«Ійіотт І«- Н-

К?У«ь<оТ

экземпляр
• • ’■*’>■■«<<■1 ■>. --- ...

Імв. &------ —— -

__

Чг?

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН,' ЄДНАЙТЕСЯ!
і ( х

г

‘

'

*

•

ПРАВОФЛАНГОВІ

МопяОий
9£

Валентин
ЧОРНОПОАЬСЬКИИмолодий комбайнер радгоспу «Петрівський» Петрівського району. З початку жнив
комбайном СК-6 зібрав 70 гектарів пшени
ці і намолотив 2079 центнеріє зерна.
РЯДКИ З БІОГРАФІЇ:
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1957 року народження,
член райкому
комсомолу. Працює разом із помічником
Миколою Поливком.
Напередодні жнив
став членом КПРС.
Комсомольсько-молодіжний екіпаж зо
бов'язався намолотити 10 тисяч центнерів
зерна.
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ЖНИВАМ —
ІДЕОЛОГІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПОЛИНЕ
ПОЛЯМИ
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Дев’ятнадцятого липня
трудящі Кіровограда на
правили па поля
області
для ідеологічного й куль
турного забезпечення жнив
свої кращі агітколективи.
Серед них —
і народна
а ті та ці й по - х у дощ н я бри га да
«Вогник»
Будинку
культури імені Жовтня за
воду «Червона зірка». До
її складу входить 19 чоло
вік. Це робітники підпри
ємства.
студенти КІСМу.
учні профтехучилищ. Про
тягом жнив бригада обслу
говуватиме
трудівників
Ульяновського району.

Програма культармійців
— це своєрідна «жива га
зетні'. яка складається з
чотирьох сторінок. В осно
ву кожної покладено фак
ти. які раніше наводила у
своїх матеріалах заводська
багатотиражка.
сторінка — це
Перша
диспетчерська
своєрідна
година заводу. Перед тру
дівниками хлібних нив зві
туватимуть усі його цехи.
Розповідатиметься про пе
редовиків
виробництва,
наставництво, ноні види
сівалок, які нещодавно ос
воїло
підприємство. На
практиці це буде розмова
про те. як втілюється »
життя Продовольча програ
ма на одному з найбільших
заводів сільськогосподар<:якого машипобудува ння.
Друга сторінка маг: по
літичне спрямування. Во
на засуджує мілітаризм.
Третя сторінка закликає
людей до пильності заради
вільного розвитку всіх на
родів.
Остання
сторінка має
сатиричне, забарвлення. Це
переважно пародії па во
кально-інструментальні ;ііісамблі, яких нині так б;іта то.

Кожну частину програми
пов’язують слова з пісні
Володимира Висбцького «А
сыновья уходят в бой».
ІДУТЬ у бій за новий хліб,
за щасливі будні трударя.
Крім основної програми.
«Вогник» запропонує хлі
боробам як додаток до чет
вертої сторін ші дитячу
казку для дорослих «Муха
містерія —буфф» за моти
вами творів К. Псковського
та В. Маяковського.
За десять днів художня
агітбригада побуває в усіх
господарствах району. її
програму, яка включає му
зику, танці,
художнє чи
тання, пантоміму,
скетч,
зможе подивитися кожен
хлібороб. Водночас учас
ники «Вогника»
зберуть
матеріал для своїх наступ
них програм, а якими во
ни
виступатимуть перед
червонозорівцямн.
В. САБРАНСЬКИЙ.

ТЕЛЕГРАМА
Колгосп імені ХХУ з’їзду КПРС, Онуфріївсьнмй
район
Леонідові Коваленку, Анатолію Козирю
Обласний комітет комсомолу і редакція газети
«Молодий комунар»
з почуттям великої радості і
гордості сприйняли повідомлення про ваші трудові
досягнення — ви першими в районі серед комсо
мольсько-молодіжних ко//байнових екіпажів намоло
тили по півтори тисячі центнерів хліба нового вро
жаю. Зичимо вам, дорогі друзі, нових трудових
звершень, комсомольського логника
у всіх ваших
починаннях на благо рідної Вітчизни,
міцного вам
здоров'я, гарного настрою.
Обком ЛКСМ України.
Редакція газети «Молодий комунар».
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ПОЛЬОВА ЛЕТУЧКА «МК»
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іші зтльиа-трікйортшв
Пішов хліб ювілейного року. Звитяжне- трудяться нині на жнивах комсо
мольці і молодь Кіровоградщип.ч. До редакції з усіх районів надходять пові
домлення про високі результати праці молодих жаткарів комбайнерів водіїв
автомашин.
Редакція газети «Молодий комунар»
протягом
жнив
проводитиме
виїзні летучки безпосередньо на полі боротьби за врожай, у яких братимуть
участь працівники райкомів комсомолу, спеціалісти господарств, молоді хлібо
роби. В матеріалах сьогоднішнього номера виїзна бригада «МК» розповідає
про організацію роботи, перші трудові успіхи, проблеми комсомольсько-моло
діжного збирально-транспортного загону колгоспу імені Калініна Новоукраінського району.
.....
(Матеріали виїзної летучки «МК» читайте
на 2-й сторінці Б________ _
__

ПЕРЕДНІЙ КРАЙ

обов'язок
У колгоспі
«Жовтень» ватимуть зерно, ще надходобре знають
і шанують дитиме з поля, — Г. І. Ту
комсомолку Ольгу Пана пицю, О. В. Ткаченко, Н. К.
сенко, депутата Ново/иир- Чубаху, завідуючих токами
городської районної Ради, — Ф. С. Доду, Б. П. Довїї вдруге обирають депу галя, комірників — Є. О. ’
татом по Йосипівському Еілокрис, М. П. Квашу. Всі
виборчому округу № 34, і вони завчасно пройшли ін
те високе довір'я, яке їй структаж і тепер старанно,
виявляють
земляки, ціл із знанням справи кожен
ком заслужене,
бо його на своєму робочому місці
вона завжди виправдує.
виконують обов’язки.
Працює Ольга бухгалте
Перед початком
жнив
ром. Але знаходить вільні Ольга Панасенко побувала
години, щоб
побувати на Б
дитячому
садку-ясВИЯБИзборах своїх
ровесниніз,_ лах. I ХОЧ усе
порадитись із секретарем лось на належному рівкомсомольської організа ні, та вона порадила крадоглядати дітей. «У
ції Катериною
Пушенко, ше
як краще на період жнив жнива це надто важливо,
розставити комсомольців, — говорила депутат, — ад
поліпшити діяльність депу же багато багьків-механізаторів будуть зайняті ці
татських постів і груп.
Тепер коли повним хо лодобово, тож нехай вони
дом іде збирання врожаю завжди будуть спокійні за
гороху та ранніх
гпрно- своїх малюків».
*вих, в усіх відділках кол
Про жнива вона думає
госпу
добре працюють сьогодні насамперед, але
депутатські пости і групи, не забуває й про інші, не
до яких входять комсо меьш важливі
обов’язки
мольці, депутати Йосипів- депутата. На сесіях Йосиської сільської
Ради шо півської сільської Ради, за
фер Олександр
Тупиця; сіданнях виконкому роз
бухгалтер Валентина Тка глядаються питання, тісно
ченко, швачка
сільського пов’язані
із соціальнопсбуткомбінату Валентина культурним життям села,
Скачко, вчителька Ольга виробничими
справа/ли
Олійник, різноробоча На колгоспу.
У вирішенні їх
дія Олійник та багато ін найактивнішу участь бере
ших.
депутат. З кожним роком
Як і всі радянські люди, село Йосипівна стає крадепутат розуміє, що вті сивішим,
благоустроєнілення з життя Продоволь шим.
чої
програми СРСР —
Тепер,
у гарячу пору
справа великого держав збирання врожаю, Ольга
ного значення.
Тож уже Панасенко часто
буває в
нинішнього
року праця полі — за робочим обо
всього трудового колекти в’язком..
за обов’язком
ву колгоспу має принести депутата. В бесідах, заду
перші вагомі наслідки.
шевних розмовах з ком
Задовго до жнив Ольга байнерами, жаткарями, во
Панасенко разом з партій діями автомашин виявляє
ними,
ко/лсомольськими їхні щоденні насущні по
працівниками,
члена/ли треби. Депутат дбає, щоб
правління колгоспу обду їх було задоволено.
мувала, як краще провес
ти жнива-82, без втрат зі
В. ШУЛЬГА.
брати врожай, вчасно .про
Колгосп «Жовтень»
дати хліб державі. Підго
НоЕомиргородського
тувала вагарів, які зважу- району.

ЩОДЕННИК
ЖНИВ
ГАЙВОРОНЗа десять робочих днів
прагнуть зібрати
ранні

•зернові трудівники кол
ДОБРСгоспу «Іскра». Активно
включилися в
соціаліс ВЕЛИЧЮВКА
тичне змагання
жнива
29 комсомольсько-мо®
рів. що широко розгор .-.одіжних
комбайнових
нулося па нолях госпо екіпажів вийшли на по
дарства,
й члени п’яти ля господарств району«
комсомольсько - МОЛО Вони вже скосили зерно
ДІЖНИХ комбайнових екі ві па площі 269 гектарів,
намолот іілн 4064 центне
пажів.
ри хліба. Попереду у
1449 центнерів зерна з змаганні молодих ком-57 гектарів намолотив за бамперів — переможець
останні чотири дні моло торішнього хлібозбиран
ня Микола Саврапськйй
дий комбайнер «Колоса»
з колгоспу імені Карлз
Олексій Палій.
Цс — Маркса.
«Нивою» вія
677
центнерів
найвищий
показник у зібрав
колгоспі.
збіж жя.

ФОТОРЕПОРТАЖ

працює
збирально-трзи- І
спортмий екіпаж колгоспу І
«Перше травня» Доброве- І|
личнівсьного
району. На І
«Ниві» досвідченого ком- І
байнера Миколи
Євдокн- 1
мовича Гордієнка і його
сина Олександра нині ма
йорить
червоний прапо
рець. Намолотити не мен
ше п’яти тисяч центнерів
зерна, віджнивувати опе
ративно і високоякісно —
таке заедания
поставили
перед
собою хлібороби.
Швидко змінює наповнені
січкою візки
тракторист
М. Авенін, устигає вчасно
відвозити на тік зерно шо
фер І. Циганенно. Безупин
но мережить лан
Нива»
Гордієнків
батька і сина
(на фото вгорі) — жнива е
розпалі!
Фото В. ГРИБА
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Торік наш колгосп зібрав з кожного гекгара по
26,7 центнера зернових, «цо значно нижче від запла
нованого. Плану продажу державі хліба не викопали.
Причини шукали і в організації праці, і в боротьбі з
втратами зерна, і в гюі одних умовах. До цщіішііьііго
літа готувалися, враховуючи уроки минулих років.
Хліб уродив. Гадаю, з кожного гектара візьмемо
не менш як ЗО пен і перів: молотити «це не Починали,

ПО-ГОСПОДАРСЬКИ

Перед н с
слово
пер
шого секре
таря
Новоукра і н с ького райко
му
комсо
молу Олек
сія
КОЗЛОВСЬК ОГО
»■впвмаашва

ПОВТОРИТИ
УСПІХ

СЕКРЕТАР^РАЙКОМУ

З усіх сільськогосподарських продуктів найголовні
шим для нас був і лишається хліб. Зібрати його —
це значить потрудитись протягом 12—15 днів звитяж
но, самовіддано. Саме так розуміють нині свої зав
дання комсомольці і нвепілкова молодь району. Дза
роки поспіль ми виборюємо першість серед район

них комсомольських організацій у з/иаганні за кра
щу організацію праці на жнивному полі,
за досяг
нення високих результатів.
Удержати
перехідний
приз імені нашого зех'ляка, двічі Героя Радянського
Союзу космонавта Л. І. Попова — справа нелегка,
але посильна. Тому так наполегливо готувались ми
до нинішніх жнив.
Цього літа в поле вийшли понад дві тисячі юнакіз
і дівчат, 900 із них — комсомольці. В господарствах
нам пішли назустріч, допомогли
створити чотири
комсомольсько-молодіжних збирально-транспортних
загони. Нині з колгоспів імені XX з їзду КПРС,
«Дружба», імені Шевченка надходять повідомлення
— загони нарощують ге/лли збирання.
Впевнений,
що не забаряться й високі результати. Всього в райо
ні жнивує 47 комсомольсько-молодіжних комбайно
вих екіпажів. Це на 9 більше, ніж торік: мабуть, но
останню роль у збільшенні числа
механізаторів —учасників жниз — відіграли наші успіхи в організації
мехвсеобучу.
Молодь району дала слово на площі 10 тисяч гек
тарів зібрати 320 тисяч центнерів хліба. Прагнутиме
мо свій комсомольський внесок в урожай другого
року одинадцятої п'ятирічки зробити ще вагомішим.
Комсомольці і молодь відділка № 3 колгоспу іме
ні Калініна вдруге створили у себе збирально-транс
портний загін. Торік були успіхи, були й прорзхунки.
Висновки хлібороби і керівники господарства мали б
зробити правильні. Та одних прагнень, певне, не до
сить...

КОМБАЙНЕР

«Душа

ЖАТКАРІ

Чемпіони
Коли ми попросили сек
ретаря парткому колгоспу
розповісти про те, як пра
цюють молоді хлібороби,
він щиро усміхнувся:
— Всі воші горді зван
иям хлібороба. І працею
цс підтверджують. Бачили
б ви, як восени Анатолій
Горбенко збирав соняшни
ки. Врожай зі 140 гектарів
сам обмолотив за топ же
час, що іі інші три комбай
нери. А Володя Лісничий!
Учора зустрічаю «його —
йде зашілюжеиий... «Ти чо
го в чоботях?» — запи
тую. «А це я від Соколенка
перейняв. Зручно в них —
стерня не колеться». Робо
тящий хлопець.
Володимир Лісничий по
чав свої другі жнива, але
механізаторську
виучку
має пристойну: жнивував
під час шкільних канікул,
до служби в армії водив
Г-75 (возив
солому від
комбайнів), сів па трактор
одразу ж, як повернувся
в Рівне, згодом — поміч
ником у Левочка.
Торік
доручили йому
старого
(Ж-4. Мав мороки чимало
(«Більше лагодив, ніж
жнивував, — дряхленький,
«суди йому хліб молотити,
одні колеса»). А в грудні
прийняв новенького СК-5.
— Душа співає, як див
люсь на «Ниву», справно
ходить вона.
І побіг до комбайна, з
білим кашкетом у руці, чо
бітки кирзові закочені попарубоцькп, чуб па вітрі
має. До комбайна, якого
««певнеио, рівно ВІВ до КІП
ЦЯ загінки Володя Кон
дратенко-.

V ВАСИЛЯ Гненого, го■*
лубоокого підлітка, з
білявим і цупким, як стиг
ло жито, волоссям, незви
чайне прізвисько — «Чем
піон». «Приклеїлось» воно
до нього два роки тому.
Якось увечері (було це
якраз після жнив) зайшов
Василь на тракторний стан.
Там браг його, Петро, прзцює. Оглянувся — нав
коло ні душі. Не роздуму
ючи, попрямував хлопаць
у кімнату відпочинку меха
нізаторів. Звідти
чузея
сміх, веселий гамір.
— Газети читаєш, Васи
лю?
— То й що?
— А те, що віднині ти

—брат чемпіона республі
ки!
Василь
розгублено закліпаз вицвілими на сонці
віями. І тут
котрийсь із
Петрових друзів пожарту
вав:
— Що там брат, він сам
незабаром чемпіоном ста
не.
Вже по дорозі додому
дізнався пін, що його бра
та Петра
визнано пере
можцем республікансько
го змагання серед моло
дих жаткарів республіки.
Отак-то: брат виборов по
чесний титул, а «Чемпіо
ном» (іронічно) односель
ці стали
називати його,
шестикласника Васька Гненого. Хоча, якщо відвер
то, віл не дуже й ображав
ся. А нерідко й гордився.
За брата.
Наступного року неспо
дівано для всіх Василь по
просився до брата в по
мічники. Той погодився.
Всі жнива вони працю

вали разом, скосили по
над 600 гектарів зернових.
...Ми зустрілися непода
лік польового
табору на
розлогому
пшеничному
полі. Петро чекав біля до
роги автомашину з паль
ним,
а Василь
хвацько
вправлявся з жаткою.
— Помічник, — гордо
мовив Петро. — Все мріє
про чемпіонські лаври. —
І усміхнувся.
За агрегатом лишалися
рівненькі лінії валків. За
силь старався.
— Гарна
пшениця, —
знову
озвався Гненийстарший. — Тільки б пого
да була...
Він нетерпляче
погля
дав на дорогу:
— Та щоб
інженерна
служба краще працювала.
А то пасів, акумуляторів,
інших запасних частин на
вистачає.
Того дня брати Гнені по
клали у валки понад сорок
гектарів
пшениці.

За комбайном—плуг
Слово —
начальни к у
комсомол ьсько - моло
ді ж н о г о
збираль н отранспо р тного загону
колг ослу
імені Каліні
на П. В. МИКОЛАЄНКУ

та за вагою колосків це визначити легко. Тепер усе
залежить. від нас — зібрати хліб до зернини.
Як зоираємось жнивувати? Відповідь оди» — ком
плексно. ОргаміайНїію праці жаткарів,
комбайнерів,
водіїв автомашин, механізаторів продумано до дріб
ниць
800 гектарів зернових розташовані на шести шмат
ках поля. Не на всіх хліб достиг одночасно, а йе іп.ч
і па руку. Збиралыго-транслортний жнивує едйшім
комплексом. До роботи вже приступили жаткарі, які
поклали у валки пшеницю на 120-гектаряо.му полі по
близу тракторної бригади № 3. Слідом за косовицею
почнемо обмолот. До кожного комбайна прикріплено
по одному автомобілю. Спеціалісти господарства під
рахували — машин вистачить саме на стільки, аби
лишень комбайни не простоювали. Один «Колос» у
пас із копнувачем: це дасть змогу площі зернЬвого
клину звільняти, швидко. Механізований загін після
жнивного обробітку грунту, що його очолює агроном
відділка Василь Дробошевський (загін .має агрегат»!
культаваториі, лущильні, плугові), стане до роботи
одразу за жниварями.
Така організація праці
(гуртом на одному полі)
дуже зручна й вигідна. По-перше — швидко звільня
ються площі, по-друге — менше потрібно транспорту
для обслуговування комбайнів, по-третє — технічна
служба зможе «іййоперативніше усувати поломки. А
ще й побутовцям, культармійцям буде набагато лег
ше зібрати хліборобів у вільну хвилину.
Класти пшеницю у валки ми почали після того, як
земля протряхла, тож третій день нам погода не пе
решкоджає. Однак ми не забуваємо, що вона може
втрутитись. Тоді вже маневруватимемо технікою. Але
знову ж намагатимемось робити це так, аби збиральио-транспортппй загін працював колективно.
Перше 120-гектарне поле вже в покосах. Упорали
ми його за три дні. Можна було б значно швидше,
але неефективно використовується техніка. Торік ми
списали СК-4, і щоб цього літа він ще послужив —
полагодили, начепили до нього жатку ДВН-6: пра
цює безвідмовно третій день. Наче відчували, що тре
ба застрахуватіісь: одна «Нива» зовсім іще в поле не
виходила, інша вийшла на кілька
годин. Причина?
Старі акумулятори вийшли з ладу. Шукаємо нових,
але поки що пошук успіхом не увінчався. А вже тре
ба бити на сполох — настрій у хлопців пропадає. Я
знаю, як можуть працювати
і Анатолій Горбенко,
паш відділкови/і комсомольський секретар, і Володи
мир Лєвочко — завзято, з вогником. Знаю іі ге, «цо
вони самі доклали максимум зусиль, аби виправити
становище, та. на жаль, не тільки від них усе зале
жить.

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

ВІДПОЧИНОК... ЗІ чиї ршнок?

Анатолія Горбенка, групкомсорга відділка, на трак
торному стані не було.
він дома, — підказа
ли механізатори. — Який

уже день переживає без
роботи.
Нашому приїзду Анато
лій не здивувався. Розповів
про справи комсомольські,
згадав молодих агітаторів
і політінформаторів, «про
жектористів», котрі антич
но включилися у жнивну
нампанію.
Трохи згодом
повернувся до наболілого:
— Я заздрю
хлопцям,
котрі сьогодні
в полі, —
сказав. — Десь там, поруч
них, мали пролягти й мої
гони...
Вже за два місяці до по
чатку хлібозбирання ком
байн Горбенна
був гоювий до роботи. Лише аку
мулятор — спрацьований,
давно б його пора списати
~ турбував механізатора.
— Буде новий, — пообі
цяв головний інженер кол
госпу
Ю. Є. Дробошевсьний. — А поки що я звіту
ватиму про готовність аг
регата до роботи.
Відзвітував. Та про ану*
мулятор більше не згаду
вав. Анатолій, уже відчу

ваючи
гарячий
подих
жнив, звернувся до голови
правління
господарства.
Гой пообіцяв,
та й годі.
Пізніше, виступаючи на се
сії сільсьної Ради, Горбен
ко (він депутат) і
там по
просив допомоги.
1 знову безуспішно.
А жнива вже почалися.
Отже, один
комбайн у
відділку
М» 3 простоює,
кілька
працюють не на
повну потужність. У Ана
толія на цей
факт своя
точка зору:
— Недопрацьовує інже
нерна служба господарст
ва, — вважає він. — Хіба
не доводилось мені їздити
в Бобринець, райсільгоситехніну. «вибивати»
зап
частини?.. А це ж прямий
обов’язок
інженерів,
ме
ханіків.
Справді,
спеціалісти з
тракторних бригад перш за
все повинні забезпечува->и
доброякісний ремонт сіль
госпмашин та знаряддя, а
вже потім
дбати
поз
справну цифру у звітах.

І

ЗЛАГОДЖЕНО, ПОІПАТОВСЬКОМУ ЖНИВУЮТЬ
ЧЛЕНИ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОЇ О ЗБИ
РАЛЬНО-ТРАНСПОРТНОГО ЗАГОНУ. ВЕДЕННЯ ЗБИ
РАЛЬНИХ РОБІТ ЗА ГРУПОВИМ МЕТОДОМ ДОЗВО
ЛЯЄ ХЛІБОРОБАМ ПРОДУКТИВНІШЕ ВИКОРИСТО
ВУВАТИ ТЕХНІКУ, КРАЩЕ МАНЕВРУВАТИ КОМБАЙ
НОВИМИ Й ЖАТКОВИМИ АГРЕГАТАМИ, АВТОМА
ШИНАМИ. ОДНАЧЕ ТРАПЛЯЮТЬСЯ Й ПРИКРІ УПУ
ЩЕННЯ.
ЯК ПОЯСНИТИ ФАКТ, ЩО ДВА СК-5 ПРОСТОЮ
ЮТЬ В ЖНИВНУ ПОРУ ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ АКУМУ
ЛЯТОРІВ! МИ ПОДЗВОНИЛИ
ГОЛОВІ
ОБЛАС
НОГО ВИРОБНИЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ ПО ВИРОБНИ
ЧО-ТЕХНІЧНОМУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ
СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА В. 1. РАДЧЕНКУ. НА ЖАЛЬ, НІЧО
ГО КОНКРЕТНОГО ВІН НЕ СКАЗАВ, ПОСЛАВШИСЬ
НА ТЕ, ЩО ПОДІБНИМИ ПИТАННЯМИ ЗАЙМАЮТЬ
СЯ ЙОГО ЗАСТУПНИКИ.
А ЩО СКАЖУТЬ ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ ОБЛСІПЬГОСПТЕХНІКИ!

1

Виїзну летучку «Молодого комунара» провели корес
иондентн В. БОНДАР. М. ЧЕРНЕНКО. В. ГРИБ.

стор,

ЗАКІНЧИВСЯ

ТИЖДЕНЬ ГПО.

«Молодий комунар»

22 липня *3932 року

УДАРНИЙ

ТРИВАЄ

МІСЯЧНИК ПРОПАГАНДИ
ФІЗКУЛЬТУРИ 1 СПОРТУ в

ТИСЯЧНИМИ ЗАГОНАМИ

з 12 по 18
липня в об
ласті
пройшов ударний
тиждень,
присвячений
комплексу ГПО. На стадіо
ни, спортивні майданчики,
в парки і сквери
вийшли
тисячі людей різного віху,

щоб позмагатися
в силі,
спритності, скласти норма
тиви комплексу здоров’я.
Кіровоградський стадіон
спортклубу «Зірка». Черяонозорівці йшли сюди ці
лими цехами. У складі ко
лективу другого
механо
складального була й ком
сомольсько - молодіжна
бригада електрозварників
яку очолює молодий ко
муніст Олексій Попов.

Спроби
адміністрації
Рейгана перешкодити бу
дівництву
газопроводу
Сибір — Західна Європа
з допомогою санкцій ви
кликали небувало різку
реакцію
датської гро
мадськості, особливо ді
лових кіл країни. Це тим

майжа

Хід тижня коментує за
ступник голови обласного
спорткомітету В. Г. ГВА.*.БЕРіДЗЕ:
— високої оцінки заслу
говує організація тижня у
Світ/рводсьну. На стадіоні
«Авангард»
і спортивних
майданчиках
цілоденно
проходило складання нор
мативів. Справжню
масо
вість було забезпечено ре
тельною підготовною. Світловодсьний міськвиконком
своїм рішенням затвердиз
заходи на тиждень комп
лексу ГПО,
розробив гра
фік складання нормативів
комплексу здоров'я колек
тивами підприємств, уста
нов, піонерсьних табооїв.
Добре пройшов тиждень
комплексу ГПО в Олек
сандрі^
Ульяновському і
деяких інших
районах, у
спортивно-оздоровчому та
борі обласної
ради ДСТ
«Спартак», на базі відпо
чинку
заводу
«Червона
зірка».
На жаль,
подекуди до
організації важливої спра-

УРС?.

Сумлінною працею про
славила вона себе на за
воді. На два ооки раніше
строку
електрозварники
завершили
десяту п'яти
річку, а нині на
їхньому
трудовому календарі — кі
нець 1983 року.
Напередодні
відкригтл
XXII Олімпійських ігор у
Москві всі члени бригади
стали значківцями ГПО. 1

об'єднують • нині
400 тисяч чоловік.

М. РОДОХЛЄБ
На
знімку:
члени
бригади О. Попова на стаді
оні спортклубу «Зірка». .
Фото В. ЧЄРЄдНИЧсіНКА.

КАНІКУЛИ - СПОРТИВНА ПОРА

тепер вони на стадіоні ра
зом з
колективом цеху,
тому що
подружилися зі
спортом, він став їхньою
життєвою потребою.
Складання норм комп
лексу ГПО мало характер
спортивних
змагань, під

час яких багато машинобу
дівників не тільки викона
а й стали
ли нормативи,
спортсменами - розрядниками.
Так було на Світлозодському заводі чистих металів, Олександрійському

с-лектромеханічному,
Побузькому
нікелевому, в
радгоспі «Зоря»
Кірово
градського
району, кол
госпі імені XX з’їзду КП?С
Новоукраїнського району
— всюди де
є боєздатні
колективи фізкультури, які

Не розсталися з рідною школою на час .»...ял кані
кул діти з селища Черношііі Донець Харківської об
ласті. ’І ільки тепер характер їх занять змінився. Воші
збираються тут, щоб продовжити тренування з волей
болу, гандболу, легкої атлетики, підготуванісі, до
участі в різних масових змаганнях.
Червоиодоиецьку середню школу недаремно нази
вають пайсаоріившіиою па
Харківщині- Практично
кожен учень займається якимось видом спорту. Для
цього створено чудові умови.

3. ФОМЕНКО,
кор. РАТАУ.

тавці весною цього року
в Москві більшість фірм
показувала новинки ма
шинобудування для хар
чової
промисловості.
Може, найпоказозішою є
невелика деталь: торго
вельний коледж і Копен
гагенський
університет

КОРЕСПОНДЕНТИ
АП^ПОВІДОМЛЯЮГЬ

АМЕРИКАНСЬКИМ

шшіш
показовіше,
що Данія
поки що безпосередньо
не
заінтересована
з
одержанні
радянського
газу і не поставляє устат
кування для будівництва
газопроводу.
Але в цій
країні, що посідає перше
місце в світі по обсягу
експорту на душу насе
лення
і з економікою
цілком залежною
від
зовнішньої торгівлі, добусвідомлюють зловісне значення спроб США
г-ід'рвати
економічні
зв'язки між Сходом і За
ходом.
У Дані: високо оціню
ють результати
і пер
спективи, що
відкрива
ються,
взаємовигідної
торгівлі
з Радянським
Союзом.
Товарооборот
між двома країнами зріс
торік на третину. Радян
ські замовлення
забез
печують
більш високий
рівень
активності і ро
бочі місця в багатьох га
лузях промисловості, са
ме з той час, коли кожний десятий датчанин не
може знайти роботи.
Ділові
кола
країни
добре розуміють,
які
перспективи
співрооігництаа
відкриваються
перед Данією у зв язи у
з прийнятою
в СРСР
Продовольчою
прої ра
мою. Датські
сільськогосподарські
машини,
передова технологія ви
робництва
та обробки
продуй: ів
харчування
вже нині
привернули
увагу радянських спеці
алістів, і не
випадково
на датській технічній вис-

ви поставились безвідпові
дально. Це стосується Кі
ровоградських міського й
деяких районних спортісомітетів. вони погано готу
валися до тижня, занедба
ли організаційну роботу.
Всього ж в області на
старти ГПО вийшло понад
150 тисяч чоловік. Повніс
тю склали нормативи ком
плексу 16400
чоловік —
люди різного віку. Завдяки
цьому
загін
значківців
ГПО з початку
року зріс
на 112 тисяч.
Тижнем ГГІО розпочався
місячник пропаганди фіз
культури і спорту Україн
ської РСР,
Спортивні
й
фізнультурні
організації
зобов’язані
забезпечити
виконання всіх заходів мі
сячника.
Нині
кожний
день повинен бути запов
нений цікавими змагання
ми, турнірами, матковими
зустрічами. Адже найкра
щим пропагандистом спор
ту є сам спорт.

вирішили
відкрити ни
нішнього року спеціаль
ний курс для підготовки
фахівців зовнішньої тор
гівлі, які володіють ро
сійською мовою. Пред
ставники
промисловості
розуміють, що в майбут
ньому великі
проекти
потрібно буде обговорю
вати по-російському.
У цій обстановці гру
бий тиск США на західноєвропейціз
сприйма
ється з Данії
не стільки
як загроза будівництву
газопроводу, скільки як
економічна
диверсія
американських монопо
лій проти Західної Євро
пи. Цими днями один із
керівників партії Венстре, колишній міністр тор
гівлі Арне
Крістіансен
заябив, що американські
санкції проти СРСР є ре
пресіями
американців
проти країн «Спільного
ринку»
У війні за ек
спорт сталі, що розгор
нулася між ними.
У всякому разі в Данії
американські
санкції
осуджують представники
практично всіх
партій і
груп,
представлених у
політичному житті краї
ни. Один із
керівників
датської ради
промис
ловців Л.-5. Ларсен ви
словив недавно, виступа
ючи в Копенгагені, одно
стайну думку
всіх дат
чан: торгівля не може і
не повинна бути засобом
політичного тиску.

с. ПОЛОВЕЦЬ,
власкор АПН.
Копенгаген.

— :Якщо судити з того,
як поводиться армія Із
раїлю в Лівані, то мож
на впевнено сказати: так,
ие фашизм, — сказав Аб
дулла ФРАНДІ,
пред
ставник Організації виз
волення
Палестини
у
ФРН і Австрії, в інтерв'ю
кореспондентові АГІН у
Відні В. БОЄВУ. — Ось
підсумок дій ізраїльської

сишіщешіі мирного насе
лення багатьох
палссгшісььи.ч поселень. Воші,
наприклад. М. Бегіи, на
віть цього
не прихову
ють, а з гордістю пишуть
про це в книгах.
І спер
ця тріііця гримає у свої«
руках увесь
державній
апарат Ізраїлю, і, по-моє
му, її методи правління
нічим не
відрізняються

РУКИ ГЕТЬ
ВІД ЛІВАНУ»

зоя'ршни за перші п’ять
тижнів війни. Вбито і
поранено десятки тисяч
людей — переважно мир
них жителів. Понад міль
йон
чоловік лишилося
без житла. Зруйновано
прекрасні стародавні міс
та — Tip, Сайду і деякі
інші. Багато тисяч палсстинців віком від ІЗ до
60 років, яких окупаній
називають
«терориста
ми». кинуто в концтабо
ри. Все це разюче нага
дує те, як
поводились
гітлерівські
агресори в
Європі.
Агресія
в Лівані не
:ільки кривавий злочин,
а й спроба Ізраїлю по
ставити під свій контроль
увесь Близький Схід. Са
ма по собі цс не нова по
лі піка. попа бере свій по
чаток у 1948 ропі, тобто
з часу заснування дер
жави Ізраїль Якщо зга
дати минуле, то виявить
ся. що нинішні ізраїльсь
кі керівники — прем’єрміністр Беїін. міністр 1.1кордоиних справ Шамір.
іййськопцй міністр Ша
рон —
у ті часи були
звичайними терор 11 ста м з,
сіпшими в поголовному

ьід дій фашистських уря
дів Гітлсра і Муссоліні,
які теж думали, що з до
помогою гармат, літаків і
танків можуть пап я гати
іншим народам свою во
лю.
— Ізраїльські
прави
телі переконані, що всі
політичні проблеми мож
на розв’язати
виключно
сплою зброї. Чим можна
пояснити гаку
войовни
чість і агресивність Ізра
їлю?
— Ізраїль
ніколи не
наважився б па те, що
він тепер творить, якби
пе мав підтримки з боку
Сполучених Штатів Аме
рики, Щороку він одер
жує
багаїо.мільйош'і
субсидії і зброю, вклю
чаючи літаки і ракети но
вітніх моделей. Армія Із
раїлю
фактично являє
собою відбірний, перепо
вий загін армії США.
Уже само заснування
держави Ізраїль було по
в’язане із застосуванням
воєнної сили
проти палестніщів. Спроби загар
бання .чужих земель І іраїлі» зробив у 1956 і н
1967 роках. Таку ж спро
бу він здійснює
тепер у

Лівані. Отже, воєнна си
ла є- головний засіб полі
тики Ізраїлю, а його го
ловна опора і головний
союзник —
Сполучені
Штати Америки.
— Виходить, ізраїльсь
ка армія — це свого роду
загін американських сил
швидкого розгортання на
Близькому Сході?
— Справді, це так. Із
раїльські
правителі хо
чуть, щоб їхня
армія
відіграла саме то роль,
і вона, як видно по її ді
лах. охоче цю роль вико
нує.
— Організація Об’єд
наних Націй засудила на
пад Ізраїлю на
Ліван і
зажадала
виведення
військ агресора.
Як ви
оцінюєте позицію Сполу
чених Штатів, котрі го
лосували проти цієї ре
золюції?
— Така позиція США
зайвий раз підтверджує,
що Сполучені Штати під
тримують агресивну полі
тику Ізраїлю і в разі не
обхідності беруть її під
свій захист. Крім того,
ця позиція показує нім
а рабським
де р жа в а м,
які все ще
вірять Вашінгтону, що США
ие
можуть, бути справжнім
другом арабів і що воші
лише.прагнуть до закріп
лення свого
панування
па Близькому Сході.
Так,
палестішці тепер
перебувають
у воєнній
облозі і в оточеному Бей
руті ведуть героїчну бо
ротьбу проти озброєної
до зубів армії
агресора.
Але в моральному її по
літичному розумінні як в
ООІ І. гак і в очах світо
вої громадської думки в
осаді перебуває Ізраїль.
А це означає, що палес
тинську проблему немож
ливо розв'язати за аме
риканськими рецептами.
(АПН).

У Цент-БАТиР.
ральному
Комітеті мочіольсьного
резсомолу
і.ідоувся мітинг, на яко
му його перший секретар
Л. іудев вручив
моло
дим
робіт никам-випуснникам професійно-техніч
них училищ ревсомольські путівки, ьслика група
вихованців
ПТУ виру
шить на ударну молодіж
ну будову сьомої
п'яти
річки — Хутульський цеменгно-вапняновий комп
лекс,
розташований на
півночі країни. Так ру
нами молодих уже буду
ється нове місто, а поруч
з ним росте найбільше в
країні підприємство, яке
щороку вироблятиме по
над пшмільиона тонн це
менту.

З ІШТАЙПНОЇ

СТРІЧКИ ТАРС
За останні рсни близь
ко 60 тисяч юнаків і дів
чат після закінчення нав
чання у школах і ПТУ за
репсомольськими
путів
ками прийшли працюва
ти у промисловість,
на
будівництво і в сільське
господарство. У нинішній
сьомій п'ятирічці народ
не господарство МНИ по
повниться майже 100-тиспчннм загоном молодих
сисокозваліфіноианнх ро
бітників.
В’ЄНТЬЯН. Завершила
роботу конференція ви
кладачів і вчителів про
вінції В'єнтьян. На ній
розглядалися
питання
виконання рішень III з’їз
ду НРНЛ її галузі ост ги
и ідеологічного вихооання молоді. Було прийня
то рішення
про ширшу
участь студентів і шко
лярів у сільськогосподар
ських роботах, особливо
в період садіння і зби
рання рису
ПАРИЖ. Міжнародним
зліт молоді
поріднених
міст відкрився
в місті
Пуант-а-Пітр на Гваделу
пі. В роботі цього фору.... який
----- проводиться з
му,
ініціативи
Всесвітньої
федерації
поріднених
міст, беруть участь пред
ставники
багатьох кра
їн, у тому числі делега
ція з СРСР. На зльоті об
говорюються різні питан
ня, що стосуються ролі
молоді
в усіх
сферах
громадського життя, зо
крема в бороіьбі за за
безпечення міцного миру
на Землі припинення не
стримної гонки озброєнь.
ПАНАМА. Під
знаком
зміцнення
єдності про
гресивної молоді Панами
в боротьбі за демократію
і прогрес
тут пройшла
перша
національна зу
стріч
молоді Народної
партії Панами
(НПП) —
молодіжної
комуністич
ної організації республі
ки.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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«Молодий комунар»
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ЮНАКИ ТА ДІВЧАТА!
ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ
МАТІЇ СЕРЕДНЮ ОСВІ
ТУ І СПЕЦІАЛЬНІСТЬ,
ВСТУПАЙТЕ до голоВАНІВСЬКОГО СЕРЕД
НЬОГО
СІЛЬСЬКОГО
Г1РОФТЕХУЧН Л II Щ А
№ 8.
Набір проводиться на та
кі спеціальності:
тракторист« - машиніст
широкого профілю (строк
навчання — 3 роки. Учні
набувають професій тракторпста-машішіста широ
кого профілю та водія ван
тажних автомобілів кате
горії
сС».
Приймають
юнаків і дівчат з освітою
8 класів, віком від 15 ро
ків);
електромонтер сільської
електрифікації
і зв’язку
(строк навчання — 3 ро
ки. Приймають юнаків і
дівчат з освітою 8 класів,
віком від 15 років);

майстер- плодоовочівник
(строк навчання — 3 ро
ки. Приймають
юнаків і
дівчат з освітою 8 класів,
віком від 15 років);
тракторист-машиніст 3-го
класу (приймають юнаків
і дівчат віком від 16 ро
ків з освітою 8 класів,
строк навчання — 1 рік),
а також воїнів, звільнених
у запас, що мають освіту
10 класів (строк навчання
— 8 місяців).
Учнів забезпечують хар
чуванням, обмундируван
ням, гуртожитком.
Початок занять — зі
вересня.
Адреса училища: Кіро
воградська
область, емт
Голованівськ, вул. Маяковського, 2.

І

Якщо у вас лишив
ся хліб і зачерствів,
— приготуйте з ньо
го смачні страви.
Ось кілька рецеп
тів:

ГРІНКИ

під керівництвом досвід
чених фахівців.
Учнів, які успішно про
йдуть конкурс, зарахову
ють до училища й забез
печують
гуртожитком,
безплатним
триразовим
харчуванням,
форменим
одягом.
Початок навчання — з
1 вересня.
Приймання заяв на кон
курс — по 20 серпня.
Адреса: 317929, м. Олек
сандрія, вул. Нагорна, 104.
Дирекція училища.

Зам. 74.

Кіровоградська

школа-інтернат
НАБИРАЄ УЧНІВ
У 1—10 КЛАСИ
класників. Деяким учням
надаються пільги.
Звертатися
па адресу:
м. Кіровоград,’ вул. Королевка, 4. Тел. 7-01-31. їха
ти тролейбусами
№№ 2,
6. автобусом № 14 до зу
пинки «Школа-іитернат».

Черствий хліб (без
скоринок) нарізують
невеликими шматоч
ками і викладають
на сковороду з ро
зігрітим
маргари
ном. Обсмажують.
На шматочки хлі
ба виливають яйця,
підсолюють і сма
жать. Потім яєчню
притрушують зелен
ню.

Хліба — шість-вісім шматочків на
порцію,
3
яйця,
маргарину — 25 г,
зеленої
цибулі —*
5 г, солі — за смаком.

ЗАПІКАНКА
3 БІЛОГО
ЧЕРСТВОГО
ХЛІБА

№ З

НАБИРАЄ УЧНІВ
Стипендія — 129 карбо
ванців на місяць.
Адреса училища: Кіро
воградська
область,
м. Олександрія, пл. Кіро
ва, 18. Тел. 2-14-32.
ДИРЕКЦІЯ.

Зам. 73.

«Молодой коммунар» —

Черствий
білий
хліб та очищені яб
лука нарізують ски
бочками. Пересипа
ючи цукром, шара
ми
викладають у
форму,
змащену

НАША АДРЕСА}

орган Кировоградского

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.
На украинском языке,

вул. Луначарського, 36.
•

БК 02275.

;
:

Індеко 61103.

ти заварений крох
маль.
Кисіль розлити в
склянки і посипати
цукром.
Сухарів з пшеничного хліба — 50 Г,
сухофруктів — 25 Г,
цукру
—
25 Г,
картопляного крох
малю — 25 г, води
— 150 г.

Білий
черствий
хліб
подрібнюють
на тертушці, обсма
жують на маргари
ні. Збивають смета
ну з цукром до ут
ворення пишної ма
си, змішують з охо
лодженим
підсма
женим хлібом. Стра
ву викладають у та
рілку і поливають
варенням.
Білого хліба —
50 г, маргарину —
5 г, сметани — 50 г.
цукру — 3 г, Еарен-

З ГРІНКАМИ

Зам. 81.

Олександрійське

з числа осіб, звільнених
з лав Радянської
Армії,
на скорочений курс нав
чання на таких спеціаль
ностях; прохідник, елек
трослюсар підземний,, крі
пильник.

перець. Перемішу
ють. Перед уим як
подавати на стіл, залишають суміш на
10—15 хвилин у холодильнику.
Хліба — 50 г, ЦИбулі — 10—15 г, зеленого горошку
15 г, сиру —- 25 г,
олії — 15 г, солі та
перцю— за смаком.

Хліба — 50 г, мо
лока — 1,5 столової
ложки, цукру — 0,5
чайної ложки, мар
гарину — одна чай
на
ложка.

ДИРЕКЦІЯ.

училище

маргарином і при
трушену молотими
сухарями.
Кожний
шар поливають су
мішшю молока
І
ясць. Випікають У
духовці.

Черствий хліб на
різують тоненькими
скибочками, змочу
ють у суміші моло
ка, яйця і цукру.
Обсмажують з обох
боків. Подавати до
столу можна з ово
чами.

ОГОЛОШУЄ
конкурсний набір юнаків,
які закінчили 8 класів за
гальноосвітньої
школи,
для продовження навчан
ня в спеціалізованій групі
з музичним нахилом (ду
хові інструменти).
За період навчання
в
училищі учні здобувають
середню освіту, набува
ють
професії слюсарямонтажника приладів та
апаратури автоматичного
контролю, регулювання й
управління, а також ма
ють можливість удоскона
лювати
музичні знання

навчальний рік

Білого хліба
один батон, яблук —
200—400 г, молока
— 0,5 л, цукру

ДИРЕКЦІЯ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ
СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНОТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 7

технічне

на 1982—1983

Училище готує:
трактористів машиністів
механізаторів
тварин широкого профілю з умін
тваринницьких ферм з кваліфіка ням водити автомобіль;
цією електромонтера;
майстрів-садоводів.

Зам. 75.

ДО УВАГИ
ЛЮБИТЕЛІВ МУЗИКИ!

У школі, крім середньої
освіти, учні
набувають
спеціальностей
токаря,
швачки, штукатура-маля
ра.
Школа працює за кабі
нетною системою, має 26
добре обладнаних кабіне
тів. спортивний комплекс,
улітку тут діє табір прані
й відпочинку для старшо

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

безплатним харчуванням,
одягом та одержують сти
пендію 10 крб Но місяць.
Початок занять — 1 ве
ресня.
Адреса училища: 317140,
Кіровоградська обл, емт
До училища приймають Новгородка,
вул.
Ktpoосіб, що закінчипи 8 кла ва, 44.
сів.
ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 70.
Учні
забезпечуються

ГР нки

0,5 склянки, марга
рину — 40 г, два
яйця.

ЗАКУСКА
3 ЧЕРСТВОГО
ХЛІБА
Черствий хліб на
різують на дрібні
кубики і обсмажу
ють. Потім перекла
дають у глибокий
посуд,
додають
дрібно нашинковану
цибулю, плавлений
сир, зелений горо
шок, олію, сіль та

КИСІЛЬ
ІЗ
СУХОФРУКТІВ
1 ЧЕРСТВОГО
Попередньо під
рум’янений хліб за
лити водою, додати
промиті сухофрукти
і
зварити.
Потім
процідити,
додати
цукор, знову довес
ти ДО КИПІННЯ І БЛИ-

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.
"’бепг 0.6 ДРУК. БО.;.

Зам. № 352.

Тиряж 51300.

Черствий
білим
хліб нарізати ски
бочками, змочити в
суміші молока, яєць
та цукру і обсмажи
ти з обох боків.
Викласти скибоч
ки хліба на тарілку,
зверху
прикрасити
підігрітими консер
вованими фруктами
і полити сиропом.
Замість консерво
ваних фруктів мож
на використати ва
рення.
Хліба — 300 г,
цукру — 0,5 склян
ки, молока — одна
склянка, маргарину
— дві-три столові
ложки, два яйця.
УПРАВЛІННЯ
ГРОМАДСЬКОГО
У АРММР А І.'МЦ
Ґ
УКООПСПІЛКИ,
УКООПТОРГРЕКЛАМА.
Зпм. 80.

Газета виходить у вівторок,
чотвер 1 суботу.
Друкарня Імені Г. М, Димитрова
видавництва
«Кіровоградська лраодап
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вуп. Глікки, 2. '
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