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НА РІВЕНЬ

НОВИХ
ЗАВДАНЬ
Як уже ПОВІДОМ.ТЯ.ТОСІ'. 2 линия цього року відбувся
пленум обкому Компартії України,-який р.».'глянув пи
тання «Про підсумки травневого (1982 р.) Пленуму ЦК.
КПРС і завдання обласної партійної організації, що ви-,
вливають з ііого рішень і доповіді товариша Л. І. Бреж
нева «Про Продовольчу програму СРСР на
J 990 року і заході! по її реалізації*. З доповід,
н ш>ому питанні виступив перший секретар
обком
паргії
М. Г. Самілик.
і

[і
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Минуло трохи
більше порядку денного,
В ряді
місяця, як.відбувся трав колгоспів і радгоспів ще
невий Пленум ЦК КПРС, не навчилися пс-хозя.йсь:іи
сказав доповідач. Пленум використовувати
землю,
розглянув
величезного техніку, добрива.
економічного і соціальноЗначні втрати ми нєсєлао
політичного значення пи внаслідок
недостатнього
тання
про Продовольчу рівня комплексної механі
програму,
глибоко і все зації, особливо в тварин
бічно обгрунтував систему ництві. Серйозні прора
її реалізації, хунок допускаються в ор
заходів по
Доповідь товариша Л. І. ганізації заготівель, збере
Продовольча ження,
Брежнєва,
транспортування,
• програма, постанови ЦК переробки сільськогоспо
КПРС
і Ради
Міністрів дарських продуктів і тор- .
СРСР по ряду конкретних гівлі ними. Не до кінця ви
питань одержали
посну рішені такі важзиві проб
всенародну
підтримку і леми,
як якість і надій
схвалення.
ність сільськогосподарсь
За масштабами висуну кої техніки,
управління і
тих завдань, своїм впли взаємозв’язки сіпьськогосвом на життя радянською подарського виробництва
суспільства травневий Пле з іншими галузями. Ініціа
нум ЦК КПРС, як і берез тива колгоспів і радгоспів
невий (1965 р.) увійде в іс нерідко сковується адмі
торію як видатна, етапна ніструванням і дріб’язко
подія.
вою опікою.
24 червня ц. р. підсумки
доповіді
товариша
У
травневого
Пленуму ЦК
КПРС і завдання республі В. в. Щербицького на Плеканської партійної органі пумі ЦК Компартії Украї
зації, що випливають з йо ни наша обласна парторгаза допущені сер
го рішень і доповіді това нізація
риша Л. І. Брежнева, були йозні недоліки в розвитку
обговорені на
Пле чумі сільськогосподарськ ого
Центрального
Комі гету виробництва піддана спра
Компартії Украіни. З допо ведливій критиці.
Червневий
Пленум ЦК
віддю на пленумі виступив
член ГІолітбюро ЦК КПРС, Компартії України поста
перший секретар ЦК Ком вив вимогу, щоб кожна об
партії
України товариш ласть не лише виконувала
В. В. Щербицький. Пленум зобов’язання перед дер
жавою, а й максимальною
прийняв до керівництва і
неухильного виконання рі мірою забезпечувала свої
потреби в продуктах, що
шення травневого (І982 р.)
виробляються на місці.
Пленуму ЦК КГІРС, поло
Реалізуючи Продовольчу
ження і висновки, викладе
ні в доповіді товариша Л. І. програму, партійним ко
Брежнєва, і
зобов'язав мітетам, радянським і гос
партійні, радянські і гос подарським органам слід
подарські органи,
проф зосередити увагу на клю
спілкові і
комсомольські човій її ланці — дальшо
організації республіки по му піднесенні сільськогос
класти їх в основу діяль подарського виробництва.
ності по втіленню в жит Завданням номер один, як
тя
аграрної
політики і раніше, є збільшення ва
лових зборів зерна. Єди
КПРС.
Трудящі нашої області, ний шлях його вирішення в
як і всі радянські люди, з наших умовах — це дальістотне підвищення
великим політичним підне- •■ ше
еєнням
і
ентузіазмом врожаїв. Щоб забезпечити
сприйняли рішення трат- намічувані обсяги вироб
необхідно в
. і невого Пленуму ЦК КПРС, ництва, нам
положення і висновки до- нинішній п’ятирічці довес
зернових
> повіді
товариша
Л. І. ти врожайність
Брежнева,
одностайно до 34,7 центнера з гекта
схвалюють широку тзооч/ ра, а до 1990 року — до
програму нашої партії по 35,3 центнера проти 29 в
розвитку агропромислово- минулій п’ятирічці.
Про те, ЯКІ резерви ААИ
1 то комплексу країни. НаI ведені
в доповіді Л. І. маємо у справі зростання
1 Брежнєва показники роз врожайності, свідчить дос
витку сільськогосподарсь від ряду наших передових
кого виробництва після бе господарств,
Разом з тим боротьба за
резневого (1965 р.) Плену
му ЦК ще раз переконли високу врожайність ще ке
во підтверджують
пра зайняла провідного місця
вильність виробленого тоді в діяльності ряду партій
курсу. За 15 років сільсь них організацій, міськко
ке господарство зробило мів, райкомів партії, ра
. великий крок уперед. Це дянських і господарських
і добре видно і на прикладі органів. Якщо б цілому по
і
нашої області. Тільки в де області урожай зернових у
п’ятирічці
зріс
сятій п’ятирічці обсяг ка десятій
і
попередньої, то в
пітальних вкладень
у га проти
лузь склав 846
мільйонів Добровеличківському, Гскарбованців і перевищив лованівському, ВільшансьІ рівень 1961—1965 років у кому, Ульяновському ра
йонах він знизився.
2,3 раза.
Разом з тим. як справед
Основною
продоволь
ливо вказувалося на XXVI чою культурою для нас с
з’їзді партії і знову під■ озима пшениця. їй треба
креслив
на травневому’ приділяти неослабну уваПленумі ЦК КПРС товариші гу, особливо виробництву
Л. І. Брежнєв, ми не мо сильних і цінних її сортів,
жемо задовольнятися до а також
збільшенню ви
сягнутим, не
можемо не робництва круп’яних куль
бачити того,
що харчоаа тур.
проблема ще не
знята з (Закінчення на 2-й стор.).

ОРГАН КІРОВрГ
Екмсдить
з 5 грудня 1939 р.

• Вівторок,

ОГО ОБКОМУ ДКСМУ

6 ЛИПНЯ 1882 року • ««или».
ступник голови
Знам’янськсго виконкому район
ної Ради народних депута
тів О. С. Демченко. По
тім виступили перший сек
ретар Знам’янського міськ
кому Компартії України

ФЕСТИВАЛЬ
СКЛИКАЄ ДРУЗІВ

М. П. Громовий, керівник
делегації Казахстану Г. С.
Карибасва, делегат пер

шого фестивалю інтерна
ціональної дружби 1972
року вчителька Узловської
середньої школи №
Тульської області А. О.
Раменських, учениця Дурлештської СШ № 2 /Аол-

Позавчора у Знам’янці відбувся III фестиваль інтерна
ціональної дружби школярів району і представників со
юзних республік, присвячений 60-річчю утворення СРСР.
Проведення таких захо
дів у районі — добра тра
диція. Перший фестиваль
був присвячений піввіко
вому ювілею Союзу РСР.
Тоді, десять років тому,
на запрошення учнів бага
тьох шкіл
прибули їхні
ровесники з кількох союз
них республік. На ниніш

РСР делегат XIX
з’їзду комсомолу Молда
вії Рената Скрипник, інші
учасники торжества.

дєеської

У фестивалі взяли участь
секретар Кіровоградсько
го обкому Компартії Ук
раїни А. І. Погрєбняк, пер
ший секретар обкому ком
сомолу І О. Шевченко, то

ній
фестиваль приїхали
гості з Азербайджану і Ро
сійської Федерації, Литви
і Туркменії, ’Казахстану і
Молдавії, Вірменії і Біло

лове Знам’янського міськ
виконкому Б Г. Переверзсв голова Знам’янського
райвиконкому Г. Т. Костен
ко, заступник завідуючого
облвно В. О. Ченмарьсв,

русії — всього близько 20
. делегацій. Учасники фес
тивалю познайомились із
районом, областю (для ба
гатьох поїздка на Україну
була першою в їхньому
житті), побували на екскурсії в столиці нашої
республіки місті-герої Ки
єві. Але найголовнішим і
найцікавішим для кожного
з 218 делегатів стели ко
лективні труд і дозвілля в
шкільних таборах праці й
відпочинку Суботців, Бог
данівни, Дмитрівни, Цибу
левого, Пантазіївки,
Мошориного,
Володимирів
ни...

колишні члени партизан
ського загону імені Дзержинського, які в роки Ве
ликої
Вітчизняної війни

визволяли Знам’янку від
фашистів,
представники
обласних і районних організацій.
Після урочистої частини
відбувся великий святко
вий концерт, в якому взя
ли участь
представники
всіх делегацій.
На знімну: під час
урочистого відкриття фес
тивалю
інтернаціональної
дружби.
Фото І. НОРЗУНА.

Свято дружби на місько
му стадіоні відкрив

ГОСТРИЙ СИГНАЛ

А МИ — ЗА МИРІ
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ПРИЄДНУЮ
СВІЙ голос
Світовій
громадськості
став відомий факт, що сто
тисячна ізраїльська армія
загарбала частину терито
рії Лівану.
Застосування
варварської зброї — от
руйних речовин, напалму,
кулькових, касетних і фос
форних
бомб
СВІДЧИТо
про особливу жорстокість
ізраїльської
вояччини. У
такий спосіб
агресор на
магається
поставити на
коліна Палестинський рух
опору.
Я приєднуюся до тисяч
прогресивних людей світу,,
які виступають за збере
ження суверенітету, неза
лежності і територіальної
цілісності
Лівану, за за
безпечення
законних
прав арабського народу
Палестини.
включаючи
права на самовизначення і
створення власної держа
ви.

Р. МОСЬИІНА,
завідуюча Ноиопразькою аптек сю.

Олександрійський
район.

НЕВИКОРИСТАНІ
МОЖЛИВОСТІ
■.. І

Коли настала пора заго
тівлі норміз для громадсь
кої
худоби, у більшості
господарств Устинівсьного

району були створені комсомольсьно-моподіжні кор
модобувні загони і ланки.
З перших
ДНІВ зелених
жнив найкраще справи пі
шли у колгоспах імені Ен
гельса і Леніна, ьа птахо
фабриці
«Сагайдацьна».
Тут загони працювали
з
повним
навантаженням.
Звідси й результати — гос
подарства вчасно вичонзли
плани по заготівлі сіна, сі
нажу. Значно перевчиоНіїли
еони і завдання по прода
жу державі трае’яного бо
рошна.
На жаль, не всюди
так
добре сипалися справи. До
сьогоднішнього
дня
створені нормодобувні за
гони у колгоспах «БІЛаШОвин»
та Імені Франка. У
ножному з них на комсо
мольському обліну знахо
диться по ЗО спілчан. Тру-

дяться хлопці і дівчата і на
тваринницьних фермах, і в
тракторних бригадах. Але
комсомольські
ватажки
Василь Козачун та Анато
лій Зубно не
потурбува
лись, щоб заготівля кормів
у
господарствах
стала
справою рук молодих. То
му й результати невтішні —
не припасли заплановану’:
кількості
сіна І сінажу,
трав’яного борошна. Прав
да. слід
узяти до уваги,
що у цих господарствах
відсутні свої АВМ. Проте,
кооперуючись із сусідами
чи доставляючи зелену ма
су на комбікормовий завод
(такі можливості особливо
сприятливі для
ноягослу
«Більшовик»), можна було
б вирішити і це питанні,
тим більше, що
в колгос
пах автотранспорт обслу
говує переважно молодь.

Всіх бидіе кормів заготов
лено тут лише
половину
до плану. Не нращі справи
у радгоспах «Ічгупьський»
і «Устинівсьиий». Сіно і сі
наж заготовляються дуже
повільно, а трав’яного бо
рошна у радгоспі «Устинівський» нині мають лише
третину
потрібного. Та,
видно,
__________________
НОЧІ
СОКОЛЬСЬКИХ
секретарів Галину Спінул і
Володимир»
Рябченнг не
хвилюють ці недоліки, хо
ча
в цих господарствах
кайчисельніші комсомоль
ські організації.

Послабила свою бойови*
тіг.ть комсомольська орга
нізація району взагалі. На
низькому рівні
гласність
соціалісти чного змггання.
слабо працює
,....................
районний
штаб
«Комсомольського
прежентора» рідно з’явля
ються в районній пресі ма
теріали про
суперництво
Нижче можливостей тру комсомольсько - молодіж
заго
дяться кормодобувні заго них кормодобувних
ни в колгоспі імені Кірова, нів.
де комсомольським секре
М. ПОГРЕБНЯК.
тарем Микола
Когатьно.
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«Молодий комунар» —

2 стор.

6 липня 1982 року

НА РІВЕНЬ НОВИМ ЗАВДАНЬ
(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

ефективних систем удоб
рення полів і обробітку
грунту, здійснення проти
ерозійних заходів.
Велике значення у вирі
шенні завдань інтенсифі
кації
сільськогосподар
ського виробництва нале
жить добривам. Однак у
багатьох
господарствах
Петрівського,
Олександ
рійського,
Новгородкізського,
Компаніївського
районів погано займаються
виробництвом і внесенням
органічних добрив. Тут на
гектар ріллі вноситься ли
ше 4—4,5 тонни органіки,
допускають значне відста
вання з внесенням орга
нічних добрив у цьому ро
ці Гайворонський,
Новоархангельський, Новомиргородський
райони.
У
більшості районів дуже
низька ефективність вико
мінеральних
ристання
добрив, що справедливо
відзначалось на Пленумі
ЦК Компартії України.
Важливу роль у нарощу
ванні обсягів робіт по вне
сенню мінеральних доб
рив покликана
відіграти
облсільгоспхімія.
Однак
об’єднання поки що пра
цює слабо, незадовільно
використовується
наявна
база, трактори, транспорт
ні засоби. З різних при
чин, у тому числі й орга
нізаційних, значна частина
їх простоює навіть у на
пружені періоди робіт.
Важливим
резервом
одержання сталих урожаїв
повинні стати зрошувані
землі. В цій п’ятирічці в
області передбачено ввес
ти їх ще 17 тисяч гектарів,
а в дванадцятій — ЗО ти
сяч гектарів, в тому числі
великі зрошувальні систе
ми від першої черги спо
руджуваного каналу Дні
про — Інгулець.

Значного поліпшення ви
магає стан справ у вироб
ництві цукрових буряків.
У минулому році область
недодала до плану 1 міль
йон 666 тисяч
тонн цук
рової сировини. Ніякими
посиланнями на об’єктив
ні причини не можна ви
правдати те, що господар
ства
Олександрійського,
Новоархангельського, Голованівського районів недопоставили
державі по
100—140 тисяч тонн цукро
вої сировини, в Бобринецькому і Петрівському райо
нах ■ з гектара бурякових
плантацій одержано мен
ше 10 центнерів цукру.
І зовсім неприпустимо,
що лише через розтягу
вання строків цукроварін
ня, порушення
в збере. женні сировини ми щоро
ку недобираємо
значну
кількість цукру, а на ви
робництво однієї його тон
ни витрати буряків зро
стають. Конкретні заходи
по підвищенню ефектив
ності виробництва цукру
визначені з обласній нау
ково-технічній
програмі
«Цукор».
Зовсім по-нозому треба
підійти до вирощування
картоплі і плодоовочевої
продукції,
забезпечення
ними населення. Станозище, яке склалося в бага
тьох районах з цими куль
турами, нестерпне. Внаслі
док порушень оптималь
них
строків ’ підготовки
грунту, сівби, догляду і
збирання, великих втрат
урожайність овочів і кар
топлі дуже низька. Вкрай
незадовільно організова
не
виробництво
ранніх
овочів, особливо в закри
тому грунті.
Бюро
обкому
партії
розглянуло це питання і
Далі доповідач говорить
прийняло постанову про про те, що реалізація Про
розвиток овочівництва і довольчої програми бага
картоплярства в одинадця то в чому залежить від
тій п’ятирічці.
комплексної
механізації
Розв'язання поставлених сільськогосподарського ви
Продовольчою програмою робництва. Разом з тим у
завдань неможливе
без багатьох господарствах і
дальшого
підвищення районах техніка викорис
землеробства. товується
культури
незадовільно,
Треба швидше завершити залишаються
значними
впровадження науково об простої машин — як че
грунтованих систем земле рез технічні несправності,
робства
з урахуванням так і з організаційних при
природно - економічних чин. Спостерігається тен
умов кожного району і денція до зниження се
господарства,
добитися, зонного виробітку на ма
щоб вони стали законом шини. В Олександрійсько
для керівників і спеціаліс му, Добровеличківському,
тів. Особливо важливо по Кіровоградському
райо
силити контроль і органі нах минулого року серед
заторську роботу по здійс ньоденний
виробіток на
ненню заходів, намічених еталонний трактор склав
цільовою програмою «Аг усього 7,7, а в Онуфріїврокомплекс», планом під ському — 5,2 гектара.
вищення родючості грун
Серйозні претензії слід
тів, забезпечити ефектив
пред’явити
облсільгоспне використання індустрі
техніці. На підприємствах
альних технологій.
об’єднання
допускається
Виняткове значення має
низька
якість ремонту,
поліпшення
насінництва.
затягуються його строки,
Спеціально створене длянезадовільно організовапоставок
першокласного
но технічне обслуговуван
насіння об’єднання «Сортмашинно-тракторного
насіннєпром» працює ще ня
об
слабо, третина зернових парку і фермського
культур у
господарствах ладнання, не вишукуються
області висівається низь резерви для максимально
потреб
кими репродукціями. До го задоволення
повідач критикував кол сільського господарства в
госпи «Дружба» Вільшан- запасних частинах.
Одне
з
центральних
ського, «Правда» Добровеличківського, імені Уль- місць у Продовольчій про
янова Нозгородківського грамі належить питанням
районів, які є насінниць-- збільшення
виробництва
ними господарствами пер тваринницької продукції.
шої групи, за серйозні не Тут також на перший план
доліки з роботі. Послабле висувається фактор інтен
на увага до насінництва сифікації. Для господарств
соняшнику в Маловисків- нашої області це особли
ському, Світловодському, во
актуально. Протягом
Олександрійському райо тривалого часу в області
нах, багаторічних трав — не збільшується
виробу Знам янському, Онуфрі- ництво продукції тваринївському районах.
ництва.
Висока культура земле
Різке зниження виробробства немислима
без
ництва допустили Долиннауково обгрунтованих сі СЬКиЙ,
Кіровоградський
возмін, освоєння яких пе
райони, де і в цьому році
редбачає
раціональну
дуже низькі прирости на
структуру посівів і опти відгодівлі великої рогатої
мальні площі чистих
па худоби і свиней. Закупівлі
рів, застосування найбільш
живності скоротились по-

встановлені конкретні зав
рівняно з минулим роком
дання
по спорудженню
на тисячу тонн.
кормоцехів, силососховищ .
Доповідач
проаналізу- і
вав стан справ у молочно житла. Однак виконуються
му скотарстві. На багатьох ВОНИ ПОКИ ЩО незадов.льно. Повільно ведуть бу
молочнотоварних фермах
СИЛОСОСХОВИЩ
ще-низька організація пра дівництво
ці тваринників, мають міс кіровоградські заводи дру
це недоліки в годівлі ху карських машин, дозуючих
доби. Цього ^>оку в 19 ра автоматів, трест «Кірозойонах скоротились надої градміськбуд», підприєм
«Олекна корову, жодний район ства об’єднання
Партій
не виконав піврічного зав сандріявугілля».
профспілковим,
дання по продажу молока ним.
органі
державі. Область по вико комсомольським
нанню плану виробництва заціям, радянським і гос
молока
знаходиться на подарським органам тре
останньому місці в рес ба зробити есе, щоб шеф
публіці. Природно, що з ська робота трудових ко
цим не можна миритися. лективів міст була дієвою
Виробництво основних ви і ефективною.
У розвитку агропромис
дів тваринницької продук
ції по всіх категоріях гос лового комплексу ВИНЯТ
подарств повинно в оди КОВО велика роль і відпо
надцятій п’ятирічці збіль відальність будівельників.
шитися проти досягнутого Необхідно суворо керува
на 3—8 процентів, у два тися вказівками ЦК КПРС
надцятій — в 1,1—1,3 разе. про те, що будови агро
Пленум ЦК КПРС визна промислового комплексу
чив основні шляхи збіль є ударними.
Продовольча програма
шення ресурсів м'яса й ін
ших тваринницьких про націлює на дальший роз
дуктів.
Важливе
місце, виток галузей, зв’язаних із
поряд із зростанням по сільським господарством.
голів’я худоби і птиці, по Тут ще не ліквідовані дис
винна зайняти робота по пропорції і незбалансовапідвищенню
їх продук ність, що негативно позна
чається на єдиному техно
тивності. До кінця п ятирічки слід збільшити на логічному і економічному
дої молока на 500—600 ритмі роботи сільськогос
подарських і промислових
кілограмів і довести їх у
майбутньому до 3000 кіло підприємств.
грамів на корову, значно
Серйозні недоліки
ма
підвищити середньодобо ють місце в роботі вироб
ві прирости, здавальні кон ничих об єднань м ясної і
диції, збільшити інтенсив молочної
промисловості,
ність використання маточ їх керівники і спеціалісти
ного поголів'я і вихід про нерідко допускають вузь
дукції на кожну голову.
ковідомчий підхід у сто
Розв'язання
великих і сунках
з колгоспами
і
складних завдань по при радгоспами.
скореному
нарощенню
Слід ініціативніше вирі
продуктивності тваринни шувати питання створення
цтва вимагає докорінного підсобних сільських
гос
поліпшення кормовироб подарств, які є важливим
ництва, виділення його в резервом збільшення ви
самостійну спеціалізовану
робництва продуктів хар
галузь.
У продовольчій чування. Створені підсобні
програмі області в цьому господарства
розвиваю
напрямі .намічається цілий ться повільними темпами,
комплекс заходів.
особливо у містах СвітлоУ доповіді першого сек
водську та
Олександрії,
ретаря обкому партії по
Олександрівському,
Гайставлено завдання підви воронському, Долинському
щити продуктивність кор
районах. Повільно
наро
мових угідь, забезпечити
щують виробництво про
перехід на
прогресивні
дуктів тваринництва у під
технології вирощування і
собних господарствах об
заготівлі кормів. Вже в
ласні управління лісового
цьому році належить заго
господарства і лісозаготі
товити 3,7 мільйона тонн
вель,
облспоживспілка,
кормових
одиниць, або
облздороввідділ, облвно.
по 34 центнери на умовну
Далі доповідач зупинився
голову, забезпечити висо
на питанні про заходи по
ку якість і ефективне ви
соціальній перебудові се
користання кормів, побу
ла, які є органічною
час
дувати на мільйон тонн
тиною Продовольчої про
силосно-сінажних споруд,
грами. Ці завдання
були
розширити інші об’єкти
детально розглянуті
на
кормозої індустрії, забез
пленумі
обкому
партії
печити належну перероб
12 травня цього року, який
ку і підготовку кормів до
схвалив програму соціаль
згодовування.
но-культурного
розвитку
Найактивнішою
перед сіл на одинадцяту
п’яти
умовою успішної реаліза річку і на період до 1990
ції Продовольчої програ
року. Згідно з рішеннями
ми, сказав далі доповідач,
травневого Пленуму ЦК
є розвиток
матеріально- КПРС
і червневого Пле
технічної бази агропромис
нуму ЦК Компартії Украї
лового комплексу. У зв’яз ни треба
добитися, щоб
ку з цим важливі завдання будівництво благоустроє
стоять перед обласною
ного житла, інших об’єктів
партійною
організацією.
соцкультпобуту, доріг ве
Нині у нашій області ви
лося
випереджаючими
пускається 40 процентів
темпами. Ставиться зав
зернових сівалок країни, дання, щоб міські домобу
вперше створені і серійно дівні підприємства не мен
виробляються комбінова ше 15 процентів своєї по
ні агрегати, перші вітчиз тужності використовували
няні гідротрансмісії, мас- для будівництва житла на
лонасоси третього поко селі.
ління для енергонасичеТравневий Пленум - ЦК
них тракторів Т-150 і К-700. 1ТПРС визнав
необхідним
Але й тут чимало неви- здійснити великі заходи по
рішених питань. Кірово вдосконаленню управлін
градські заводи «Червона ня агропромисловим ком
зірка» і тракторних гідро плексом.
Виходячи з на
агрегатів не в повному об станов
Пленуму,
треба
сязі виконують завдання провести велику і вдумли
по номенклатурі виробів. ву організаторську робо
Надходять нарікання на ту по формуванню обласнизьку якість і надійність’ ного і районних промис
машин і агрегатів, що ви лових об’єднань і їх рад.
пускаються тут. Повільно Головну увагу слід зверосвоюються потужності наі нути на економічне зміц
чавуноливарному заводі.
нення колгоспів і радгос
Постановами бюро обко пів, підвищення їх органі
му партії і облвиконкому заційно-господарської самістам і районам областіі постійності, розвиток іні-

ціативи і
соціалістичної
підприємливості. У зз язку
з тим, що якісно нові змі
ни вносяться в економіч
ні!
взаємовідносини кол
госпів і радгоспів з орга
нізаціями і підприємства
ми, зв'язаними з обслуго
вуванням сільського госпо
дарства, партійним органі
заціям, кервіникам і спе
ціалістам цих підприємств
і організацій
необхідно
глибоко усвідомити,
що
зараз
треба
працюва
ти по-нозому, працювати
так, щоб нести
відпові
дальність за
досягнення
високих кінцевих резуль
татів безпосередньо в кол
госпах і радгоспах.
Збереження продоволь
чих ресурсіз, боротьба із
втратами, крадіжками на
всьому шляху від поля і
ферми до споживача по
винні бути предметом пос
тійної турботи адміністра
тивних
організ, органів
народного контролю, ке
рівників підприємств, кол
госпів
і радгоспів, кож
ного трудового колекти
ву.
Зараз, коли держава йде
на
дальше
збільшення
вкладів у сільське госпо
дарство і його інтенсифі
кацію, особливо важливо
зосередити зусилля на по
ліпшенні використання ви
робничих фондів, матері
альних, трудових і фінан
сових ресурсів, на підви
щення продуктивності пра
ці і якості роботи, еконо
мії і бережливості. Дуже
важливо, щоб
у колгос
пах, радгоспах,
у всьому
аграрно - промисловому
комплексі
як важливий
засіб розвитку ініціативи,
підвищення
трудової ак
тивності колгоспників
і
робітників
широко вико
ристовувалися бригадний і
колективний
підряди,
акордно-преміальна
сисстама оплати праці, ефек
тивно застосовувалась на
туральна оплата.

У розв’язанні
завдань,
поставлених
тразнезим
Пленумом ЦК
КПРС, по
змірно зростає значення
сільських первинних пар
тійних організацій.

рів радгоспів мають вищ-.
освіту, 86 процентів із них
є спеціалісти
сільського
господарства. В середньо
му у кожному господарст
ві працює 37 спеціалістів.
Дуже важливим моментом
у роботі з кадрами є за
безпечення
стабільності
керівництва.
Доповідач
піддав критиці Олександ
рійський Усгинівський, ДзЛИНСоКИЙ,
Бобринецькіи

райкоми партії за недолі
ки з
роботі з кадрами.
Треба краще
займатися
створенням резерву здіб
них перспективних праців
ників і їх
вихованням. У
поточному році 31 чоло
вік із управлінського апа
рату перейшов працювати
керівниками, спеціалістами
колгоспів і радгоспів, а де
сять чоловік — із передо
вих у економічно слабкі
господарства. Цю ініціати
ву треба всіляко підтриму
вати і заохочувати

Немало
належить зро
бити профспілковим і ком
сомольським організаціям.
Вони
повинні активніше
працювати над підвищен
ням дієвості
соціалістич
ного змагання, поширен
ням передового досвіду,
поліпшенням умов праці,
побуту
і відпочинку лю
дей. Профспілкові і ком
сомольські організації по

кликані
брати
активну
участь в організації робіт
на селі в порядку шефсь
кої допомоги в боротьбі
за поліпшення заготівель і
збереження овочів і кар
топлі, посилити громадсь
кий контроль за діяльніс
тю підприємств торгівлі І
громадського харчування.

Партійні організації по
винні зробити
есе, щоб
донести рішення травнево
го Пленуму
ЦК КПРС до
кожного комуніста, кожно
го трудівника, допомогти
їм визначити своє місце в
реалізації
Продовольчої
програми.

Згідно з рекомендація
ми ЦК КПРС. 1982—83 нав
чального року в системі
партійної і комсомольсь
кої політосвіти, економіч
ного навчання трудящих
вводиться
спеціальний
курс
«Продовольча про
грама СРСР».

Нині первинні
партійні
організації знаходяться на
передодні дуже важливої
і відповідальної організа
Слід
удосконалювати
ційно-політичної кампанії
— звітів і виборів. По роботу і підвищувати роль
всюди вона повинна про засобів масової інформа
завдань,
йти організовано, в суво ції у вирішенні
травневим
рій
відповідальності зі поставлених
Статутом КПРС, ленінськи Пленумом ЦК КПРС. Газе
ти, телебачення, радіо по
ми нормами
партійного
життя, під
знаком даль винні широко і яскраво вишої мобілізації зусиль ко ‘світ.лювати роботу первин
муністів і всіх
трудяїіщих них партійних організацій
на виконання завдань 11982 колгоспів, радгоспів, всьо
року і п ятирічки в цілому. го агропромислового ком
Як підкреслив травневий плексу, переконливо пока
Пленум ЦК КПРС, основна зувати соціальний прогрес
ноша
партійної турботи сучасного села, розкрива
і глибоко
про виконання Продоволь ти проблеми
аналізувати причини допу
чої програми ляже на пле
чі райкомів
партії. Стан щених недоліків.
справ у сільськогосподар
ському
виробництві
і
серйозна критика, що про
звучала на адресу області
на Пленумі ЦК Компартії
України, свідчать про те,
Що не всі райкоми партії
виявляють уміння за будьяких обставин забезпечу
вати виконання поставле
них завдань. Треба напо
легливо добиватися вдос
коналення стилю
роботи
райкомів
партії, рішуче
позбутися підміни і дуб
лювання радянських і гос
подарських органів, вико
ристовувати всі
форми
мобілізації
трудящих на,
виконання
планів виробництва і заготівель сільсь
когосподарської
продук
ції.

По-новому повинні ста
витися вимоги до добору і
розстановки
кадрів
на
селі. Зараз 80
процентів
голів колгоспів і директо-

Від комуністів, усіх тру
дящих вимагається глибо
ке
розуміння особистої
участі у виконанні Продо
вольчої програми. Великі
завдання, що стоять перед
нами, вимагають від нас
максимальної організова
ності і дисципліни, високо
го почуття відповідальнос
ті.

Від імені учасників пле
нуму тов. Самілик запев
нив Центральний Комітет
КПРС, Полібюро ЦК КПРС
і особисто тозариша Лео
ніда Ілліча Брежнєва, ЦК
Компартії України що Кі
ровоградська
обласна
партійна
організація, всі
трудові колективи області

зроблять усе, щоб успіш
но виконати рішення трав
невого Пленуму ЦК КПРС,
Продовольчу програму, іс
торичні рішення XXVI з'їз
ду партії.
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| Я ОГОЖИЙ літній рзнок.
У
середній
школі
N2 10 за сигналом черго
вого хлопці в юнармійській формі вибігали на по

рш
nW

двір'я
Десятикласники
шкіл міста,
котрі прохо
дять табірний збір з почат
кової військової підготов
ки, поспішали на стрільби
ще.

Клмь військоао-п
пашрютичноіо Т
eUXOSO»8MfB

НА УРОК
МУЖНОСТІ

КОРЧАПНИХ
На відзначення 50-річчя
виходу в світ .першої пуб
лікації
роману Миколи
Островського «Як гартува
лася сталь»
в багатьох
комсомольських організа
ціях Голованівсько-о райо
ну відбулися
уроки муж
ності, корчагінськ' читан
ня. В нашій школі, зокре
ма, комсомольці колектив
но перечитували спогади
старого більшовика Л. І.
Дмитрієва.
який
добре
знав Миколу Осгрозського.
* * .*

... Громадянська війна —
це юність першого поко
ління
ісомсомольціз.
У
жорстоких боях з ворога
ми тільки що створена ро
бітничо-селянська Червона
Армія відстоювала загою
вання Великого Жовтня.
На руїнах спалених сіл бій
ці підбирали дітей-сиріт,
які залишились без дому і
рідних. Серед них був 13річний Льоня Дмитрієв -ггсин червоного полку.
У лютому 1918 року його,
голодного і босого, піді
брали на станції Міллерово, що біля Ростова, кава
леристи бригади Г. 1. Котовського. Так і стаз Льоня
Дмитрієв бійцем першого
кавалерійського полку...
Нещодавно Леонід Іва
нович Дмитрієв,
ветеран
двох
воєн, на відкритті
музею Г. І. Котовського в
Перегонівській
середній
школі розповів про свою
зустріч
з Миколою ОстрОБСЬКИМ, про той зимо
вий день 1919 року, коли
вперше побачив
Миколу
Островського:
худий, се
реднього зросту, вихрас
тий хлопець з групою шепетівських
комсомольців
прибув у бригаду Котозського і доповів:
— Боєць Червоної Армії
Микола Островсььий.

«Разом з ним я не раз
ходив у розвідку — добу

вали відомості в стані во
рога, — згадує Дмитрієв.
— Відправляючись на черюве завдання, ми одяга
лись «під сільських хлоп
чиків» і
безперешкодно
проходили через білогвар
дійські кордон«. На особ
ливо відповідальні завдан
ню посилали самого М. Островсьхого. Пам'ятаю, од
ного разу він взяв у полон
і привів у загін двох білоиоляків — прапорщика і
хорунжого, озброєних з го
лови до ніг, а у Миколи —
лише маузер... я
завжди
гордився Остроеськнм і ба
гато чого в нього вчився.
Восени 1920 року в боях
під Львовом Миколу по
ранило. Островський му
чився від болю, та виду
не подавав і не дозволяв
нікому
розповідати про
свій стан. Пам’ятаю, як він
пішов у чергове завдання
зовсім знесиленим. В до
розі впав. Його підібрали
наші бійці і відправили з
госпіталь...
Моя дружба з Миколою
Островським була недов
гою, але справжньою, бо
новою. Його любили всі в
нашому загоні.
Якось Островським
зав:

ь

середньої школи, яку очо
лює
бібліотекар школи
Т- В. Нетеплюк. У перед

день свята Перемоги, на
приклад, книголюби школи
спільно з активістами сіль
ської бібліотеки організу
вали хвилюючий вечір для
жінок села, чоловіки яких

загинули на фронтах у ро
ки війни. На вечорі були
використані твори відомих

письменників
і місцевих
авторів. Цікаво
пройшла
нещодавно читацька кон
ференція по книзі Г. Зана
дворова «Щоденник роз
стріляного». Події, зідтзоРені в книзі, відбувались
У роки війни в селах Улья
новського району.

...1941-й. Хворого Герма'’а його дружина Марія
Яремчук з великими труд-

а
ми. В них налічується біль
ше 300 спортсменів.

друге місце.
Захищали літичної підготовки, ленін
честь школи гут учні Сер ським стипендіатом. Закін
Після регулярних трену гій Мазін, Василь Людсь чив училище з відзнакою,
...На вогневому рубежі
Лук’янов. його залишено на викла
вань Микола Дем’янович кий, Костянтин
— вихованці
середньої
Ніякокський. дацькій роботі, рекомен
організовує змагання, ви Володимир
школи № З Володимир Мі
перше довано в ад’юнктуру. І ось
являючи кращих. У нього Останній виборов
рошниченко,
Сергій Са- стало празилом влашто іу- місце з кросового бігу.
знову 12 випускників деся
мокиш, Юрій Безкоров-зй28 років
прослужив у тирічки виявилі. бажання
оати дні відкриюго тиру,
ний, Віктор Соломашснко
Радянської Армії вступати у військові учи
тобто щодня після уроків рядах
та Олександр Шмідт. Лу любителі кульової стріль гвардії підполковник М. Д. лища. Серед
них — від
нають постріли... І Іерезі- би виходять на вогневий Шевченко. Звільнившись у
мінники початкової війсь
ривши результати Сі'ріль- рубіж.
запас,
комунісі ось уже кової підготовки
Юрій
початковоі
би, керівник
працює Безкоровайний, Володимир
У ході змагань виконали дзанадцяткй рік
підготовки
військової
нормативи
третього роз керівником початкової вій Смащенко, Анатолій Удо
гвардії підполковник запа
ряду Анатолій
Натаріус, ськової підготозки серед венко.
су М. Д. Шевченко сказав;
Володимир
Смащенко, ньої школи № 3, стільки ж •_£ АКІНЧИВСЯ навчальний
— Молодці хлопці І Оби
Андрій Костенко,
Лари років очолює дтсаафіаську
рік. Під час літніх ка
дві вправи виконали від
організацію
десятирічки,
нікул школярі вирушають
са Шмакова, Людмила Помінно!
створив гуртки хімікіз-доу цікаві походи місцями
пенко Всього
понад 60
зиметристів,
авіамодель
Того дня 38 випускників старшокласників
пам ятних боїв 20-го стрі
стали
ний.
десятирічок складали за розрядниками.
лецького
корпусу, воїни
лік з вогневої підготовки, 1й/іІ ЙКОЛА Дем’янович зеВихованці
Миколи Де- якого визволяли наш над
стріляючи бойовими пат- _
лику увагу
приділяє м'рновича щороку вступа дніпрянський край від ні
роками по мішені № 4 на військово - патріотичному ють до військових училищ. мецько-фашистських
за
100 метрів і по мішені вихованню школярів. У де Торік, наприклад,
стали гарбників восени 1943 ро
№ 8 на 200 метрів. Кожно
Олег Уласе- ку.
сятирічці постійно прохо курсантами
му юнакові було видано
Самовіддану працю ве
дять зустрічі з ветеранами вич, ігор їузоз та Сергій
по 5 патронів. За підсум
війни офіцерами запасу і у Шумеико. 38 колишніх йо терана війни М. Д. Шев
ками стрільб команда СШ
го вихованців уже служать ченка оцінено. Його наго
№ 3 отримала
загальну відставці. Багато цікавого офіцерами. Серед них — роджено Почесним зна
оцінку «5», зайнявши пер розповіли юним дтсаафів- Олександр Бабенко, Юрій ком ЦК
ДТСААФ СРСР,
полковники запасу Кирєєв, Олександр Погоше місце серед шкіл Св’т- цям
грамотами
обкому
та
А.
А.
Бородай
і
М.
Я.
Звлглозодська
рецький, Юрій Гапієнко.
міськкому ДТСААФ.
лянич.
Олег Кчслов
закінчив
Цьому результату пере
М. ВЕНЦКОВСьКИЙ,
Цікаво проходять у шко десятирічку
із золотою
дувала щоденна
копітка
завідуючий позаштат
робота
М. Д. Шевченка лі військово-спортивні іг медаллю, вступив у вище
ним відділом військо
ри «Зірниця»
та «Орля». авіаційне інженерне учили
протягом багатоох років.
во-патріотичного вихо
з ще. Тут його прийняли в
Секція кульової стріль На міських змаганнях
вання Світловодськогри члени КПРС. Протягом усіх
би — одна з найбільш ма- військово-спортивної
го міського комітету
созих у десятирічці. Шев «Орля» представники де- років навчання юнак був
ДТСААФ.
ченко поділив її на 4 гру- - сятирічки
№ 3 зайняли відмінником бойової і по-

РЕЛІКВІЯ ПІДПОЛКОВНИКА

— Для мене немає бі.іьшої радості, ніж радість
боротьби
за
прекрасне
майбутнє людства.
Таким був Островсьхийбоєць...»
З великою увагою слу
хали
відвідувачі музею
Г. І. Котоьського розповідь
Нині Леонід
Дмитрієва.
Іванович на заслуженому
проживає в
відпочинку,
м. Саки Кримської області.

М. ЧУБ,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».
с. Перегонівка,
Голозанівський район.

На робочому
столі ви
кладача цивільної оборони
Кіровоградського машино
будівного технікуму Мико
ли Миколайовича Євдокимова під склом зберігаєть
ся фото — вирізка із жур-

налу «Техника — молоде
жи». На ньому зображена
152-міліметрова
гармата
№ 3922.
— Снаряди цієї гаубіїці
трощили комунікації воро
га під Курськом і Орлом,

па Дніпрі та Одері — роз
повідає колішшій фронто
вик своїм вихованцям. —
її обслуга йшла в бій на
Зеєловськпх
висотах,
штурмувала Берлін. Тепер
наша гармата в артилерій
ському музеї Ленінграда.
Про те, як воював під
розділ гармашів,
котрим
командував офіцер Євдокіімов, свідчать бойові на
городи ветерана:
ордени
Червоного Прапора, Олек
сандра Іжевського, Вітчиз
няної війни двох ступенів,
Червоної Зірка (два), ме
далі «За відвагу», «За бо
йові заслуги». Про історію
цих нагород і веде розмо
ву колишній фронтовик на
уроках мужності, па вечо
рах бойової слави.

Кожеі: випускник техні
куму, якого
призвали на
дійсну військову службу,
вдячний ветерану за наста
нови. Лекції
з цивільної
оборони, воєнізовані ігри,
які він організовував, дов
го пам’ятають молоді вої
ни. У гуртку дозпмстрпстів, який веде М. М. Євдокимов, щороку навчаєть
ся більше сімдесяти чоло
вік.
Ветеран у строю, вете
ран — перший наставник
майбутніх воїнів.
І. СКРИННИК,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».
На
знімну, підпоіновник запасу М. М. ЄЗД0НИМОВ веде
бесіду з ци
вільної оборони

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТЕ!

і
Зелику роботу по зійсь* ково-патріотичному вихо
ванню молоді
проводить
первинна організація Все
союзного товариства лю
бителів книги Йосипівської

З стор

СЛОВА, ЩО ПРИЙШЛИ З БОЮ
--—
у свос
НОщами --привозить
рідне село Вільхове. З до
помогою
батьків Марії
Г. Занадворова вдалося по
вернути
до життя. І він,
уральський журналіст, не
зміг у важку для народу
хвилину сидіти склавши ру
ки, організував підпільну
організацію «Червона зір
ка», яка налічувала 60 чо
ловік. Патріоти підтриму
вали зв’язки з партизана

ми...
Перед приходом Радян
ської Армії
в село, Фа"
шисти розстріляли х2 пат
ріоти. По-звірячому були
закатовані
Герман Зана
дворов і Марія Яремчук.
Книги Г.
Занадворова
«Щоденник розстріляного»
та «Вітер
мужності» ви
йшли в Уральському книж-

новому видавництві. їх ру
кописи жителі Вільховою
знайшли в ямі на подвір’ї

Бажатарник і Зінаіда Оста
півна Сичевська.
Цікавою була виставка
в старих Яремчуків. Ці тво книг Занадворова, альбо
на них,
ри — хвилююча розповідь мів з відгуками
про боротьбу партизанів фотографій.
Учасники
конференції
проти фашистських загарб
написали
листа
сестрі
ників.
письмзнника
Тетяні
Леоні

Учні місцевої школи по
яка
бували
на місцях подій, дівні Занадворовій,
викладачем іно
описаних у книгах, з крає працює
знавчому музеї села Віль земної мови Магнітогорсь
хового, де є розділ, при кого педінституту. В ньо
підкреслювалось, що
свячений автору «Щоден му
пам'ять
про Г. Занадворо
ника розстріляного». Вони
ва вічно житиме
в їхніх
доглядають могили Г. За
надворова і М. Яремчук, серцях, що сторінки з йо
го книг — це справжній
Тут
завжди пломеніють
літопис мужності.
квіти пам'яті.
У читацькій конференції взяли участь люди, які
особисто знали письмен
ника, — Лука Давидович

Н. ГРЕБЕНЮК,
голова
Ульяновської
районної
організації
Товариства любителіз
книги.

І під час літніх канікул учні Новгородківського СП IV
№ 6 продовжують пошукову роботу,
у рамках Всесо
юзної експедиції «Літопис Великої Вітчизняної». Вони
зустрічаються з колишніми фронтовиками.
На знімнуучні профтехучилища розмовляють з
петерзном Великої Вітчизняної війни Я. М. ПЛОХОВЦЕМ.
Фото С. ФЕНЕНКА.

4 стор

«Молодий комунар»

6 липня <962 року

РЯДКИ З ЩОДЕННИКА —

IWff

шошї

Львів яи сплів ажурне пе
ревесло мелодійних пісень
прямо біля поїзда. Мрійли
ві і прозорі мелодії по
пливли повільними птаха
ми над темними кро іам.і
сосен і смерек.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Вівторок

Яворівські

А ЦТ (1 програми)

8.00 — «Час». 8.45 — ца
чемпіонаті світу з футболу.
10.25 — Документа іьшіїї
І фільм «Олег Наїжач та Ного
хлопчики». 10.40 — Копцзрт
заслуженого артиста ІЩФЩ»
Б. Феоктистова (балалайка).'
ГІо закінченні —- 11.20 — Но
вини. 14.30 —- Новини. 14.50
— Комсомол — моя ДО’І.'Ґ
Документальні телефільми
».Тепло рідної землі», »Йде
містом тролейбус». 15.33 -Фільм — дітям. <Украли зеб
ру». 18.40 — «Закарпатські
візерунки». Концерт народ
них колективів. 17.10 — СтаСта
діон для
всіх. 17.40 — у,

сторінки

В Яворївському районі
теж відбулася зугіріч з
А потім зав’язалася не прикордонниками. До них
вимушена розмова з гостя завітали делегат XIX з’їз
ми про репертуар, майстер ду ВЛКСМ Таня Воскова,
ність.
олімпійська чемпіонка. Ні
на І Іономарьова,
твори
група і учасники
ВІЛ
львівського заводу «Кіне
скоп» (де до речі, ми теж
виступали).
Того дня у вагонах на
Шахтарське місто. Зов шого агітпоїзда відбулось
сім молоде. Тридцятирічне. своєрідне змагання. У пер
Населення: близько 60 ти шому вагоні розмістилась
в 11 ст а в і( а
голографічних
сяч чоловік.
Воно чимось дуже схоже знімків з унікальних експо
з нашою Олександрією. В натів шести музеїв Украї
районі діють 22
вугільні ни.
шахти, на яких працює в
Перший і п’ятий вагони
основному молодь.
працювали безперебійно. В
одному звучав голос лек
5.
тора і указка звично пов
Комсо м ол ьс ьк а буд о в а зала по рівних шеренгах
майбутнього Червопоград- незвичайних знімків, в ін
ського
профтехучилища шому спалахували голубі
№ 2 знаходиться напроти квадрати слайдів, звучала
залізничного вокзалу, де музика і голоси ведучих ве
програми:
базується наш
агітпоїзд. ли почергово
Над об’єктом
височать «Комісари дитячих сер
підйомні крани. Срібно ви дець», «Нам потрібен мир»,
планети» тощо.
дзвонюють кельмп над цег «Молодість
* * *
ляною кладкою учбового
корпусу.
Q 4 ЧАС поїздки агітпоТут і:а імпровізованій ” їзда «Комсомолець Ук
сцеїгі із щигін і гранів ви раїни» но Львівській об
кіровоградською
ступав ансамбль «Гарний ласті
пропагандистсько - худож
настрій».
ньою групою було прове
6.
дено 180 масових заходів.
У прикордонному сели На них побувало 34 тпсч іі
щі ваша творча група ви чоловік.
І Іебокраї ваших доріг —
стукала перед молодими
воїнами. В селищі затишні це незабутні зустрічі із мо
зелені вулички,
які ніби лодими робітниками Львів
по автона
круто збочують у жорсто ського ГСКБ
червопокі спомини
війни. Адже вантажувачах,
саме тут уже в перший ірадськнмн будівельника
тень Великої Вітчизняної ми гуртожитку № 3, учня
шістдесят прнкордопчикіз ми Явсрівського профтех
на чолі із
старшим лей училища та іншими. Доро
тенантом О. В. Лопатіпим ги паші стали дорогами
Спогадів про
вступили в нерівний бій із споминів.
фашистськими полчищами. напружені і змістовні буд
агітпоїзда ЦК
Два тижні відбивали воро ні роботи
жі атаки мужні прикордон ЛКСМ.У «Комсомолець Ук
ники па чолі із своїм без раїни» в знаменний рік 60страшним
командиром. річчя утворення - СРСР і
Могила Героя Радянського диі роботи XIX з’їзду
Союзу О. В. Лопатіпа зна ВЛКСМ.
ходиться па заставі, що за
Б. ГОНЧАРЕНКО,
раз носить ного ім’я.
спецкор
«Молодого
Блакитні шати мирного
комунара».
неба. Живе полум’я квітів
Львіс—Кіровоград.
на братських могилах.

Червоноградські

!
і

У день
відкриття XIX
з’їзду ВЛКСМ, мабуть,
найбільше роботи впп і.іо
учасникам нашої диско іє
ни. яку представляли мо
лоді рлександрійиі: заступ
ник секретаря
комітету
комсомолу
виробничого
об'єднання ’ «Олексап іріявугілля» Володимир Зай
цев, шахтар цього ж об’єд
нання Ігор Самписькнй і
вчителька середньої інко
ли № 2 Віра Слета.
В цей день показувати
спеціальну програму' «Мо
лодість планети». Перед
юними глядачами,' мов у
калейдоскопі, чергувалися
слайди, що розповідають
яро життя радянської і за
рубіжної молоді. На тлі
урочистої і ліричної мело
дій лунали голоси ведучих
Віри Слети та Ігоря Саминського.
Тоді
самодіяльний на
родний жіночий вокальиоіпструментальїіііи ансамбль"
«Гарний настрій» головно
го підприємства кірово
градського
виробничого
об’єднання
«Др\ кмин»
(художній керівник О. Агура) дав зу день чотири
концерти.
Стомлені і збуджені
увечері дівчата поверну
лися у Брюховнчі, де сто
яв наш поїзд, і відразу ж
потрапили в обійми учас
ників
популярного ВІЛ
«Ватра», які
давно вже
чекали па їло зустріч. Ху
дожній керівник ансамблю,
композитор
Ігор Білозір
запропонував:
— Давайте «Ватра» за
співає. з «Гарним настро
єм».

Олеча Гуртова мовила:
— Давайте вашу, Ігоре,— «Перевесла».
І ось
імпровізований
концерт
кірояог-радці з і
(Закінчення.
Печаток у
«Молодому номунарі» за
1 липня).
,

сторінки

ГАСТРОЛІ

ЮВІЛЕЮ ТЕАТРУ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
Драма «Украдене щас
тя» уже більше сорока ро
ків не виходить з репертуатру Київського державно
го ордена Леніна академіч
ного українського драма
тичного театру імені Івана
Франка. Цей спектакль,
поставлений народним ар
тистом УРСР, лауреатом
Державної премії СРСР
та
Державної
премії
УРСР ім. Т. Г. Шевченка
С. Д.тнчеп.їом, став візит
ною карткою столичних
митців на відкритті гаст
ролей у Кіровограді, при
свячених 100-річчю укра
їнського професіонального
театру і 60-річч’о утворен
ня СРСР.
Перед початком вистави
гостей сердечно привітали
представники
партійних.

КЛИЧУТЬ

СИНІ

радянських органів, шану
вальники
. театрального
мистецтва. Дівчата е націо
нальному вбранні піднесли
артистам на
вишиваному
рушнику коровай.
Кірово:радці вже знайо
мі з новою роботою фртпківців — буфонною комеді
єю І. Поклади та Б. Жолдакл «Конотопська відьма»,
поставленою за мотивами
повісті
Г. Квітки-Осчоз’лненна, та з виставою «Диний
Ангел» за
п’єсою
О. Кологлійця.

Афіша фрапківців обіцяє
багато цікавих зустрічей з
відомими акторами, зайня
тими і в знайомих виста
вах, і в нових, яких кіровоградіїі з нетерпінням чека
ли»
На знімку:
сцена зі
спектаклю «Украдене щас
тя».

Фото В. ГРИБА.

КА-НІ-КУ-ЛИ!
іям—оа имин і1 ипгтп

ДАЛІ

Група юних географів
учнівського науносогО тоєаристеа
«Глобус» СШ
№30 та членів клубу ін
тернаціональної дружби
середньої
школи № 22
м. Кіровограда
недавно
повернулися з чотириден
ної мандрівки по місцях
бойової та трудової спі
ви Кіровоградської і Чер
каської областей.

Подорож* почалася із
міста енергетиків — Світтводська. Після екскур
сії по місту хлопчини і
дівчатка сіли на швидкійін:й теплохід < Герой Бо1 ис: Суровпев», який взяв
курс на Канів. Із задово
ленням іоні екскурсанги

милувалися красою Даітра-Славутпча,
Кремен
чуцького моря, мальовни
чими лісистими берегами.
Час водної мандрівки
пролетів непомітно. І ось
уже Канів. Тарасова гора.
му;еї Т. Г. Шевченка та
А' II. Гайдара, прогулян
ки на катері, екскурсія
па промислові підприєм
ства — все це надовго за
лп шиться в пам’яті дітей,
збагатить їхній кругозір,
познайомить з історією
рідного краю.

«ЗІРКА»-«НИВА»-0:1

Фото М. ХОРЕНЖЕННА.

«СТАРТИ НАДІЙ»
ОДЕСА, 2 липня
Факел спеціальні призи
вести
п’ятого республіканського муть близько тисячі піоне
фіналу Всесоюзних
дитя рів і школярів республіки.
чих спортивних ігор «Стар Право взяги участь у фі
ти надій» спалахнув пізно нальних іграх завоювали
увечері 1 липня над стадіо ті, хто витримав випробу
ном піонерського
табору вання на внутрішкіпьних,
ЦН ЛКСМУ «Молода гвар районних, міських та об
дія».
ласних змаганнях, боровся
Боротьбу
за медалі й не тільки за успіхи на ста-

«Молодой коммунар»

(РАТАУ).

НАША АДРЕСА}

орган Кировоградского

216050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,

ДИСМ Украины.
На украинском языке

діоні, а й за кращі оцінки
в навчанні, за право бути
володарем значка ГПО.
Факел змагань, запале
ний від Вічного вогню ве
теранами війни, делегат іми комсомольських з’їздів,
спортсменами - олімпійця
ми, горітиме
до 9 липня.
Переможці одеського тур
ніру виступлять у фіналь
них стартах
Всесоюзних
ігор.

еуп. Луначарсьнсго, 36.
J3K 01522.

Індекс 61103.

Травні «Зірки», здається, були настроєні оптимістич
но: їхній суперник не такий уже й сильний — у двадцяти
попередніх іграх вінницька «Нива» тричі програла, 9
матчів звела в ні-ііпо, тільки вісім разів здобула пере
могу. І вже в перші хвилини гри па стадіоні спортклубу
«Зірка» 3 липня паші земляки дорє.їи. що гості мають у
своєму етапі немало слабких місць. Без особливих пе
решкод кіровоградці атакували на всіх флангах. Та вар
то було їм наблизитись до штрафного майданчика він
ничан, як їхній наступ зрізався захисниками «Ниви».
Інколи «Зірці» шастнло — нападаючі знаходили для
себе простір навіть неподалік воріт госте"!, але їхні неточ
ні удари розчаровували вболівальників.
Помиляється
Ігор Черненко, не зумів кілька разів довести свою пере
вагу Михайло Калита. Хіба що всюдисущий Ярослав
Бобиляк «робив погоду» па полі. Але йому так піхто і по
допоміг добитися мети.
. ■
А гості тим часом шукали «щілини» в захисних лініях
«Зірки». Ось уже Валерій Музичук рятує свою команду
— раз, удруге... Якби він і пропустив м’яч у свої ворота,
то передусім треба було нарікати на захисників. І ось
па 68 хвилині нападаючий «Ниви» П. Касаиов
робить
нрострільипй красивий удар — гол.
Навіть вітер, який ніс м”яч віл. воріт «Зірки», не до
поміг пашим землякам. Вони так і не зуміли завести
могутній двигун наступу всім колективом. І жодна їхня
атака не увінчалась успіхом. Тож — програш на своєму
полі.
ТЕЛЕФОНИ; відділу листів І масової ро
боти — 2-45-36; відповідального секрета
ря _ 2-46-87: відділу комсомольського
життя — 2-46-57; відділу пропаганди —
2-45-36; відділу учнівської молоді —
2-46-87; відділу військово-патріотичного
виховання та спорту — 2-45-35; відділу
оголошень — 2-56-65: фотолабораторії —
2-45-35; коректорської —> 3-61-83; нічної
редакції — 3-03-53.

Обсяг 0.5 друк. ери.

Зам. 325.

Тираж Б1300.

▲ УТ

10 00 — «Актуальна каме
ра»., 10.35 — «Мода-82». 11.20
— •'■’Роздуми
з приводу...»
11.55 — Художній телефільм
«У горах моє серце». 13.05—
«Знімається кіно». 13.55 —».
Телепост на ударній будозі».
16.00 — Новини.
16.10 —
«Г-бітурієнт-82». 16.45 —
ІЧЩе раз про Червону шапоч
ку». Лялькова вистава. 17.45
— К. т. «НаселсЛню про ци
вільну оборону».
(Кірово
град). 18.00—К.’т. «Товари народу». (Кіровоград). 18 30
— Музичний фільм. 19.00
«Актуальна камера». 19.30
Документальний телефільм.
19.55 — 3. ГІаліашвілі. «Даі?
сі». Вистава. 20.40—«На доб
раніч, діти». 21.00 — «Час».
Д ЦГ
(1 програма/ виста
21.35
— Продовження
ви 8.00
«Д-дісі».
В перерві
Но
— «Час».
8.45 —— Кон
вини.
нерт Академічного хору носійської пісні Центрального
І телебачення і Всесоюзного
радіо. 9.25 — Роби’з нами',

д ЦТ (II програма)

Р. ДАЙДАКУЛОВ,
грсмздський корес
пондент «Молодого
комунара».

ФУТБОЛ
ігттаЕжятай«®

»НЕ ДІСТАВ...»

кожному малюнку — сонце.
17.55 — Щоденник VII Між
народного конкурсу- їм. п. І.
Чайковського. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Подвиг.
До 40-річчя розгрому ні
мецько-фашистських І.ІЙСЬ’.С
під Сталін градом.
19.30
Концерт Державного духовок ■
го оркестру РРФСР. 19.50 —’
Прем’єра художнього теле
фильму «Кафедра». 1 серія.
21.00 — Програма «Час».
21.35 — Художній Телефільм
«Незнайомка». 22.25 — Сьо
годні V світі.

18.00 -** Новини. 18.15 —•
«Продовольча програма —
вагащнонародна* справа»,
19.15 — Док. телефільм «Ме
лодії рейсу». 19.30 — Спорт
за тиждень. 20.00 — «Вечір
ня казка». 20.15 — На VII
Міжнародному конкурсі їм.
П. І. Чайковського. 21.00
«Час». 21.35 — Фільм «Лю
дина, якої не можна забу-

роби як ми, роби краще пас.
10.25 — Художній телефільм
«Кафедра». 1 серія. По гяїкінченій — 11.35 — Нови
ни. 14.30 — Новини. 14.50 • —
Науково-популярний фільм
«Місту і людям». 15.35 — Чи
знаєш ти закон? 16.05 — Те
лежурнал «Наставник». 16.35
— На VII Міжнародному
конкурсі ім. II. І. Чайковсь
кого. 17.20 — Відгукніться,
сурмачі! 18.05 —■ Життя
науки. Академік Л. Орбелі.
До “109-річчя з дня народжен
ня. -18.45 — Сьогодні у світі.19.00 — Щоденник VII Між
народного конкурсу ім. П. !.■
Чайковського. 19.50 — Пре
м'єра художнього телефіль
му «Кафедра». 2 серія. 21.00
— «Час». 21.35 — Прем'єра
документального телефільму
«Янка Купала: уклін мій на
роду за пісні». До ЮО-річчїі
з дня народження
поета.
22.25 — Сьогодні
у світі.
22.40 — Футбольний огляд.

А Ут

11.20 — Музичний
фільм
Редактор
«Романси II. І. ЧайкозеьКогш>. 11.35
— Художній фільм-^
Ю. СЕРДЮЧЕНКО«Скляне намисто». 16.00
Повніш. 16.10 — «Абітурігліт-82». 16.40 — Концертний
зал «Дружба». 17.30 — К. т.
Гпзотя
виходить V вівторок,
Телефільм.
(Кіровоград).
четвер
17.45I суботу.
— К. т. «День зО
днем». (Кіровоград). 18.00
К. т. Імені
«Неспокійні
серця».
Друкарня
Г, М. Димитрова
(Кіровоград) 19.00 — ^Аіїтуальпа видавництва
камера».
19.30
«Спитай
себе». 20.10
— Но»і«Кіровоградська
правда»
і.ерт
духової музики.
20.45
Кіровоградського
обкому
-о
— «Па
добраніч,
діти!»
21.09
Компартії
України
— «Час». 21.35 — • Докум-ЯЇм.тальпий
Кіровоград,
Гпіннм,за
2«
фільмвул.
«8 тактів
бутої музики». 21.55 — «МУ*
зичні вітання трудівникам
села». 22.35 — Тележурнал
«Старт». По
закінченні
Новини.

г

