знає прилади для
вимірювання ступеня ра
діації. Але зайва пере
вірка власних знань ніко
ли не завадить;
пере
можці змагань — «орля
та» Солгутівської деся
тирічки
Гайворонськото
району.
Фото в. РУДЄНКА.

ЩО ПОТРІБНО
ДЛЯ ПЕРЕМОГИ?
ПО-ПЕРШЕ, ВМІННЯ. Яс
краві парадні костюми юнармійців, розмірений крок,
правильне, чітке виконання
всіх наказів командира дру
жини, бадьора пісня... Це —
огляд строю. Вимогливі суд
ді--- військовослужбовці П. І.
Докучаев,
В. Д. Боголюбов
""га О. Н. Соборников при
скіпливо аналізують зовніш
ній вигляд кожного юнармійця, роблять зауваження.
Здавалося б, що ж тут особ
ливого: пройти
в ногу в
строю, виконати накази ти
пу
«направо»,
«кругом
марш», «на місці
стій». Та
виявляється, це просто тіль
ки на перший погляд.
За жеребком першими
виступають
світловодці.
Спочатку все йде непогано,
але раптом прикра помилка
самого командира
Андрія
Дятькова, який (парадокс!)
ішов не в ногу зі своїм за
гоном. Це зже зайзі штраф
ні очки, такі небажані для
кожного взводу.
Ось
демонструє
своє
вміння зі стройової підго
товки
команда
«Юмір»
Олександрійської СШ № 17.
І тут буквально всіх приєм
но здивувала юнармієць Ін
на Скороход. Вона так май
стерно (не побоїмося пере
оцінити здібності
дівчини)
виконала накази командира
•■особистому заліку, що за-

’ “ 3 стар. ----------Вона
— вихованка
ДСШ
спортивного
товарнегва
«Авангард», має другий до
рослий спортивним розряд.
«Вдома, на
тренуванні', на
районних змаї аннях з лег
кої атлетики
я проходила
цю дистанцію за і хвилину
23 секунди»,
— розповідає
дівчина. Якин нее час зафік
сує секундомір судді О. Кононенка нині?
і хзилина
40,4 секунди
результат не
найкращий для Наталі, але
найвищий серед усіх юнармійон. А оі
учениці МПТУ
№ 2 імені Героя Радянсько
го Союзу О. С. Сторона Ганні
Козляр не
пощастило. їй,
чемпіонці училища з легкої
атлетики, настільного тені
су, баскетболу, чи зайві хви
лювання,
чи
недостатня
внутрішня зібраність не да
ли повторити н найкращий
результат — 1 хв. 21 сен.
Досадна невдача.

Так, «Орлятко» паревір.тє
не тільки вміння і дисциплі
ну. Випробуванню піддаєть
ся і характер, «Як же так, —
розводили руками
після
стрільби з автомата Калаш
никова деякі юнармійці, —
у школі по 45—47 очок ви
бивали, а тут навіть по мі
шені не попали. Ох, це вже
хвилювання!!! У цьому виді
гри тверду силу волі, впев
неність і самовладання по
казав вже знайомий нам
Ігор Волошин. Його влучні
постріли принесли команді
МПТУ № 4 сорок дза очка.
Три дев'ятки і дзі сімки, а в
загальній кількості 41 очко
ьибиз Вадим Щербина
з
цього ж училища.
У неповному
розборі і
складанні автомата Калаш
никова зсіх здивував пред
ставник
Світловодської
СШ № 2 Сергій Муза. Вия
вилося, що
п’ятибальної
системи для оцінки викона
ного Сергієм завдання за
мало. При нормі 45 сек. він
розібрав зброю за 26 сек.
ПО-ТРЕТЄ, БОЛІЛЬНИКИ,
їх на «Орлятку» було бага
то. Атмосфера доброзичли
вості, щирості,
вболівання
не тільки за
себе, езою
команду,
а й за тих, хто
змагається
поруч. Тамара
Романюк, секретар—завіду
юча
відділом учнівської
молоді Гайворонського рай
кому комсомолу пережива
ла за «своїх», мабуть, біль
ше, ніж самі юнармійці. У
проведенні ігор «Зірниця»
й «Орлятко»
Тамара вже
має певний досвід. Солгутівська команда — неодно
разова призерка обласних
фіналів, майже щороку здо
буває право
представляти
область і навіть республік/
на всесоюзних, і республі
канських
змаганнях. От і
нині Тамара як може допо
магає «орлятам» стати кра
щими з кращих.
Надія Сахно,
заст/пник
голови колгоспу «Родина>
Долинського району по ро
боті з молоддю на подіб
них змаганнях уперше.
— Звичайно ж, я «болію» за
команду моїх земляків. Бачу
наші недоліки,
недоробки.
Про все це я доповім у рай
комі комсомолу, райвно. На
ша колгоспна комсомольсь
ка організація
— це 113
хлопців і дівчат. В основно
му в нас
культивується
футбол. Віднині запропоную
спілчанам організувати лег
коатлетичну секцію, секцію
з кульової стрільби. Можли
вості для тренувань маємо
чудові. Місцеза восьмирічна
школа побудувала непога
ний спортзал, де займаються
спортом не лише школярі, а
й молоді виробничнини.

Стартують солгутівці. Ко
мандир загону
Валя Задорожня виступає впевнено, зі
знанням
справи. Та,
на
жаль, із хвиліованчям їй не
вдалося справитися і а ре
зультаті — мілька помилок.
В іншій ситуації дівчина, ма
буть, розплакалася б, але за
раз, у строю, перед десятка
ми
глядачів і болільників
про сльози годі було й дума
ти. Тим більше, що вона —
командир. А який номлндир
плаче з бою!

Найвищу оцінку у огляді
строю здобули
ючармійці
четвертого
профтехучили
ща. Бездоганне виконання
всіх вимог, про які йдеться
в «Положенні про
прове
дення
обласного
фіналу
Всесоюзної комсомольської
військово-спортивної
гри
«Орлятко», строга дисцип
ліна, порядок у строю при
несли майбутнім
токарям
найвище
призове місце.
Другими стали долинці, тре-

упорі». Така підтримка това
ришів плюс неабияка фізич
на підготовка дали дівчині

змогу стати лідзром у цьо
му виді змагань — 55 разів
при нормі 12. Є рекорд ни
нішнього «Орлятка»!
Одним із найскладніших
етапів боротьби для хлопців
стало підтягування на пере
кладині. Навіть виконати за
лікову норму (12 разів^ ба
гатьом
хлопцям так і ие
вдалося.
Біля спортивного снаряд/
— солгутівці.
Суддя зма
гань інструктор Кіровоград
ського міськкому комсомо
лу О. Олійник викликає Оле
га Гриценка. Юнак легко під
тягнувся більше десяти ра
зів. В принципі можна було
залишати снаряд, адже нор
мативні очки вже здобуті.
Та Олег продовжує вправу.

результат — 20 разів. Це
ще сім додаткових
очок з
командну копилку.
«Кишеньковою артилерісю» називає гранату коман
дуючий грою
«Орлятко»
полковник у відставці О. М
Гришаков. Ану хто зуміє
метнути її якнайдалі? Коман
дир загону
з Долинської
Сашко Пісоцький
послаз
снаряд
аж на 56 метрів.
Учень МПТУ № 4 Ігор Воло
шин метнув гранату на 48, а
Един Пехтарєв з Помічнянської СШ № 1 на 46 метрів.
На всіх етапах багатобор
ства ГПО юнармійці прояви
ли не тільки силу волі, а й
характер. Особливо яскраво
це було видно у кросі на
дистанціях 1000 метрів (для
хлопців) і 400
метрів (для
дівчат).

...На старті свгтлозодська
школярка Натална Гітлевнч.

ПО-ЧЕТВЕРТЕ,
ДРУЖБА.
Чимале хвилювань принес
ло «Орлятко» всім учасни
кам. І запитайте кожного —
без вагань скаже: радість,
помножена на всіх — по
двійна радість; невдача, по
ділена з усіма— наполовину
менша. Дружба, товариська
підтримка часто були тією
силою, яка додавала снаги
кожному юнармійцю.
Третій, останній день зма
гань, сгав найскладнішим і
найвирішальнішим. Та й по
года (це ні треба — після
такої спеки — раптозе по
холодання і дощ) не обіця
ла нічого хорошого.
Військово-спортивна ком
бінована естафета — кінець
грограми
«Орлятка». Сім
перешкод повинні подолати
юнармійці. Це і 400-метровий крос, перехід
через
«заміноване поле», «зруй
нований міст» і «подзман/
драбину», встановлення ту-

ристського
намету і т. д. І
осе це треба
зробити при
повному бойовому споряд
женні, зі спрааж-пм автома
том. За жеребком
старту
ють солгутівці. Останні на
станови перед
«боєм» да
ють судді; старший лейте
нант О.І, Галонов і молод
ший сержант І. Ричка.
— Увага! Вперед!
Спочатку в
юнармійців
ьсе йшло добре. Непоганий
темп,
швидке виконання
всіх елементів, але раптом
неприємний
зрив. Юрко
Гулий розгубився і з першої
спроби не
взяв потрібної
висоти. Друга спроба була
вдалою. Найважчими були
останні 50
метрів маршкидка. Ось де проявилася
справжня дружба і колекти
візм юнармійців.
Хлопці
?лайже на руках несли дів
чаток, що стомилися. Аджо
.перемога
присуджується
тільки тій
команді, яка в
повному складі прийде до
фінішної прямої. Заліковий
час — 5 хв. 18 сек.
Мабуть, уже ніхто не спо
дівався, що цей результат
можна перекрити. А от сеітловодці, що виступали ос
танніми, виклалися, як ка
жуть «від і до». І результат
по заслузі 5 хз. 04 сек. Юн
армійці витримали цей най
складніший
екзамен
на
тверду «п’ятірку»!

ХТО ПОЇДЕ
ДО ЖИТОМИРА?
Обласний фінал Всесоюз
ної комсомольської військоєо-спортивної гри «Орлят
ко» закінчився. Підбито під
сумки
всіх видів змагань.
Хто ж став
переможцем,
кому випала честь захищати
область на республіканськокому «Орлятку», що прохо
дитиме
в кінці черзня в
Житомирі?
Перше місце
у команди
Солгутівської
десятирічки
Гайворонського
району
(1087 очок).
Другими стали представ
ники
Кіровоградського
МПТУ № 4 (1075 очок).
Третя призова сходинка у
світловодців (1074 очка).
Вітаємо переможців!

Прокоментувати
три
денні баталії «Орлятка»
ми попросили командую
чого грою полковника у
відставці Олексія Мико
лайовича ГРИШАКОВА:
— Мені не один рік до
водиться командувати ди
тячими
військово-спор
тивними іграми. І щора
зу
помічаю, наскільки
зросла військова і спор
тивна
підготовка юнар
мійців. Зразки колективізму,
дружби, суворої
дисципліни і
порядку,
вболівання один за одно
го. готовності у будь-яку
хвилину прийти на допомогу товаришеві прита
манні кожній
з восьми
команд
«Орлятка». Ни
нішня боротьба була ду
же напруженою. З пер
ших же змагань виділи
лися лідери гри — юнармійці Солгутівської деся
тирічки, МПТУ № 4. Хочу
від душі подякувати вчи
телю фізвиховання О. Я.
Моронделю і керівникові
початкової військової під
готовки
С. 3. Дейнезі з
Солгутового та керівни
кові початкової військо
вої підготозни О. С. Кириєнку з Кіровоградсько
го МПТУ № 4 за підго
товку їхніх
вихованців
до «Орлятка».
Проте слід зауважити і
таке. Кілька команд, при
міром. із
Знам’янської
СШ
1, до змагань під
готовлені
дуже слабо.
Мало того, загін
був
представлений не в пол
ному складі, хоча доку
менти подані на всіх 11
чоловік, як це вимагають
правила. Тут є над чим
серйозно
замислитися
працівникам
міськкому
комсомолу, райвно, керів
никам школи. Сподіваю
ся, що наступні ігри про
ходитимуть у нас в об
ласті на вищому органі
заційному рівні.
Нових
вам рекордів,
успіхів, досягнень, юнар
мійці. Так тримати!

спецкори
комунара».

1. ПУЗИР,
Т. КУДРЯ,
«Молодого

64-й кілометр
Бобринецького ЩОСОї

—n-— 4 crop.

«Молодий комунар»

W червня 1982 року ---------

Спорт
III СПОРТИВНІ ІГРИ
^ОЛОД^КРАЇНИ

У Донецьку
відбувся
другий
етап
фінальних
змагань Третіх республі
канських спортивних ігор
молоді
з класично? бо
ротьби. Було представлено
26 збірних команд облас
тей України і міста Кисла.
В командному заліку пе
ремогли
атлети першої
команди столиці республі
ки. Призові місця зазоюсапи також борці Харкізської і Донецької облас
тей. Представники Кіровоградщини
посіли шосте
місце і принесли області
109 залікових очок.

На високому
рівні ви
ступив авангардівець май
стер
спорту
Анатолій
Ясинський Він став пере
можцем ігор серед бор
ців вагової категорії до 90

кілограмів. Майстер спор
ту міжнародного
класу
Олександр Ушзков (облоада ДСТ «Колсо)
зайняв
перше місце у групі важ
коваговиків. У першу де
сятку увійшли кіровоград
ські борці
— учні шкіл
№№ 22 і 27 Анаїслій Войний
і Сергій Романов,
важковаговик з Олександ
рії Сергій Ніколаснко.

ка райсільгосптехіїіка) і
г Дніпро» (Світловодськ).
Поєдинок попався атаками
«]рактора», в яких бралі
участь гравці
всіх ліній.
Саме це позитивно позна
чилося па діях
команди,
На двадцятій хвилині Ап ітолій Хропов відкрпв рзлунок. Через
сімнадцягь
хвилин Євіен Пеіряченков
подвоює його. А
коли до
перерви
залишалося
дві
М. ОРЛЮК.
хвилини, калі гав
кіровсградців Сергій Пярожснко
ФУТБОЛ збільшує результат.
Після відпочинку «Трак
тор» знову весь час атакує.
На п'ятдесятій хвилині Во
лодимир Кувдель забиває
четвертий гол. а па вісім
десят третій Євген Вслодіїї
— п’ятий.
Отже, «Трак
Тридцять шість команд тор» завоював почесний
колективів фізкультури мі футбольний трофей і здо
сяць тому взяли сгарт у був право захищати спор
розиграші кубка області з тивну честь області в ро ліфутболу. 1 ось па стадіоні граші кубка України.
спортклубу
«Зірка» фі
В. ТЕЕРДОСТУЛ,
нальний матч. Зустрілися
голова обласної фе
«Трактор» (Кіровограде!*дерації футболу.

«ТРАКТОР»ВОЛОДАР КУБКА

го захисту рефератів, над
якими школярі працювали
під керівництвом учених
Західного наукового цент
ру АН УРСР, їм
вручено
дипломи
юних «академі
ків»
і реколлендації для
вступу до вищих навчаль
них закладів.

ЕКЗАМЕНИ
СКЛАДАЮТЬ
«АКАДЕМІКИ»
багатьом
старшокласни
кам міста допомогла львів

ська мала академія наук
«Еврика». Після успішно-

8.00 — «Час» 8.45 —
С Прокоф’св Соната № 7.
9 05 — Клуб кіпоподорожей.
І 0.05 — Телефільм «Дзига
і.овог» в дюнах». 6 серія. По
ііркінченні — Новини. 14. об
— Новини. 14 50 — Док. те
лефільм «Доручення». Іо.із
Юний техиік-82. 15.50 —
Фільм — дітям. «Три веселі
;<міпи». Фільм. 2 «Помилка
КікошН. 16 55 — П. Чайковсьшііі П’ята симфонія у ви
конанні Великого симфоні’н
лого оркестру ЦТ і ВР- 1г.45
— Подвиг. 18.15 — Ленінсь
кий університет мільйонів.
<Продовольча програма —
всенародна справа». 18.45—
Сьогодні у світі 19.00 — На
родні мелодії 19 15 — Тележупн а л
« С п і вдружи ісг ь ».
19 45 — Телефільм «Довга
дорога
в дюнах». 7 сесія.
2.1.00 — «Час». 21.35 — Роз
повіді про художників. На
родним художник РРФСР.
лауреат
Державної премії
СРСР Б. Щербаков 22.05 —
Сьогодні у світі. /22.20 —
Очевидне — неймовіоне.
‘д УТ
16.00 — Новини 16 10 —
«Країна комсомолів». 16.25
— Республіканська фізичоулатеїйатична школа. 16.55 —
Концерт 1,7.15 — К. т. «ЦИТІ
повідомляє»
(Кіровоград).
17.45 — Телефільм. (Кірозоірад). 18.00 — К. т. «День за
днем» (Кіровоград). 18.’.0 —
К т. «Обрій»
Розважальна
молодіжна програма. (Кіро

організовано
лекторії.
Лекції
читають учені і
викладачі інститутів, семі
нарські заняття проводять

— Дослідження, які про
водять вихованці академії,
виходять за рамки шкіль
ної програми, — сказаз
президент ЛААН «Еєпика»,
академік
АН УРСР І. Р.
Юхчовський.
— Багато з

Розв’язати питання про
вибір майбутньої професії

д ЦІ (1 програма)

них
рекомендовано - до
впровадження у виробни
цтво. Усі свої роботи учні
виконують в галузевих ла
бораторіях. При «Евриці»

аспіранти. Це дає можли
вість ЮНИМ не тільки роз
ширити кругозір, а й -зна
йти майбутню професію.

Г. НЕКРАСОВА,
кор. РАТАУ.

Шапочка вийшла прогуля
тися вашим містом. Мама
їй дала 3G копійок на мо
розиво.
Спершу дівчинка попро
стувала до кафе «Ромаш
ка», де на відкритому по
вітрі заманливо вишикува
лись стільці й
столики.
Червона Шапочка вже хо
тіла взяти чорнію морози
ва і склянку соку, як рап
том поруч пролунало:
— Розливай «чорнило»,
чого тягнеш?
Червона Шапочка здиво
вано обернулась і побачи
ла за сусіднім столиком
трьох молодиків, які на
повнювали фужери черво
ним вином. сОн! — зляка
но подумала добре вихова
на дівчинка, — ще й мені,
чого доброго, запропону
ють... А я ж зроду не пила
чорнила...» Во.і-і тихенько
підвелася й попрямувала
до бару
па розі вулиць
Декабристів і Леніна.
Однак відвідини
цього
закладу тільки поповнили

воград). 19.00 — «Актуальна
камера*. 19.30 — Продоволь
ча програма —- справа кож
ного. 20.15 — Українські тродні пісні. 20.45 — «На
добраніч. діти!» 21.09 —
«Час». 21.35 — Телевізійна
школа плавання.
Урок :і.
21.50 — До 60 річчя утворен
ня СРСР.
Заключний кон
церт Всесоюзного фестивалю
радянської музіпш у Дніпро
петровську. В перерві — Но
вини.

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Піс
ня далека й близька. 9.35—
Док телефільм
«Програма
Сибір». 10.05 — Телефільм
«Довга дорога в дюнах». 7
серія. По закінченні — Но
вини 14.50 — До 50 річчя
заснування м. Комеомо іь-:ька-на-Амурі. Док. телефільм
«Місто на зорі». 15.05 — Ро
сійська мова 15.35 — Еко
номіка повинна б^ти економ
ною Про впровадження то
кійського методу на калуському об’єднанні «Хлорвініл»
(іпано Франківська область).
15.50 — Фільм — дітям. «Три
ьєселі зміни* Фільм 3 «Та
ємниця Феві.мора». 16.55 —
Діла московського комсомо
лу. 17.25 — Ф Мендельсон.
Подвійний концерт
для
скрипки, фортепіано і ка
мерного оркестру. 18.05 —
Спор-клуб. 18.45 — Сьогодні
у світі іу.оо — Програма
телебачення
Казах тької
РСР. присвячена 250 річчю
добровільної о
приєднаний
Казахстану до Росії. Док. те

лефільм «Слово про братер
ство». Концерт майстрів мне
тецтв Казахської РСР. 21 00
— «Час». 21.45 — «Ашота»
Фільм балет
на
музику
В. Гаврнліна. За мотивами
оповідання А. Чехова «Анна
на шиї». 22.55 — Сьогодні у
світі. 23 іо —
Міжнародні
змагання з легкої атлетики
пам'яті братів Знамеїгськях.
± УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 —
Продовольча
програма — справа коленого.
11.20 — Концерт.
12.00 —
Телефільм 12.20 — Худож
ній фільм «Чужі».
13 30 —
Документальний фільм. 16 00
— Новини. 16.10 — «Екран
молодих». 16.40 — Концерт.
17.10 — «У нас в колективі».
17.35 — Музичний
фільм
18.00 — К. т. «День за
днем». (Кіровоград) 18.15 —
«Чуття єдиної родиш«» Кой
церт Державного академія
ного заслуженого народного
ансамблю пісні і танцю Ли
товської РСР «Летуви» (Кі
ровоград). 19.00
— «Акту

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1982—1983 навчальний рій
на денне та вечірнє нав
чання.
Технікум готує на базі
восьмирічної і середньої
школи:
техніків-технологіе
по
ковальсько - штампуваль
ному виробництву, по об
робці металів
різанням,

«Молодой коммунар» —

по інструментальному ви
робництву,
техніків-механіків
по
металообробних верстатах
і автоматичних лініях.
Вечірнє навчання тільки
на базі середньої школи.
Без вступних екзаменів
на основі конкурсу доку-

ментів про ссеіту прий
мають осіб, що
закінчи
ли восьмирічну і середню
школу, середнє профтех
училище з оцінками «4» і
«5« на всі
спеціальності

денного й вечірнього нав
чання.
Всі інші вступники скла
дають усний
екзамен з
математики,
крім
того,
особи з восьмирічною ос
вітою пишуть
диктант, а
особи
із середньою —
твір.

НЛША АДРЕСА:

орган Кировоградского

3U050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

•ул. Луначарського, 36
Індекс 61163.

щодо «чорнила»,
цей момент Черочка згадала про
дитяче кафе «Червона ша
почка». Вона затиснула в
кулачок свої ЗО колійок і
побігла через центральну
площу міста до кафе.
— Дядю, — звернулась
до завідуючого виробни
чим відділом Івана Йоси
повича
Палімоіюва, —
дайте будь
ласка, пор
цію морозива.
— Немає
дитино, —
.скрушно розвів той рука
ми.
— Уже все розкупили?
— Та його в пас і не бу
ло, — зітхнув Іван Йосипо
вич і, як дорослій, почав
пояснювати, що
в кафе
зовсім немає м’сця, де б
можна
було постави ги
прилавок з режимною тем
пера турою для зберігання
морозива. Зал тут невелич
кий. па 54 посадочних міс
ця. У буфеті теж тісно.
— Хоча, можливо, саме
"тут, — закінчім
оповідь
завідуючий, — якось при
тулимо прилавок дія мо-

гс ансамблю «БаранггаЙ»
(Філіппіни). 12.15 — «Година
мужності Миколи Кацюби».
Теленарис тю делегата XIX
з’їзду ВЛКСМ 12.30 — /Аль
манах «Поезія».
Пушкіну
присвячується... 14.00 — Док.
телефільм «Третя орбіта кос
монавта Філіпченка». 14.30—
Повніш 14.45 — Фільм для
дітей «Вітер мандрів». 16.05
— Док фІЛЬМІІ «Людино,
врятуй планету Земля». 16.35
— У світі тварин. 17.35 —
Бесіда політичного оглядача
Л. Вознесеиського. 18.05 —
Док. телефільм «Мурад Кажлеєв. Ритми і роки*. 19.10 —
Мультфільми «Чому слони?»,
«І'ривок-теремок». 19.35 —
Телефільм - Мій друг Метре».
21.00 — «Час». 21.35 — Голу
бий вогник. (Повторення від
1 травня) 23.15 — Міжна
родні змагання з легкої ат
летики пам’яті братів Зна•ленських. По закінченні —
23.45 — Повніш.

! П’ятниця

КІРОВОГРАДСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ТЕХНІКУМ

На украипсном языке.

ЗА ЗРАЗКОВЕ ЛАІСТО

альна камера». 19.30 — Телеіурвір «Сонячні кларнети»
Самодіяльні художні колекінви Иериінедької та Терно
пільської областей. 20.45 —
«На добраніч, діти!» 21.00 —
«Час» 21.45 — Телевізійна
школа плавання. Урок-екзамен. 21.55 — Продовження д УТ
телетурніру «Сонячні іслар10.00 — «Актуальна каме
нети» ІІо закінченні — Но ра» 10.35 — Концерт. 10.55
вини.
— «Доброго вам здоров’я»,
11,25 — Фільм балет. «Підпо
ручик КІже». 12.10 — Доку
ментальний фільм. 12.40 —
Концерт 13 30 — Телефільм.
14.00 — - Пісня скликає дру
зів*. 15.00 — Міжнародна
А ЦІ (і програма)
студія УТ. 15.30 — Науковопопулярна
програма «Ім
8.00 — «Час». 8.55 —
1605 —
Художній
АБВГДейка. 9.25 — Концерт пульс».
«Дівчинка і луна».
лауреатів премії Ленінсько фільм
17.15 — «Сатиричний об’єк
го комсомолу. 9.50 — Для тив».
17.40 — Відеорелооганс
вас. батьки. 10 20 — 24 й ти про роботу
IX Республікан
раж «Спортлото».
10.30 — ського зльоту піонерів 18 00
Рух без небезпеки 11.00 — — «Вперед, орлята». 18.45 —
Декоративно прикладне мис «Скарби музеїв України*.
тецтво Молдавії
11 ЗО — 19.00 — «Актуальна каме
Філіппіни
Кінопрограма. ра» 19.30 —«Богема». Виста
11.45 — Виступ фольклоопо- ва. 20.40 — <11а добраніч.

Субота

Вступні екзамени за ба
жанням вступника можна
складати
російською або
українською мовами.
Екзамени на денне нав
чання — з 1 по 20 серпня
на базі восьмирічної шко
ли, з І по 21 серпня — на
безі середньої школи
На вечірнє навчання з 1
липня по 20 листопада, по
токами.
Початок занять на ден
ному відділенні — 1 ве
ресня, на вечірньому — 1
грудня.

Стипендія — ЗО крб. на
місяць, іногородніх забез
печують гуртожитком.
Вступники подають заяву
на ім’я директора техніку
му.
До заяви необхідно до
дати:

документ про
освіту
(оригінал) медичну довід
ку (форма № 286), чотири

фотокартки 3X4 см, витяг
з трудової
книжки для
тих, хто має стаж практич
ної роботи, а також астуїі-

ТЕЛЕФОНИ: відділу пистів і масової ро
боти - 2 45-36; відповідального секрета
ря - 2 46 87; оіцдіну иомсомольсьно'-о
, ЇРЛ
57: відділу пропаганди —
,
36; оідділу учнівської молоді —
35; відділу військово па тріо« ичного
сихов-іннд та спорту - 2 45-35; відділу
оголошень — 2 56 65: фотолабооагооії —
2-л5 35; чорен горської — 3 61 83: нічно»
оєданції - 3 03 БЗ

Об<-пг 0.5 прчц <>рн
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розпва. Я над
цим давно
вже думаю...
...До речі,
юні кіровоградці, їхні мами і бабусі,
татусі й дідусі давно вже
замислюються чому в натому місті практично немає затишного павільйону
чи відкритого майдапніка,
де можна було б спокійно
посидіти з
дніпноо за
склянкою соку й порцією
морозива, де не звучали б
ХМІЛЬНІ ГОЛОСИ любителів
»холодної закуски». Для
дорослих у пас відкрито
десятки пивних барів (п івіть із такою романтичною'
назвою,
як «Сонечко»),
коктейль-барів, «забігайлівок» тішу
«Перлина степу» Дитяче ж кафе «Чсрвона шапочка» — єдине в
Кіровограді.
Дуже попу
лярне і у Дорослих, і в малечі Але знаходиться вопо а тісному
незручному
приміщенні, яке нічого її
порівнювати з просторими
залами згадуваних пнвнн.х
барів.
МОЖЛИВО, КОМСОМОЛЬСКким активіст їм, заводським шефам,
працівникам
міського об’єднання громадського харчування на
чолі з Миколою Васильовпчем Черечанським порз
вже перейти від роздумів
до діла? Інакше Червона
Шапочка, а з пею й батато юних громадян
міста
змушені будуть смакувати
морозивом хіба що на хо
ду або (то значно гірше)
під малопріїємчіпї акомиапемент голосів любителів
«чорнила».
В ВАСИЛЕНКО.
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діти!» 21.00 — «Час». 21.35—
Продоіикенвя вистави «Боісма*. В перерві — Новини.

д ЦІ (1 програма)
8 03 — «Час». 8.45 —
Фільм концерт
«Музичний
магазин». 9.30 — Будиль
ник. 10.00 — Служу Ра
дянському Союзу! 11.00 —
«Здоров’я*.
11.45 — Муз.
програма «Ранкова пошта».
12.15 —
Наука і техніка.
12.30 — Продовольча про
грама — всенародна справа.
13.30 — »муз кіоск. 14 00 —
Г. Боровик. «Інтерв'ю в Бусное- Айресі» Фільм вистам і.
16.25 — Концерт російської
пісні
й романсу 16.55 —
Сьогодні — День працівни
ків легкої промисловості.
17.15 — За вашими листами.
Муз. програма па замовлен
ня працівників легкої про
мисловості. 18.00 — Міжна
родна панорама. 18.45 —•
Клуб кіноподорожей 29 00 —
«Запрошує Віра Васильє
ва .» 21 00 — «Час». 21.35 —
На VII Міжнародному иолиурсі ім. II. і Чайковського.
22.00 — Чемпіонат світу з
Футболу. Збірна Аргентині
— збірна Бельгії. В персоні
-• 22.45 — Репортаж про від
криття чемпіонату світу з
футболу. По закінченні —
23.45 — Повніш.

В. о. редактора
А. РОМАНЮК.

никам на вечірнє відділен
ня. Паспорт,
військовий
квиток, приписне свідоцт
во подаються особисто.
Прийом документів Э 1
червня.
Приймальна
комісія
працює щодня крім неді
лі, з 10 до 18 години.

Адреса технікуму: м. Кі
ровоград, вул. Фрунзе, 6.
Теп.
7-04-61.
7-26 11,
7-03-81.
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