ГОСТІ
З БРАТНЬОЇ
БОЛГАРІЇ
8—11 червня на Україні
з неофіційним
діловим
візитом перебував Гене
ральний
секретар цент
рального
комітету Бол
гарської
комуністичної
партії, голова державної
Ради НРБ Тодор Живков.
У ЦК Компартії Украї
ни
відбулася
зустріч
Т. Живкова і члена Політбюро ЦК КПРС, першо
го секретаря ЦК Компар
тії України В. В. Щербиць-

кого, в якій взяли участь
члени і кандидати є члени
Політбюро ЦК Компартії
України.
Товариш Т. Живков по
бував у Київському вировничому
об’єднанні
імені С. П. Корольова, де
цікавився трудовими ус
піхами колективу,
робо
тою, яка проводиться по
прискоренню
технічного
прогресу,
зміцненню
зв’язку
науки з вироб
ництвом,
впровадженню
наукозої організації пра
ці.
В Інституті проблем ма
теріалознавства АН УРСР
відбулася зустріч з про
відними
вченими і спе-

(Закінчення на 3-й crop.).
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«Нема сумніву, що тисячі ваших ровесни
ків на заклик партії і за велінням серця ввіл
лються у славні ряди трудівників села, зна
йдуть своє громадське покликання, своє осо
бисте щастя».
(Із привітання л. І. Брежнєва випускникам се
редніх шкіл Омської області, які вирішили присвя
тити житія праці тваринника).

За велінням серця
ПОПОВНЯТЬ НЕЗАБАРОМ
СІМ’Ю ТВАРИННИКІВ
ГРАДЩИНИ 476 ВИПУСКНИКІВ СЕРЕДНІХ ШКІЛ ОБЛАСТІ

КІРОБО-

Кожен другий виріб—
комсомольський
Сказати так про свій
вклад у роботу колектп-ву підприємства молоді
робітники Кіровоградсь
кого швейного виробни
чого об’єднання мають
право перш за все тому,
що працюють вони неіірше від своїх старших
і досвідчених товаришів.
А складає молодь полошніпу
трудівників під
приємства.
КРАСНОМОВНІ ФАК
ТИ. За перший квартал
1982 року Кіровоградсь
ке
виробниче швейне
об'єднання зайняло пер
ше /лісце в республікан
ському . соціалістичному
змаганні і нагороджене
перехідним
Чеозоним
прапором
Міністерства
легкої
промисловості
УРСР і республікансько

ІУВАННЯ ДИНАСТІЇ ЗВЛРННННКІВ — СІМ'Ї

ЛІЩЕНКІВ.
Фото Е. РУДЄНКА.

] щоб з роками, оглядаю- про кращііх людей свого се
шісь назад, міг без пафосу ла — доярок,
свинарок,
повториш відомі слова Ми нташнинь. скотарів. Сумлін
коли Островського.
Цього ність у праці старших праг
разу її слухали учасники нуть наслідувати молоді.
обласного зльоту випускни
Обком комсомолу остапніМя трибуну вийшла неве ків середніх
шкіл Кірово
лика на зріст русокоса дів градської області, які ви •ми роками організовує соці
чинка (на аркуш паііеру по явили бажання працювати у алістичне змагання серед
доярок за отримання 4-гидивилась не зверху, а пря тваринництві.
Кожен
із сячннх надоїв. За підсумка
мо, бо ще не виросла для присутніх у залі її ровесни
«дорослої» трибуни) і тро ків ще раз перепитав себе: ми минулого року багато з
хи несміливо почала розпо а чи не помилився я вчора, шіх переступили цей рубіж,
Наталя Рогожина отрима
відь про те. як у неї з’яви коли вирішив присвятити
лась думка зостатись пра своє життя селу? І паче за ла від кожної корови по
5031 кілограму молока. Доб
цювати у рідному селі, ХТО ■всіх
відповіла
їй допоміг знайти що стежи Світлана Юрчпк. випускни ре відомі в області імена до
ну, на яку іноді молоді люди ця десятирічки Гайворонсь- ярів Олексія Буші і Володи
мира Мітенка, доярок Ва
бояться ступити і зізнають кого району:
лентини Спішеної і Любові
ся про це аж па схилі віку.
— Мій вибір серіїозв ті. . Лівітчук,
пташинці Олрги
Початок її розповіді відріз
Бо вирішувала
вона неі Лаврусепко, багатьох інших,
нявся від виступів усіх, ко
не позавчора, аі
Прагнуть бути схожими
го слухали у великому залі вчора і
значно
раніше.
Може, ще то• на cboijx орденоносних одПалацу культури її ровесни
ки .з різних районів області. ді. коли одразу після черв■ посельчан хлопці і дівчата
-— У Максима Горі.кого є. невих екзаменів' приходилаі ще з шкільної пар ги.
Із виступу
депутата
с-повідання про філософа і працювати па тваринницьку
Верховної
Ради СРСР,
палітурника, — читала у мі ферму, спостерігала за ро
кавалера орденів Жовт
крофон дівчина. •— У ньому ботою доярок II. А. Підхліб
невої Революції і «Знак
розповідається про те. як не ної, Г. М. Загарій, коли по
Пошани» молодої доярки
вдаха-філософ потай ходить чала заздрити своїй подруж
колгоспу імені Шевчен
до палітурника
і з інтере ці Світлані Загарій, яка ще
мамі
ка Голованівського райо
сом впнчіїє
його ремесло. недавно допомагала
ну Любові ПІВІТЧУК:
Палітурник же в спою чергу лоїти горів, а ніші її за сум
Скажу відверто — ра
з допомогою філософа опа лінну працю обирають депу
дію за цьогорічних ви
новує ази науки про розви татом до районної Ради на
пускників школи, в якій
ток природи і суспільства. родних депутатів. А може,
колись навчалася
сама.
Обидва воші розуміють, що шс тоді, коли вперше почула
Незабаром зі мною тру
ці приховані захоплення — про успіхи доярок з сусід
дитимуться Валя Сазаресправжнє покликання кож нього колгоспу «Мир» Марііюк, Люба Фіпюк, Гоня
ного з них. але розуміють фи Савченко і Наталі РогоСтороженко,
Лариса
воші і те (а відтак і жал ЖНІІОЇ...
Харкавєнхо Таня ЦеберНа недавній зустрічі голо
кують), що досконало ово
ианівське, Люда Шепчук.
лодіти улюбленою спішною ва колгоспу, звертаючись до
Всі свої знання і вміння,
11С зможуть, бо життя про- випускниць, сказав: «Добу
наскільки могтиму, пе
новий корівник,
жігго, бо починати вже піз довуємо
редаватиму юним.
працюватиме у ньому ком
но...
Моі молоді земляки із
1 Ієн сюжет коротенько пе сомольсько-молоді ;к ний ко
Свірневської десятиріч
лектив,
ви
ирацюнатимете».
реповідала вона
вже не
ки всім класом зостають
вперше. Кілька тижнів тому
ся в селі. Це свідчення
»літала Горького своїм одно
того, що молодь не бо
класникам на комсомольсь
їться труднощів,
які <
ких зборах, де велась пред
ще в
тваринництві, ідє
метна
розмова про вибір
тУДи, де
важче, де по
5 професії, про прагнення зіиКожен, хто вис гупав и а.
(Закінчення
йтп для себе роботу, якій
на 2-й стор.).
зможеш присвятити життя. вльоті, з гордістю Говорив

«МІЙ ВИБІР
СЕРЙОЗНИЙ»

го комітету профспілок.
Підприємство
занесено
на обласну Дошку поша
ни. Новими
успіхами у
труді відзначили набли
ження
комсомольських
з’їздів юнаки
і дівчата
об'єднання.
Гроші, за
роблені у день відкрит-

тя XIX з'їзду ВЛКСМ, во
ли перерахували до Фон
ду миру. Молоді швей
ники — сеоед ініціато
рів нових
патріотичних
полинів. Так,
однією з
перших
зобов'язалися
виконати завдання оди
надцятої
п'ятирічки за
три з половиною
роки
молодий комуніст, член
комітету комсомолу це
ху № 5 Ольга Самущенко. її ініціатива знайшла
широку підтримку серед
швейників.

Комсомольська органі
зація кравецького цеху
.V? 5 — найбільша пз під
приємстві. Чимало гар
них справ знайшло туї
постійну прописку. Гон у
роботі колективу ■ задає
: оі>гомельсько- молодіж
ний колектив, очолюва
ний молодим комуністом
.' І ід ією і стюжапіь'ою.
В цеху № 5 шиють зи
мові та демісезонні жіно
чі пальта сорока моде
лей: Одинадцятьом з них
присвоєно
державшій
Знак якості. Це значить,
що кожен четвертий ви-

ЗАВТРА — ДЕНЬ
ПРАЦІВНИКІВ ЛЕГКОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
ріб цех випускає з по
чесним п'ятикутником. А
за рік з копвейсра схо
дить більше
150 тисяч
пальт.
Вироби Кіровоградського виробничого
швейного
об’єднання
схоче купують жителі ба
гатьох областей респуб
ліки.

На з н і м к а х: у краііецькому цеху № 5; кон
тролер ВТК делегат ХНІ
з’їзду профспілок Укра
їни, заступник секрета
ря комсомольської орга
нізації цеху Тетяна НИ
ЧИ ПОРУК за роботою;
Сні глава ШЕХОВЦОВ/\
— одна з кращих
шва
чок, член комсомольсь
кого бюро цеху № 5; за
чотири роки зобов’язала
ся
виконати завдання
п’ятирічки делегат XXIV
з’їзду J1KCM України
Катерина
ЛОМАКПіА
(на знімку
внизу вона
зліва). її подруга, секреіар комсомольської орга
нізації розкрійного цеху
Тетяна
ЧЕРЕВАШХО
(справа на знімку) дала
слово виоратися
з пла
вом другого року п'яти
річки до 65-ої річниці
Великого Жовтня. Пра
цюють дівчата
нині зі
значним випередженням
виробничої програми.

6 з кого

БРАТИ ПРИКЛАД

Фото Б. ГРИБА.

12 червня 19В2 рану

«Молодий комунар»

2 стор.

УСІМ КЛАСОМНА ФЕРМУ
Із виступу
(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).
трібніші її руки
І якщо
я хоч трохи своїми успі
хами допомогла знайти
їм дорогу на ферму, то
значить недарма повер
нулась 12 років
тому з
міста до села, щоб пра
цювати тут.

З кожним роком все біль
ше хлопців і дівчат попов
нюють ряди тваринників, усе
нові династії з’являються у
селах. Нині в області відомі
династії Стояків з- ГІетрівського, Беззубових із Маловпсйівського, Мііценків із Боб*
ринецького районів.
і- Івану Івановичу і Ганні
і Никифорівпі
Мітенкам
• учасники зльоту піднесли
пишний рум’яний коровай у
зїіак вдячності за виховання
дев’ятьох дітей, котрі всі ли
ні трудяться
в сільському
господарстві. А з трибуни
їхня внучка — наймолодша
учасниця зльоту п’ятиклас
ниця Людмила Міщені«) із
хвилюванням зізналась, що
після ніколи неодмінно піде
працювати до тата на фер
му.

Сьогодні у тваринництві
Кіровоградської
області
трудиться близько 5,5 ти
сячі
хлопців
і
дівчат,
більше половини їх — ком
сомольці. Торік за комсо
мольськими
путівками на
ферми і комплекси прийшло
907 випускників школи, що
дозволило створити додатко
во 11 комсомольсько-моло
діжних колективів МТФ.
Однак слова випускниці
Грузьківської
десятирічки
Кіровоградського
району
Ольги Жосан «працюючи на
фермі у складі загонів юних
тваринників, ми бачили, що
там майже немає молоді,

нікому підмінити доярок*
могли повторнтк ще деякі
учасники зльоту.
Молодь зостається у тих
селах, де про неї турбують
ся керівники господарства,
створюючи хороші умови
праці, де їй виявляють до
вір’я. У колгоспі «Ленінсь
кий шлях» Новоархапгельського району на МТФ № З
кілька років трудиться одна
з кращих молодих доярок
області Катерина Галан, де
легат XXIV з'їзду ЛКСМУ.
За останній рік па ферму
прийшли ще п’ять дівчат,
нині тут можна створити
КМК. Але умови праці на
фермі не витримують ніякої
критики. Молодь тут трима
ється на самому ентузіазмі.
Можна ще навести подібні
приклади. І перспективними
такі ферми важко назвати,
бо про них не дбає правлін
ня.
А ось приклад іншого
плану. У колгоспі імені Петровськрго Устинівського. ра
йону щороку понад 20 ве
сіль справляють молоді «кол
госпники. На околиці села
виросла довга
вулиця з
прекрасними будинками, яку
так і назвали — Молодіжна,
бо жнтло'тут отримали мо
лоді сім’ї. Нині закладаєть
ся друга така вулиця. Де
трудиться молодь колгоспу?
Переважно на звірокролсфабриці, одній з найбільших
в області. Охайні приміщен
ня, механізація трудоміст
ких процесів привертають
увагу молодих насамперед.
Про закріплення молоді
па селі слід думати серйоз
но. Так, як це роблять у кол
госпах імені Каліпіпа та
«Зоря комунізму» Новоархангельського, імені Леніна
Знам’янського, імені Щорса
Долішського районів. Моло
ді сім’ї тут забезпечуються
житлом, до
випускників
школи прикріплюють одразу
наставників, створюють їм

на

зльоті

випускниці Нозгородківської СШ Н- 2 Катерини

МЕЛЬНИК:
__ Стати тазрмнізиком
мені порадила шчола. У
нас є своє підсобне гос
подарство, тут ми виро
щуємо 200
кропі з, ЗОС
голів птиці, ЗО
свиней,

доглядаємо4 корови,
і іідсоРне
господарство
заЬезпечує повністю по
греби десятирічки у м ясі,
молоці. Набуваємо назичон догляду за тварина
ми і влітку У тваринниць
кій
ланці
виробничої
бригади. Торік
у кол
госпі імені Лентами доІглядали двісті телят. Іег.ятниці повністю покла
лися на нас, пішли у від
пустку. Цього літа брига
да візьме шефство над
чотирма групами телят, у
яких понад 400 голів.
Підсобне шкільне гос
подарство
і виробнича
бригада
допомагають
багатьом учням безпо
милково вибрати профе
сію тваринника.
Цього
року двадцять моїх од
нокласників залишаються
у селі, десять ідуть на
д ферми.

Ще довго після зльоту розмовляли з оператором по
відгодівлі свиней- з нолгоспу імені Леніна Знам’янського району Надією Артемовною ПРОРОК випуск
ники середніх шкіл Гайворонсьиого району. Розпи
тували, за які досягнення вона нагороджена орденом
Трудосого Червоного Прапора, як стала лауреатом
Державної премії СРСР.
Фото В. РУДЕНКА.

Готувати гідну зміну у
тварішішцтві повинні
не
тільки
батьки, керівники
господарств,
а й
школ і.
Пропагувати престижність

професії тваришшка. пуіее. І ?
шеть її покликані пасамие.
ред у навчальних заіоці ц
Сільські дії 11 ЗМ:і.;і?.«:.\.
трудяться у полі, на фермі
Воші бачать усі вере8й‘н •
недоліки сільськагскиціар.
ського виробництва, .-щ- в.„
ші хочуть знати, яким «>•. іг
ЇХНЄ село, їхііій КОЛіид
завтра. Вони не беятнм-.тыч
'ІруДІЮЩІВ, КОЛИ ВЧІ|\,(1 і
керівники КОЛГОСПІВ ВІДВерї«,
розкажуть їм про перспек
тиви розвитку галузі, я;.щ
школярі збираються відд.-ііН
свою завзятість, пране.,;-*,ність.
«У нашому селі тварин
ництво етапе справді ■.
НИМ фронтом», — оОІЦЯк і-|.
ця Ьлндарюк з Олс:;. до
рійського району. Всі її <.д.
і.'окласпикії зостаютьі.і у
рідній Куколівці. Перш і(і,д
інердо ВИРІШИТИ, учні довго»
радились з учителями, котЛ
госппііками, головою викон
кому сільської Ради. Дєйому ДОВОДИЛОСЬ Псрекикуаиіц
иатьків у важліш^гі езгчи
рішення. їх підтримали, ви
ші вже СЬОГОДНІ готуюя.с,!
продовжувати; «навчання у
ечльеькоіосіпідарськнх нав
чальних зйклада-х, розумію
чи, що селу потрібні ШІСОІЮква.тіфіковані спеціалісти.
Кілька класів шкіл Кїронві радської області виорали
'
село для ирожнвашія. Фер
ми там стануть справді пер
спективними, якщо одно
сельці ніколи не забувати
муть про
сміливий крок,
зроблений юнаками і дівча
тами на світанку їхніх тру
дових біографій.
8. БОНДАР,
спецкор «Молодого ко
мунара».

Знаменно, що зліт випускників
важко зрозуміти
Василеві
випускників
інших шкіл,
яким скучно в селі, бо у йо
го Свірпевому — молодіжне
кафе, прекрасний
Будинок
культури, де діють гуртка
З гордістю говорив на х удо ж 11 ьої са моді ял ь пост і.
зльоті Василь Нікітін, що Слава іїро них гримить да
село його кращає з року в леко за межами району, оо
рік, що правління колгоспу є в селі ентузіасті культур
дбає про молоду зміну. І ного відпочинку молоді.

найкращі умовч праці, що
року тваринники за на
правленнями колгоспів всту
пають до сільськогосподар
ських вузів і технікумів.

шкіл Кіровоградіщиьі

пройшов у дні, коли в країні активно обгб8орюіоть<:.і рі

шення травневою (1982 р.) Пленуму ЦК КЇІРС. Сьогод
ні десятикласники ще складають

останні екзамени

в

школі, а завтра вони вноситимуть вагомий вклад у рсае»

лізацію Продовольчої програми. їх надихає на це турча
та партії і народу.

НАЗУСТРІЧ ВИБОРАМ —

ДНІ молодого

ВИБОРЦЯ
В агітпункті при Бере
жанському сільському бу
динку культури у вихідні
особливо жваво і весело.
Тут збираються молоді ви
робничники колгоспу, учні
технікумів, студенти вузів.
Цього року 38 молодих
людей вперше візьмуть
участь у виборах до місце
вих Рад народних депута
тів. І, звичайно, робота з
ними на особливому
ра
хунку в агітаторів, партій
ної організації колгоспу
імені Леніна. Під час орга
нізованих у господарстві
днів молодого виборця з
юнаками та
дівчатами
проводяться бесіди, лекції,
вечори запитань і відпові
дей.
Кожен день в агітпункті
починається із знайомства
з поштою, цікаві матеріали
одразу стають предметом
обговорення.
У затишному приміщенні
агітпункту оформлено ку
точок молодого виборця.
«Я і моя держава» — та
ку бесіду провів з молод
дю у агітпункті секретар
партійної організації пер
шого
відділка колгоспу
імені Леніна В. А. Бонда
ренко. Директор Бережан
ської восьмирічної школи
Л. С. Цуканов зі сцени
сільського Буднику куль
тури розповів’ про права і
обов’язки молодих вибор
ців. Після бесіди пройшла
прем’єра вистави М. Зарудного «Під високими зо
рями», яку підготували до
цього дня сільські ам ітори
під
керівництвом Г. О.
Вбйчеика. Щирими оплес

ками нагороджували бережіиіці слюсаря молочното
варної ферми Георгія Си
доренка, мехаиіка-наладчика Володимира Дем’янчука, бухгалтера колгоспу
Валентину Леоптьєву та
інших учасників спектак
лю.
Успіхом користуються у
виборців концерти агіт
бригади «Колосок», де ху
дожнім керівником В. М.
Бут.
Пропагандисти, агітато
ри, танцювальна група,
вокальний ансамбль- «Во
лошка» у своїх виступах
пропагують
радянський
спосіб життя, образно до
носять до молоді зміст ра
дянської демократії. Ус
пішно пройшли виступи са
модіяльних митців на току
тракторної
бригади, на
молочнотоварній фермі.
Агітатори
з н ай о мл ять
молодих виборців із біо
графіями тих, кого зареє
стровано
кандидатами в
депутати до районної та
сільської
Рад. Це кращі
люди села — молодий ко
муніст тракторист радгос
пу «Бережанський» Олек
сій Михайлович Качаєв,
знатний механізатор кол
госпу імені Леніна Олек
сандр Михайлович В ікулко, головний агроном кол
госпу імені Леніна Григо
рій Іванович Булат, технік
штучного осіменіння тва
рин Алла Володимирівна
Сидоренко, доярка Любов
Миколаївна Савкуповз.
Л. КРАЗЕЦ*».
Кіровоградський район.

НА ТВОЮ
КНИЖКОВУ
ПОЛИЦЮ

ЯК ЗРОБИТИ
ВИБІР
У ЖИТТІ?
Що обрати собі за ме
ту в житті? Як досягти
Поставленої мети, не по
милитися?
Ці питання
особливо
хвилюють,
коли
тобі
п’ятнадцять —
сімнад
цять. Та. бува, людина 1
в двадцять, 1 в тридцять
не може на них відповіс
ти. Чому ж іноді вихо
дить так, то юнак чи
дівчина не стали тим,
ким мріяли?
Насамперед тому, що
не готували себе до май
бутньої професії, вияви
лися безпорадними у до
сягнені поставленої ме
ти, — відповідає, на ці
питання О. Я. Стечкіп у
своїй книзі «Мета. • ціле
спрямованість» — черго
вому випуску серії <Фі
лософська
бібліотечка
для юнацтва» ІІо.тітвпдану.
Складається
вона
з
трьох розділів. У першо
му розповідається про
те. як історично виникли
поняття «мета» 1 «зміст»
життя,
про взаємозв’я
зок' і нетотожність їх.
Розповідь з почуттям мі
ри пересипана приклада
ми з античної літерату
ри, вдало використані йо
го погляди па ці питан
ня.
Другий розділ книги
називається «Діалектики
мети і засобів її досяг
нення. Мета і щастя». У
ньому просто і дохідли
во дається, визначення
цих категорій.
Велика
увага приділена питанню
становлення людини як
особистості.
У третьому розділі ко
жен юний читач може
знайти ряд корисних по
рад для виховання в осо
бі якостей 1 рис. необ
хідних для досягнення
мети.
С. КОЛЕСНИКОВ,
член Філософського
товариства СРСР.
і

До Кіровоградського ін
ституту сільськогосподар
ського машинобудування
від підприємств
і госпо
дарств країни щороку над
ходить чимало
подяк за
сумлінну працю учасників
є туден тс ьки х б у дза го н і в.
Тільки минулого року
студенти освоїли па міс
цях роботи
862.8 тисячі
карбованців
капітальних
вкладень. 7246 карбован
ців із зароблених грошей
вони відрахували у Фонд
миру.
Та не одною лиш працею залишили про себе
добру пам'ять
посланці
інституту у селах області.
Вони прочитали 77 лекцій,
оформили 10 клубів і чер
воних кутків, спорудили 13
спортивних майданчиків,
відремонтували приміщен
ня шкіл і дитячих садків,
реставрували пам’ятники.
У ці дні знову
веселий
гамір біля гуртожитку
КІСМу. Лупають
пісні,
музика. Закінчуються екза
мени, проставляються ос
танні оцінки в залікових

На знімну;
на будови оди
надцятої п'яти
річки
від'їжд
жає «Горизонт82».

Текст І фото
в. РУДЕНКА.

ре. Та тільки б чогось не
забути. Командирові до
помагають- бувалі бійці
СБЗ Олександр Чорненій»,
Володимир Попович, Олег
Кочубей.
їх
форменні
куртки уже ‘ ВИЦВІЛИ ПІД
сонцем минулого лііа на
будівництві тваринницько
го комплексу в Олександ
рійському районі. Комісар
загону Олег
Литвиненко
разом із керівником агіт
бригади Віктором Реиюткнижках, а на
хлопцях кою старанно упаковуюіл
уже традиційна форма з літературу, наочні посіб
е м б.те м ою студен течкого
ники для лекцій і бесід,
будівельного загону. їх спортивний інвентар.
двадцять, таких
загонів.
Та ось під’їхали матнніш.
Однії з них — «Електрон»,
уже виїхав до Сургута на Вдарили по сі рунах гіт.іп
газові промисли Тюменсь Іван Галюк і Віктор За
кої області.
лежний. Останні знімка н ’
Інший,
«Горизоит-82», гіам’я гь зробив Миколі Лі
їде недалеко — ’ у Бере- ній, і черговий загін в-ФУ;
вітрові і
жішськпй колгосп
імені шив назустріч
Леніна Кіровоградського сонцю, назустріч прийня
району на реконструкцію тому зобов’язанню, іиі*-»”
СРСР —
тваринницьких приміщень. десятиріччю
Командир загону Михай шістдесят трудових норм.
ло Ангурець заклопотаний.
Для п’ятисот студентів
Піднесений, бадьорий на інституту починається тре
стрій у юнаків — це доб тій —■ трудовий семестр.

ЦЕЙ РОМІН-

МЙ
ТРЕТІЙ

СЕМЕСТР

>

12 червня 1982 року____ ___

ДО 100-РІЧЧЯ з дня
НАРОДЖЕННЯ
Г. М. ДИМИТРОВА

...

ІЙ
У черені цього року ми
нає 100 років з дня народ
ження вождя болгарського
пролетаріату Георгія Ди
митрова. На честь цієї да
ти і олбу;кінський окруж
ком комсомолу НРБ вста
новив спеціальний приз,
яким будуть нагороджува
тись кращі студентські за
гони Кіровоградіци.ін. До
уваги Оратиметься і нав
чання.
і трудова діяль
ність, і виховна робота.

ціапісгами. В ході розмо
ви, а якій взяа участь пре
зидент АН УРСР Б. Є. Па
том, мова йшла про роз
робку і впровадження
у
виробництво
матеріалів
різного
призначення,
з
тому
числі із заданими
властивостями, нових тех
нологій порошкової мета
лургії, ефективних захис
них покриттів, компози

На
знімк а х: перший
секретар
ЦК
ЛК.СМ України

в. ГОРЕНКО,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».
Вільшанський район.

11 червня Генеральний
секретар ЦК БКП, голова
Державної ради НРБ То
дор Живков і особи, які
його супроводять, відбу
ли на батьківщину.

(РАТАУ|.

Фоторепортаж нашого спеціального кореспондента

Василя ГРИ5А.

пам’ятний Чер
воний прапор
піонерській ор
ганізації Украї
ни; кавалер ор
дена
Леніна,
учасниця від
родження Дніпрогесу, заслу
жений настав
ник молоді 8. С.
лошкдр ь оВА серед ді тво
ри; на урочис
тій лінійці —
піонери Кіровогра д щ и и и:
спортивне свято
на честь зльоту.

Н ШРЇ,

Ззв! гайте па будь-яку
дільницю виробництва кол
госпу
імені
Леніна —
скрізь зустрінете вихован
ців усіх трьох
шкіл села
Йосипівни. Приміром, бра
ти Давпдови, II, ГІідвисоцька, Г. Яремчук, В. Зубко,
В. Ткачук, Г.
Рябенька
вже не один рік допомага
ють сільським трудівникам
на тваринницьких фермах
і в колгоспному саду, на
току і в збиранні
пізніх
культур...
А нині вони
знову тут, де потрібні і.хні
роботящі руки, гарячі сер
ця, старання.
Систематична посильна
праця на виробництві при
носить учням енергію, ба
дьорість. міцне здоров’я, і
— що чи не найголовніше
для жовтенят.
піонерів,
комсомольців —■ причет
ність до справи величезної
державної ваги — реалі
зації
Продовольчої про
грами.
І потім, коли хлопчики і
дівчатка — веселі,
дужі,
засмаглі —
повернуться
знову за шкільні парти, во
ни з гордістю розповідати
муть про свої ділові кані
кули, овіяні
романтикою
трудових буднів.

одержано і використано
рідкі гелій і водень, спо
руджено
найбільший в
Європ: лінійний приско
рювач.
Разом
з
товаришем
Т. Жиакозим у трудових
колективах Киє-за і Харко
ва буз член Політбюро
ЦК КПРС, Перший секоотар ЦК Компартії України
товариш 3. В. Щербицький.
Гості з НРБ відвідали
Київський
філіал Цент

А. і. КОРйІЄН КО вручає

Сторічний ювілей Геор
гія Димитрова співпав із
знаменною подією в жит
ті нашого народу — 60-річчям СРСР. Кіровоградсь
кий обком ЛК.СМУ вста
новлює спеціальний приз
на честь
60-річчя Союзу
РСР, яким нагороджувати
муть кращих представнп. ків молоді Толбухінськото
округу.

«Мій труд вливається в
труд моєї республіки» —
такий девіз літньої трудо
вой чверті,
що почалася
кілька днів тому у школя
рів Віл шпанського району.

ційних матеріалів, керамі Цехи, головний конвейєр,
ки, про взаємовигідне на розмовляли з робітника
уково-технічне співробіт ми.
У фізико - технічному
ництво.
У Харкові гостей тепло інституті АН УРСР гості
зустрічали трудівники ви побували
у
лаборато
робничого
об’єднання ріях, ознайомилися з но
«Харківський
тракторний вими
розробками
вче
завод імені С. Орджон;- них одного з найстаріших
кідзе». Болгарські това і найбільших центрів фі
риші цікавились організа зичної науки з СРСР, де
цією виробництва, здій ще півстоліття тому впеосненням плану соціально- ше в нашій країні було,
економічного
розвитку здійснено
розщеплення
колективу. Вони відвідали атомного ядоа
а потім

рального музею 8. І. Лені
на і меморіальний комп
лекс
«Український дер
жавний музей історії Ве
ликої
Вітчизняної війни
1941—1945 років», зроби
ли поїздку по Києву, оз
найомилися з новобудова
ми, оглянули арх‘гектурні
та історичні пам’ятки міс
та, яке відзначило недав
но свій 1500-річний юнілей.

СВЯТО КРАЩИЙ ПІОНЕР

Крім того, встановлено
ряд пам’ятних
призів. їх
одержуватимуть
кращі
молодіжні ланки, екіпажі,
окремі механізатори.
які
егід час збирання врожаю
ранніх зернових досягнуть
найкращих результатів.■

ЮНІ
ПГМЕЛЮБИ!

З стор

ГОСТІ З БРАТНЬОЇ БОЛГАРІЇ
(Закінчення. Початок
на 1-й стор.).

Ш ЧЕСТЬ
ЗМйЕШХ

«Молодий комунар»

З З ПО 6 ЧЕРВНЯ В ХАРКОВІ ПРОХОДИВ
ДЕВ’ЯТИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ЗЛІТ ПІОНЕ
РІВ, ПРИСВЯЧЕНИЙ 60-РІЧЧЮ ВСЕСОЮЗНОЇ
ПІОНЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІМЕНІ В. 8. ЛЕ
НІНА.
ЮДІ
Мірошниченко,
ніонерці 7 класу КомнЛ
шуватської десятирічки, що

в Нозоукраїнсько.му райо
ні, здорово
пощастило.
«Бути делегатом на зльо
ті юних ленінців усієї
республіки, представляти
червопогалстучиє п л е м ’ я
Кіровоградщинц на тако
му високому піонерському
форумі — це й справді
щастя», — каже дівчин
ка. Так думає не тільки
Люда, а й Коля Ковален
ко
з Маловнсківського,
Сергій Прима з Гіовоарх ангельського
районі»,
Ігор Лолотов і Юлія Ага
фонова з
Кіровограда,
Інесса Чернявська зі Світловодська... Одним сло
вом, всі 28 делегатів зльо
ту і 78 тисяч піонерів всі
єї нашої області.
У ті червневі дні Харків
був привітним, красивим.
Барабанний дріб, позивні
горнів, біло-червона фор-

ма 1200 делегатів, квіги,
палкі заклики і привітан
ня — все це свідчило про
одне; .місто святкує, місто
приймає дорогих гостей.
Урочисте
відкриття
зльоту відбулося на цент
ральній площі Дзержиг.ськогб. Завмерли, виши
кувавшись у дві стрункі
колони, хлопчики і дівчат
ка. Поруч з ними, як і
завжди в найвизначніші
свята. — ветерани Вели
кої Вітчизняної війни і
праці, піонери двадцятих,
тридцятих і сорокових ро
ків.
На трибуну піднімають
ся секретарі Ц’К ЛКСМ
України, члени бюро Хар
ківського обкому і міськ
кому Компартії’ України,
почесні
гості
зльоту.
Командуючий парадом се
микласник однієї з харків
ських шкіл Микола Лелюк доповів першому сек
ретареві Центрального Ко-

мїгету комсомолу респуб
ліки А. І. Корійємку:
— Делегати ЇХ респуб
ліканського зльоту піоне
рів, присвяченого 60-річчю Всесоюзної піонерської
організації імені Володи
мира Ілліча Леніна, па
урочисту лінійку' відкрит
тя зльоту вишикувались!..
Так
почався перший
день —. вражаючий, па
м’ятний.
Попереду ' на
хлопчиків і дівчаток чека
ло ще стільки цікавих зу
стрічей, знайомств, від
криттів! Взяти хоча б та
ке: в рік 60-річч.я ліоперії

чотири тисячі
дружин
юних ленінців республіки
стали
правофланговими,
десять
тисяч
дружин
вчаться і працюють без
відстаючих. Піонери ство
рили три тисячі музеїв і
залів В. І. Леніна, бойової
слави, історії Ленінського
комсомолу,
піонерської
організації. А учасники
п’ятирічки ударних піо
нерських справ за останні
чотири роки виростили і
здали держані три міль
йони штук кролів, зібрали
450 тисяч тонн металоло
му. І особливо приємно

і радісно, що саме тут на
зльоті за важелі новісінь
кого Т-150К, виготовлено
го із зібраної дітьми си
ровини, в урочистій об
становці сів молодий ме
ханізатор Барвіїїківського
району па Харківщині, де
легат XIX з’їзду ВЛКСМ
Михайло Кулиннч.
Корисними і діловими
стали засідання секцій за
кожним з восьми піонер
ських маршрутів. Ділили
ся своїм досвідом і іоні
кіровоградці. Наприклад,
Люда Мірошниченко роз
повіла, як у її школі, дру
жині, загоні поширюється
рух «Бережливість у ма
лому — економія у вели
кому», як юні ленінці Комишуватого беруть участь
в операції «Похід береж
ливих». Коли Коваленко
із Злннської СШ № 1 Маловігсківського району ви
ступив серед юних збира
чів лікарських рослин.
В захопленні піонери і
від вечорів дружби, тра
диційного яскравого ба
гаття, урочистого велико
го концерту... Недарма ж
цей зліт червопогалстучіюї юні хтось із його учас
ників назвав коротко і
правильно: «Свято країни
піонерії».

---------- 4 стор

«Молодий комунар»
ПЕРША: Італія, Польща,
Перу, Камерун; ДРУГА:
ФРН, Австрія, Чілі, Алжір; ТРЕТЯ: Аргентина,
Бельгія, Угорщина, Еква
дор; ЧЕТВЕРГА: Англія,
Франція. Чехословаччнна,
Кувейт; П’ЯТА: Іспанія,
Югославія, Гондурас, Пів
нічна Ірландія.
Після ігор
у групах по
два переможці із кожної
продовжать
боротьбу в

третє, бронзові ■— за чет
верте.
Ось СПИСОК гравців, що
виступатимуть
за збірну
СРСР в Іспанії: воротарі —
Р.
Дасаєв
(«Спартак»
Москла) і Вік. Чаноа («Дикамо» «Київ), Вяч. Чанов
(«Торпедо»
Москва); іаХИСНИКИ
Г. Сулаквелідзе
(«Динамо» Тбілісі), С. Боровський
(«Динамо»
Мінськ), О. Чівадзе («Ди
намо» Ібілісі), В. Хідіятуллін (ЦСКА), Ю. Суслопаров («Торпедо»
Москва),
А. Дем яненко («Динамо»
Київ), С. Балтачз («Дина-

es

РЕПЕТИЦІЇ - позаду

О. Романцев
мо» Київ),
лів(«.Спартак» Москва),
захисники — Л. Буряк
(«Динамо» Київ), А. Баль
(«Динамо» Київ), В. Бессо
нов
(«Динамо
«Київ),
B. Дараселія
(«Динамо»
Тбілісі), X. Оганесян («Ара
рат» Єреван); нападаючі—
Р. Шенгелія
(«Дйнамо»
Тбілісі),
Ю.
Гаврилов
(«Спартак» Москва), В. Ев
тушенко («Динамо» Київ),
О. Блохін («Динамо» Киїз),
C. Андреев (СКА Росговна-Дону),
С.
Родіонов
(«Спартак» Москва).

КОНКУРС
футбольних провидців

13 червня в Іспанії починасться фіналь
ний турнір XII футбольного чемпіонату
світу.
Збірна СРСР 14 червня
проведе свій перший матч
чемпіонату свігу
супер
никами наших співвігчнзфутболістн
пнків будуть
Бразілії. Ігри чемпіонату
світу пройдуть на 17 стачотирпадцятп
ісдіон ах
>
панських міст з 13 червня
но 11 липня (урочисте від
криття рознграшу Кубка
ФІФА
почнеться матчем
збірних Аргентині і Бель
гії).
Збірна СРСР виступає в
ШОСПП ГРУШ: СРСР,
Бразілія, Нова Зеландія,
Шотландія. 19 червня ра
дянські спортсмени зустрі
нуться із новозеландцями,
а 22-го із шотландцями.
На прохання читачів на
водимо склади інших груп.

12 червня 1982 року-____ .

чотирьох
ііоностворених
групах;
«А», «В», «с»,
«Д» — по три команди в
ними
кожнім. Ігри між
пройдуть______
з 25 червіїя
,г>
липня. Команди групи «А»
і «С» виступатимуть у Бар
селоні, «В» і «Д» — в
Мадріді. А 8 липня пере
можець групи «А» проведе
матч з переможцем групи
«С», краща команда групи
«В» — із переможцем гру
пи «Д». Матч за третє міс
це — 10 липня в Алікапте.
А 11 липня в Мадріді від
будеться матч за звання
чемпіона світу.
Золотими
медалями нагороджуються
гравці і тренери командпчемпіопа, позолочені сріб
ні медалі будуть вручені за
друге місце, срібні — за

За іграми фінального турніру XII футбольного
чемпіонату світу спостерігатимуть мільйони теле'ллдачів. Про результати матчів регулярно повідомля
тимуть газети, радіо. Але й до початку змагань в Іс
панії робляться прогнози. І ми теж запрошуємо сво
їх читачів поміркувати над тим, як розгортатимуться
події на футбольних полях, де гратимуть «зірки».

1. З яким результатом закінчиться гра 22 червня
між збірною СРСР і Шотландії і який багаж очок ма
тимуть наші футболісти після цього матчу!
2. Назвіть найімовірніших
«А», «В», «С», «Д».

претендентів до груп

3. Які команди візьмуть участь у матчі
за зазння
чемпіона світу 11 липня і з яким рахунком він за
кінчиться!

Кращого футбольного провидця чекає спеціальний
приз «Молодого комунара».
Відповіді надсилати не пізніше 20 червня (за поф*
товим штемпелем на конверті) на адресу
редллції з
поміткою: «Конкурс
футбольних провидців».

«ЗІРКА» — «САТУС»
Позавчора па своєму стадіоні кіровоградська «Зір
ка» провела свій 28-й міжнародний магч. Наші зем
ляки грали із швейцарським клубом «Сатус» (фут
больна федерація робітничих спортивних клубів).
«.Зірка./ здобула переконливу перемогу — 7:2. Голи
у ворота «Сатуса» забили Сергій Степашко (одші),
Ярослав Бобиляк (два), Юрій Касьонкіп (два),
Олександр Алексєєв (один), Михайло Калита (один).
У зв’язку з цією зустріччю «Зірка» пропустила дві
гри чемпіонату країни. Після п’ятнадцятого туру
турнірну таблицю тут очолював криворізький «Крив
бас», у якого 23 очка. Такий же багаж очок у ревепського «Авангарду», який па другому місці. А наші
футболісти — одинадцяті (у лих 15 очок: 7 влгряшів, одна нічия, шість програшів, різпиця забитих і
пропущених м’ячів — 12—10).

Новозеландці

«Ми вже завоювали паш
кубок
світу», — заявив
технічний директор фут
больної збірної Пової Зе
ландії Чарлі Дсмпсі після
перемоги в Сінгапурі над
збірною КНР — перемоги,
яка забезпечила
новозе
ландцям заповітну путівку
в Іспанію.
Справді, для маловідо
мих футболістів цієї неве
ликої країни право брати
участь у чемпіонаті світу
— вже висока
нагорода,
«Звичайно, наші футболісти не володіють найвнщою технікою
бразільціз
чи прекрасною атлетичною
підготовкою
радянських
футболістів, —
сказав у
розмові зі мною провідний
футбольний оглядач Рассл
Грон. — Одначе не слід
забувати про солідний дос
від, якого, вони набули в
ході відбірних ігор, і про
традиційну рису характе
ру новозеландців — доби
ватися
свого
труднощам».
Треба визнати, що трудпотів на довгому іі склад
ному шляху новозеландців
в
Іспанію було досить.'
Команда зіграла 1Т> матчів
і забила 44 м’ячі. Причому
13 м’ячів новозеландці за
писали у свій актив лише
в одному матчі проти збір
ної Фіджі.
Після таких вражаючих
результатів та успіху ін
терес до футболу в Новій
Зеландії, пій традиційній
країні регбі, став швидко
зростати. Як мені розпові
ли новозеландські колеги,
за останні місяці збільши
лась кількість
юнацьких
команд, помітно
зросло
відвідування матчів націо
нального чемпіонату.
Сьогодні багато футбо
лістів збірної покладають
надії па матчі в Іспанії, де,
якщо їм удасться виявити
себе, вони зможуть дістати
вигідні пропозиції. В уся
кому пазі.
наймолодших
учасників збірної 19-річіпгї
нападаючий Віптоп Руфер
уже добився своєї мети і
після чемпіонату світу мас.
намір грати у відомому ра
дянським любителям фут
болу швейцарському клубі
«І’рассхоперс».
27-річнйй капітан коман
ди, півзахисник Сгів Самнер — помітна
постать у
новозеландській
збірній.
Цей симпатичніш хлопець

Фото В. ГРИБА,

НАВКОЛО
ФУТБОЛЬНОГО

М’ЯЧА

Ійалював

Неділя

Гра на публіку

болільник
додимир

СТОЄНКО.

4V»

Дсн-К-хст: -Цього літа я визнаю тільки
тану моду»

м»» МІ/,

Ян поставити стінку?

ПАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,

ЖСМ Украины.

вуя. Луначарського, 36.
БК 01497.

Веллінгтон.

Д ЦТ (II програма)

ряст і гуморисг-

На уираипбком языке.

С. СЕМЕНОВ,
кор. АПН.

— «Час». 21.35 — Художній
фільм «Горіховий хліб». По
закінченні — Новини.

ДО Ж НИ К “ г

«Молодой коммунар» —

із
лишними вусами
є
справжнім
натхненником
гри своїх партнері», і осо
бливо в найважчі, відпо
відальні
хвилини’. Біль-'
шість відбірних матчів ніч
проводив після болезаспо
кійливих уколів. ЯКІ Д-.НОТЬ
йому змогу хоча б на час
забути про
пезаліковапу
травму коліна. Проте від
час зустрічі з фіджійцями
Самнер забив шість м’я
чів, установивши своєрід
ний
рекорд
пий національний
Нової Зеландії.
І все ж сьогодні
— не
вже історія, і, як вважає
Рассл Грей, у матчах про
ти збірних Бразілії, СРСР.
Шотландії новозеландцям
належить довести, що во
ші не випадково ■ потрать
лп у фінал. «Для того, щоб
психологічно
настроїти
футболістів па важку бо
ротьбу в
Іспанії, керів
ництво збірної запланува
ло підготовку паче но ви
східній лінії, — каже вій.
— Спочатку атлетипіі тре
нування,
потім
ігрова
практика в матчах проти
збірної клубів Ірландії і,’
нарешті, основна перевірка,
в зустрічах з англійським
п рофес іоііа.'н.н н м
к л у б< їм
вищої ліги «Уотфорд». Тим
тренер
самим
старший
команди англієць Д. Ад-_
шед прагне поступово під
нести гравців до піку їх
ньої форми».
У п’яні матчах з ірланд
ською збірною новозеланд
ці виграли три,
програли.
один і однії звели внічию/
Як би там не було, зро-’
стаюча з кожним днем ар
мія ‘ новозеландських л:о-'
бпте.’ІІВ футболу З !!Є'П р-(
пінням чекає початку все
світнього футбольного свя
та в Іспанії. З величез ihm
інтересом стежать місцеві
уболівальники за ходом
підготовки
радянської
збірної. «Матч між коман
дами
СРСР та Бразілії
міг би іірпскраситп фінал
чемпіонату світу. — каже
наприкінці нашої зустрічі
Рассл Грей. — Я добре па
м’ятаю чудову
гру Льва
Яшина та їгоря
Нетто, і
можливість помірятися си
лами з тими, хто сьогодні
зайняв їхнє місце в радян
ській збірній,
— велика
честь для новозеландської
команди».

Індекс 01103.

А УТ
] О.ОО — < Актуальна каме
ра». 10.35 — Художній фільм
з субтитрами
«Повітряний
міст». 11.55 — <Сеіо і лю
ди». 12.20
— "Портрети».
13.05 — "Сьогодні — День
працівників легкої промис
ловості». 14.Ю — -Слана
солдатська». 15.10 — До по
річчя утворення СРСР. «Бра
терство»: 15.45 — Концерт.
16.10 — Науково-популярна
програма "Грані пізнання».
16.45 — «Тнтерклуб». 17.20 —
І. Карпенко-Карий. "Нан нич
ья». Вистава. 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — Фес
тивальний кінозал. 20.25 —
Документальний фільм, .20.15
— - Па добраніч, діти!» 21.09

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів І масової ро
боти — 2-45-36; відповідального секрета
ря — 2-46-87; вфділу комсомольського
життя — 2-46-57; відділу пропаганди —
2-45-36; відділу учнівської молоді —
2-45-35; відділу військово патріотичного
сиховання та спорту — 2-45-35; відділу
оголошень — 2-56-65; фотолабораторії •—
2-45-35; коректорської — 3-61-83; нічної
редакції — 3-03-53.

Обсяг 0.6 друк. ерн.

Зам. № 289.

&

Тирані Б1300.

8.00 — Гімнастика. 8.15 -Разом — дружна сім’я. 8.45
— Документальний
теле
фільм. 10.45 — « Салют, ніонерієї»
11.30 — Докумен
тальний телефільм 12.30 —
Концерт. 13.15 — "Очевиднеиеймовірпе». 14.15 — "Телеклуб молодожонів». 15.30
Розповідають наші кореспон
денти. 16.00 — Мультфільми.
16.30 —, Телефільм
•Муж
ність». 17.35 — Паша біогра
фія». 18.30 — Телепне г:ыа
«Білі ночі». 20.00 — Вечірня
казка». 20.15
— Докумен
тальний фільм. 20.30 — Чем
піонат СРСР з веслування на
байдарках і каное. 21.01)
"Час». 21.35 — Фільм "Круг
чистої води».
сі
ж..:. ~
1

В. о. редактора
А. РОМАНЮК.

Газета виходить у вівторок,
четвер І суботу.

Друкарня імені Г. М. Димитрова
видавництво
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вуп. Гпінки,

