ГОЛОВНИЙ

ПРЕС-ЦЕНТР
ПОВІДОМЛЯЄ

РЕЗЕРВ

ГАЙВОРОНСЬКИЙ
РА
ЙОН. Першість у соціаліс
тичному змаганні молодих
жниварів району, що пра
цюють на СК-6, міцно ут
римує комсомольсько-мо
лодіжний
комбайновий
екіпаж Василя Народового
із колгоспу імені Шевчен
ка. Разом із своїм поміч
ником Володимиром Запорожським вони вже дру
гий тиждень утримують
першість серед молодіж
них
жнивних
екіпажів.
Спочатку жнив механіза
тори
видали з бункера
свого «Колоса»
понад 8
тисяч
центнерів зерна.
Сьогодні другий секретар
райкому комсомолу Воло
димир Пилипишин вручив
передовому екіпажу по
здоровний лист.
НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ
РАЙОН. У колгоспі «Жов
тень» ударно ірудиться
на жнивах сімейний екіпаж
Кизилів. Комбайнером пра
цює Микола, а помічником
у нього — батько Олек
сандр
Іванович.
За період жнив
вони
зібрали хліба на площі 214
гектарів й
намолотили
6620 центнерів зерна.
ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ
РА
ЙОН. Комсомольсько-мо
лодіжний жнивний екіпаж
Олександра
Слюсаренка
та Сергія Запорожченка з
колгоспу імені Леніна ви
дав з бункера свого «Ко
лоса» 5100 центнерів зер
на, зайнявши перше місце
серед молодіжних екіпа
жів.
Водій колгоспу імені Іл
ліча Анатолій Агафонов,
транспортуючи зерно від
комбайнів, уже виконав
своє соціалістичне зобо
в'язання на 200 процентів.

Найкраща нагорода для
людини — це увага до неї,
до її праці.
Трохи стишили свій над
ривний гуркіт мотори, да
ючи людям змогу
обмінятнея теплими словами, по
бажаннями. В цей час дру
гий секретар Новгородківського РК ЛКСМУ Микола
Омельченко вручає вимпел
райкому комсомолу екіпа
жу Дмитра Горбенка
та
Геннадія
Шульги.
Свої
жнива механізатори відзна
чають хорошими успіхами:
екіпаж скосив 105 гектарів
колосових і намолотив 2677
центнерів зерна.
Водііі
птахофабрики
«Новгородківська»
Віктор
Шевченко — комсорг ком
сомольської групи автогаража береже кожну хвили
ну робочого часу.
Фото С. ФЕНЕНКА.

ІІа шахті «Верболозівська» шириться зма
гання за гідну зустріч
50-річчя стахановського
руху та 40-річчя
перемоги радянського
народу у Великій Віт
чизняній війні. Тільки
у патріотичному
русі
за комуністичне став
лення до праці беруть
участь 15 дільниць, це
хів та 1G бригад. Час
тіша з них
носить
звання «Колектив ко
муністичної
праці».
Близько 500 трудівни
ків удостоїлись звання
«Ударник комуністич
ної праці».
Дійове соціалістичне
змагання, використан
ня наявних
резервів
дозволили гірпичо-прохідпіщькій
бригаді
І. Артсмснка
досягти
в цьому році
високих
трудових
успіхів. їй
присуджено
перехід
ний Червоний
прапор
Міністерства вугільної
промисловсті УРСР та
першу грошову премію.
Використовуючи пе
редовий досвід, висо
коефективно
працює
видобувна
дільниця
№
5,
якою
керує
В. К.іевак, та підготов
ча № 3
(начальник
К. А. Морозов).
ІІнпі паші зусилля
спрямовані на усунен
ня
«вузьких місць»,
зокрема, на видобув
ній дільниці № 2 та до
поміжній. Ці колективи
ще працюють не
на
повну силу. 1 наше
завдання — допомогти
їм вийти на рівень кра
щих. Головний резерв
у цій справі — паша
молодь.

виють
Вулиця Варшавська. Бі
ля Кіровоградського ком
бінату
хлібопродуктів
№ 1 неспокійно. Одна за
одною, з різних госпо
дарств прибувають авто
машини до контрольного
містка лабораторії. В од
них кузови заповнені яч
менем, в інших — горо
хом, пшеницею. Служба
лабораторного контролю
прашоє швидко, злагод
жено. Кілька хвилин — і
кузов, чергової автомаши
ни під автоматичним про
бовідбірником.
Підходимо до ЗІЛа за
номером 14—23 КДТ. Во
дій Іван Бсреговсць транс
портує зерно з колгоспу
«Победа» Кіровоградсько
го району. При огляді ав
томобіля з’ясувалося, що
рульове управління й галь
мова система несправні.
На запитання, хто дозво
лив експлуатацію автомо
біля па лінії, відповідь
була короткою:
— Самі
виїжджаємо,
перевіряти нікому, бо ме
ханік у відпустці.
Стало зрозуміло, що в
господарстві
нехтують
безпекою не тільки своїх
водіїв, але. й громадян.
Проявив неуважність і
водій «Колхіди» С. Заїкіп.
Транспортуючи зерно
з
колгоспу імені Свердлова
села Губівки, він не по
турбувався про належну

підготовку
кузова. До
пустив
втрату
зерна,
за що
був
оштрафо
ваний.
На
автомобілі
ЗІЛ-ІЗО
50—92
КДЖ
ЛТП-І0061 (водій В. Сте
панов), було виявлено не
відповідність
у
показ
никах спідометра і запи
сах у путівці. При виїзді
з місця транспортування
зерна в путівці була за
фіксована цифра 80841, а
після прибуття па хлібо
приймальний пункт цей
показник чомусь зменшив
ся до 80780.
Допустив
порушення
правил перевезення паса
жирів
подій зерновоза
ГАЗ-53 08—97 КДТ Вік
тор Коваленко. В кабіні
завантаженого автомобіля
він перевозив двох дітей і
дорослого.
Жнивна пора в розпалі.
Степовими шляхами, по
льовими дорогами і по
центральних трасах сьо
годні рухаються сотні ав
томашин з зерном нового
врожаю. Одні з них пере
возять його від комбайнів
до токів, інші — у дер
жавні засіки. Велика доля
відповідальності за збере
ження цінного врожаю ля
гає в цю пору на водіїв
автопідпрпємств. сільгосп
техніки. колгоспів і рад
госпів. ІІа жаль, не всі з
них пройнялися високою
відповідальністю за долю

. вирощеного. Деяким авто
мобілістам бракує дисцип
ліни й розпорядливості.
В Устпнівському районі,
наприклад, вихід автомо
білів па перевезення зер
на, як і їх повернення в
автопарк, реєструється не
своєчасно. Частина авто
машин взагалі в післяробочнй час знаходиться по
за межами гаражів.
Безконтрольність відпо
відальних осіб щодо робо
ти водіїв веде до того,
що частина з них вживає
алкогольні напої в робо
чий час. Це призводить до
нещасних
випадків. Так,
водії А’. Дорошенко та
В. Тсреіико, працюючи в
нетверезому стані, створи
ли аварійну ситуацію і
здійснили наїзд па трак
тори.
Техніці завдано
значної шкоди.
Краще поставлена робо
та з упередженням випад
ків на дорогах у Бобрнпецькому районі. Поруш
никами, наприклад, могли
б тут стати Л. Дорошен
ко з колгоспу імені Димптрова або ж В. Ходак
з колгоспу імені Дзержипського. Вони працювали у
нетверезому стані. Тож
заслужено позбулися прав
водія. Як підтвердженням
цьому служить випадок,
що трапився в Компаніївському
районі.
Водій
В. Іванов з колгоспу імені

Петровського сів за кермо,
п’яним і вивів з ладу свій
автомобіль.
Досі в обстежених райоііах допускаються ви
падки перевезення зерна
автомобілями, не облад
наними
пристосуванням
для покриття кузовів. Так,
в колгоспі імені Чапаева
Компаніївського
району
більшість автомашин тран
спортують зерно у відкри
тих кузовах. Такі ж ви
падки трапляються на до
рогах Устинівського та
Бобрннецького районів.
До нинішніх жнив у
всіх трьох вищезгаданих
районах шляхи до переве
зення нового врожаю під
готовлені значно краще,
ніж торік. ІІа дорогах ли
ше інколи побачиш розси
лане зерно, його можливо
не було б зовсім, коли б
на токах не допускали пе
ревантаження автомобілів
і причепів.
Рейдова
бригада:
A. СЕРПЙЧУК, стар
ший державтоінспектор Кіровського райо
ну
м. Кіровограда;
B. ЯРОВИЙ, державтоінспектор Устинівсько
го району; М. ПАСІЧ
НИК, державтоінспектор
Бобрннецького
району;
М. ЧЕРНОВ,
державтоінспек тор
Компаніївського
ра
йону.

СЬОГОДНІ У НОМЕРІ:

п

В. ДУДУСЬ,
директор
шахти
«Верболозівська».
Олександрійський
район.

Кінчаються гони. Бункер на
повнюється
зерном, а душа
хлібороба
— безмірним щас
тям: він бачить
плоди праці
своєї.
(1 стор.)

На току птахофабрики «Новгсроднівська»
ударно працю
ють учні 10 класу Погребняківської середньої школи Вік
тор БІЛАНЕНКО (зліва) та Сер
гій МЕЛЬНИК.
Фото С. ФЕНЕНКА.
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Запашні
соковиті трави —
цінний продукт в раціоні тварин. Але треба турбуватися й
про те, щоб мати запас на зиглу. коли поля й луки
вкрию- В
ться білою сніговою ноедрою. І
(Матеріали про заготівлю кор- |
мів читайте на 2 стор.).

І

Великою повагою серед товаришів користується авто
слюсар 4 розряду Олександрійського ремончно-механічного заводу Сергій КАСАТЕНКО. Цінують його робо
тящі руки, вміння доводити почату справу до кінця.
Фото В. ГРИБА.

2 с тор.

----- «Молодий

комунар»

1 серпня 1984 року

НАШІ ЗДОБУТКИ —ТОБІ, БАТЬКІВЩИНО!
т> АЖЛИВОІО
умовою
збільшення
вироб
ництва й заготівель тва
ринницької продукції є
кормова база, яка постій
но зміцнюється. Готую
чись до переведення тва
ринництва на зимово-стій
лове утримання, кормодобувники колгоспу імені
Тельмана
стараються
вдосталь заготовити якіс
якіс-
іних кормів. Підтримуючи
іпочин ініціаторів по ствоство
ренню в господарствах
1ренто
півторарічного запасу кор
мів для громадського твз»
рннництва, вони нарощу
ють темпи їх заготівлі.

Виховувати
ініціативних,
одержимих працею
Небагато часу залишилось до районної комсомольсьцої конференції. Зараз, коли ми посилено
готуємось
до неї, постійно доводиться оглядатись на пройдений
період діяльності районної комсомольської організації,
зважувати здобутки, перевіряти виконання рішень ми
нулого форуму. І наші успіхи, комсомольські ініціативи,
прчини, звернення говорять самі за себе — пам ятним
буде цей період для комсомольців і молоді району.
В комсомольській роботі, як і у всякій, важливо ви
ховати людей
одержимих, ініціативних, захоплених
своєю діяльністю. Бо це вони, правофлангові, застріль-,
ники, наші маяки ведуть за собою спілкові лави. Від
них значною мірою залежить успіх.
Далеко за межами району та області
відомі імена
мблодих доярок з колгоспу «Первое мая»
Валентини
бпішевої і Надії Вовкобрунь. Щороку ці тваринниці до
биваються високих надоїв молока,
ведуть за собою
колективи, в яких працюють. Так, торік депутат облас
ної Ради народних депутатів, член райкому ЛКСМ Ук
раїни, кавалер ордена «Знак пошани» молодий кому
ніст Н. Вовкобрунь надоїла 4071 кілограм молока від
ц'ожної корови. На високий результат свого групкомсорга рівняються всі молоді доярки з КМК молочно
товарної ферми
№ 2 — середній надій в колективі
становить більше трьох тисяч кілограмів. Стабільність
V роботі — характерна риса цього колективу.
Зовсім недавно групкомсоргом КМК доярок у пер
шій МТФ цього ж колгоспу обрали дівчата Валентину
Іванову. Вона з тих, хто йде на зміну відомим в облас
ті молодим тваринницям. Торішній її результат не по
требує коментарів — комсомолка переступила п’ятити
сячний рубіж.
Молоковиробництво — одне з провідних
галузей
сільського господарства району. На цьогорічний облас
ний зліт доярок, які досягли чотиритисячних
надоїв,
Маловисківський район делегував 29 своїх представниЇів, серед яких
були й наймолодші
Н. Вовкобрунь,
. Іванова, Н. Лубцова та інші.
Сьогодні у тваринницькій галузі
району трудиться
п’ять комсомольсько-молодіжних колективів. І вже за
раз можна сказати, що є можливості створити ще кіль
ка. насамперед у радгоспі «Мар’янівський» та буряко
радгоспі Маловисківського цукрокомбінату.
Юнакам і дівчатам, які вибирають зараз стежину в
житті, чи може уже й ступили перший крок, є на кого
рівнятись і в механізаторській сім’ї. З року в рік пока
зує звитяжні зразки праці молодий комуніст колгоспу
«Родина» Сергій Мамай. Навіть минулого засушливого
літа він своєю «Нивою» зібрав близько семи тисяч
центнерів зерна. На цьогорічних жнивах водить ком
байн разом з дружиною Світланою. Результати їхньої
співпраці свідчать — надійний помічник у Сергія!
А попереду сьогодні
у жниварів — член райкому
комсомолу Володимир Максимук з колгоспу «Победа».
Недавно на кабіні його «Колоса» загорілась сьома чер
вона зірочка. Свої зобов’язання молодий комуніст уже
виконав. І це завдяки тому, що безперебійно працює
техніка, що сьогодні комбайнер прагне зробити біль
ше, ніж учора. Підтвердженням цьому є той факт, що
перехідний вимпел райкому комсомолу з початку жнив
»находиться в одних руках.
Участь молоді в хлібозбиранні — великий внесок у
виконання Продовольчої програми СРСР. На полях, що
по обидва боки
Виски, в ці дні ударно жнивують і
вже справляють обжинки комсомольсько-молодіжний
збирально-транспортний загін, 7 збирально-транспорт
них ланок, 34 комбайнових екіпажів, 20 жаткових.
На рівні сучасних вимог трудяться молоді механіза
тори. Злинківським снаги додає соціалістичне змагання
з комсомольсько-молодіжною тракторною бригадою
колгоспу «Дружба» сусіднього Новоукраїнського райо
ну, договір про яке вони уклали на початку року. Оникіївська тракторна поповнилась цього року
здібними
випускниками місцевого сільського професійно-техніч
ного училища, переможцями обласного конкурсу про
фесійної майстерності серед учнів СПТУ. До речі, один
з них — Віктор Осипчук зайняв почесне третє місце і
в республіканському конкурсі орачів, а недавно по
вернувся з Прибалтики, де захищав
честь України на
всесоюзних змаганнях.
Наполегливо опановують знаннями марксизму-ленінізму комсомольці і неспілкова молодь у школах ком
сомольської політосвіти. 53 таких діє на підприємствах
і в господарствах району. Школи виховують також сво
їх здібних пропагандистів. Сьомий рік веде гуртки по
літосвіти Григорій Плюта з бурякорадгоспу Маловис
ківського цукрокомбінату, який не раз нагороджувався
грамотами райкому й обкому комсомолу, Центрального
Комітету ЛКСМ України. У нього вчаться
молоді сум
лінні пропагандисти Микола Тарасенко, Василь Чечоткін та інші, переймають досвід, як сіяти натхненне сло-во партії у душі молодих.
Мої земляки-рсвесники готуються гідно зустріти 40річчя Великої Перемоги. У березні цього року хлопці
і дівчата згадали поіменно всіх, хто визволяв сорок
років тому район, хто загинув на фронтах Великої Віт
чизняної: шляхами Олександрійського Червонопрапорного ордена Кутузова механізованого корпусу здійсне
но автопробіг. Комсомольці, ветерани війни покладали
вінки на могили захисників Батьківщини, проводили мі
тинги. «Ніхто не забутий, ніщо не забуто!» — ці слова
в серці кожного молодого маловисківця.
Нашим комсомольцям не байдуже, як жити, як пра
цювати, як відпочивати. Збори в комсомопьських орга
нізаціях району по обговоренню постанови ЦК КПРС
«Про дальше поліпшення партійного керівництва ком
сомолом і підвищення його ролі в комуністичному ви
хованні молоді» підтверджують ці слова
П. МАЛИЙ,
першим ссхреіар маловискізського райкому ком
сомолу.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Люди впевнені в своїх силах
Бірзу, Валентин Назарен
ко, Петро Ткаченко та Ва
силь Вилкін, Кіровоград
ської траиссільгосптехніки — Микола Єфименко,
Компаиіївської сільгосп
техніки — члени комсо
мольсько • молодіжної
бригади водіїв автопарку
Олександр Височенко, Ми
кола Шульженко.
— По 500 тонн силосної
маси щодня транспорту
ють хлопці до силосної
споруди, —говорить об
ліковець Таміла Василів
на Дяченко.
Кормрдобу.вннкн впев
нені — .півторарічний загіас кормів буде створе
ний. Цьому.’гарантія 400центнернмй урожай силосйої кукурудзи й ударна
праця людей.
На знімках: зелена
маса йде суцільним пото
ком; члени комсомольсь-

При завданні виробити
114 тонн обезволоженпх
кормів тут уже мають 841
тонну* Як і передбачалося,
заготовлено 1058 тонн сі
нажу. Нині почато заго
тівлю кукурудзяного си
лосу. На тваринницькому
комплексі його заклада
ють у чотири бетоновані
тріїтпсячники. Один з них
уже довершують тракто
ристи Микола Штундер,
Микола Русій та Микола
Невдаха. Допомагають їм
у цій справі Анатолій Ли
маренко та Іван Граті.
Поруч до однієї із си
лосних споруд уже підве
зено солому. її розправ
ляють шарами по куку

ж?»?
за тим, щоб жоден кілограм зеленої маси кукурудзн не залишився в ку
зові автомашини.
Вагому допомогу в за
готівлі кормів падають
господарям водії Кірово
градського АТП-10064 Бо
рис Гончаренко, Леонід

ко-молодіжної бригади автопарну Олександр Висо
ченно та Минола Шуль
женко; Людмила Олексієн.
но за роботою; завершу
ється перша силосна спо
руда на 3 тисячі тонн.

Зробити півторарічний запас кормів для громадської
худоби — таке завдання одними з перших у Вільшансь- дитх/ДПкЦР П-ітррд’іГ»
кому районі поставили трудівники колгоспу імені 40-річ-УАЛрпс іпіегрШ
чя Жовтня. Наш кореспондент взяв інтерв’ю у А. О. Не
стерова, голови правління колгоспу.

взагалі у вас поставлена
справа
з контролем за
якістю виробництва кор-мів і їх витрачанням?
А. Нестеров:
Про
господарське використання кормів ми вели розмову в усіх
виробничих
підрозділах,
Маршрути
для кормодобувників нині
визначає
диспетчер. Все
береться на чіткий облік.
Жодна автомашина не їде
до траншей, не
зважив
шись. Конкретне завдан
ня має головний фуражир
Петро Величко.
Корми
він видає за спеціальни
ми картками, згідно з ра
ціоном. За якістю вироб
ництва
кормів стежить
зоотехнік Г. І. Заболотня.
З того, що ми вже за
готовили, на ферми тепер
йде мало. То на зиму. А
нетелі й корови випасає
мо у вибалках, де облад-4
нали три табори, І надої
молока в ці дні сягають
12 кілограмів на корову.
Звичайно, більшість на
ших механізаторів і воді
їв автомашин
нині на
жнивному полі. Справимо
обжинки, і всі сили кине
мо на заготівлю кормів.
Загін
Карамалака
ще
збільшиться. Працювати
мемо в дві зміни, щоб ви
користати кожну погожу
годину. А байдужих у нас
немає. Виробнича дисцип
ліна в кормодобувному
на високому рівні. Прик
лад тут
подають кому
ністи та комсомольці, на
ставники молоді.

рудзяній масі. Цю роботу
виконують Ірина Удовиць
ка, Лілія Граті, Людмила
Щербина та Поліна Торкунь. Разом з дорослими
й під їх наглядом тру
диться на заготівлі сило
су
учениця
Людмила
Олексієнко. Вона слідкує

ДИСПЕТЧЕР ВИЗНАЧАЄ

І АРШ
Кор.: — Який орієнтир ступник голови колгоспу
вибрали
комсомольці та по
кормовиробництву
неспілкова молодь вашо І. Ф. Карамалак, розгор
го господарства, дбаючи нулось дійове соціалістич
про заготівлю кормів?
не змагання. Наприклад,
А. Нестеров: — В ком перед спеціальною меха
сомольській
організації, нізованою ланкою ми по
яку
очолює диспетчер ставили завдання — за
колгоспу Катерина Балєва, дванадцять днів заготови
60 комсомольців. Полови ти 1100 тонн сінажу і 500
на
з них причетна
до тонн сіна. Якщо вчасно з
справи кормовиробницт цим вона
справиться, то
ва — передусім шофери отримає грошову премію
й механізатори. їм допо 350 карбованців. Про ви
магають випускники шко конання завдання хлопці
ли, які поповнили хлібо рапортували достроково.
робську
сім’ю. Наприк Найкращий укіс у комсо
лад, вчорашній
десяти мольця Володимира Фекласник Юрій Живицький дорова,
який і отримав
став помічником у досвід грамоту комітету комсоченого механізатора Во молу.
лодимира
Васильовича
Hop.:
Які у вас тепер
Кривенка. Нині вони удар розрахунки, коли ви роби
но працюють на косовиці те вимір на півтора року?
трав. Відзначився тут та
А. Нестеров:
— 3 них
кож випускник десятиріч ми й почали. Без олівця
ки Олександр
Добров, ніяк не можна. Спеціаліс
котрий за комсомольсь ти взяли до уваги всі наші
кою путівкою незабаром можливості. Із заготівлею
поїде вчитись в СПТУ, щоб грубих кормів, скажімо,
стати механізатором ши у нас проблема, бо площі
рокого профілю.
ранніх зернових зменши
Нині в загоні кормодо- лись через те, що дове
бувників, який очолює за- лось частину з них пересіІ

вати іншими культурами.
Адже соломи матимемо
менше. Тому взялися бу
дувати
додатково нові
траншеї — для бурякової
гички
та кукурудзяного
силосу. Є у нас 128 гекта
рів люцерни й еспарцету.
Перший укіс дав 683 тон
ни високоякісних кормів,
почався другий — є вже
300 тонй. Крім цього, ви
готовили
вже 55
тонн
гранул. На
рахунку кор
модобувників
близько
12000 тонн сінажу, 11500
тонн грубих кормів. А да
лі піде гичка,
бадилля
зернової кукурудзи. Гич
ки, наприклад, ми планує
мо заготовити на кожному гектарі не
менше як
15 центнерів.
До цього
ще будуть кормові буря
ки. Частина площ на по
ливі. Тут на кожному гек
тарі зберемо
понад 700
центнерів. Найбільший бу
де
укіс на площах, де
вирощуємо кукурудзу на
силос. Ці площі збільши
ли майже в півтора рази.
Отже траншеї біля корів
ників заповнимо вщерть.
Кор.: — Як підрахували
ваші спеціалісти, з груби
ми кормами дещо буде
сутужно. Отже треба їх
витрачати економно. А як

Текст і фото
М. САВЕНКА.

Компаніївський район.
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ІКТОР — наймолодший
у великій родині. Мо
же йому, як найменшому,
більше
прощалося, ніж
старшим, може, були то
му й інші причини, але
Слухняністю та самокри
тичністю Віктор не відзна
чався. Інакше, як поясни
ли хоча б той
факт, що
роками,
незважаючи на
заборони міліції й вилу
чання у нього радіоапа
ратури, активно займався
радіохуліганством?
Як формувалися хлопча
чі смаки? Хто на*,них впли
вав? Ми на ставимо зав
дання докладна відповіс
ти на ці питання-. Однак,
знайти на них відповідь
Допоможе
ближча зна
йомство
з
біографією'
В. Максимця.
В дитинстві
у Віктора
к о було вдосталь тих* ре-г <<еи, які мали його ровес
ники. «я-ходив у паруси
нових туфлях І в'вльветоЇих ■ штанях»,' — сказав
ін з нвпідрйбнок>
гірко
тою,
розповідаючи - про
своє
навчання в школі.
Потягу до духовних благ
у хлопця теж не було. На
томість у товаристві своїх
ровесників
він пробував
утверджуватися по-іншому
хвацькою самовпевне
ністю, бравадою. Можли
во саме відтоді в ньому й
почали народжуватись два
його обличчя; одне — об
раженого, друге — вольо
вого, компанійського, «за
лізного»
хлопця. Якщо
5>вольовнй» робив щось не
так,', «ображений» його ви
правдовував, і це підстьо
бувало «вольового» на но
ві витівки. Такий спосіб
«самоутвердження» впли
вав і на виоір
кола зна
йомств та спілкування...

2 лютого цього
року
(саме того дня, коли Вік
тор востаннє потрапив до
витверезника),
він нама
гався, користуючись зна‘ йомством з працівниками
. кухні ресторану «Україн
ка», провести через служ
бовий вихід добряче під
пилого «корешка». Хотів,
як сам сказав, «врятува
ти хлопця од витверезни
ка». Врешті і сам опинив
ся там.

) Втім, не все в біографії
Віктора однозначне. Перед
армією занінчив вечірню
ілколу, вивчився
на шо
фера.
Після
служби в
Петрозаводську працював
водієм на автопідприємстВІ. «Я був там на непога
ному рахунку», — ці сло
ва Вінтор говорить з гор
дістю. Заробляв непогано.
Чому ж,
пропрацювавши
13 років, кинув шоферу
вати?

Побувавши в АТП-10041,
зустрівшись
з секрета
рем комсомольської ор
ганізації
О. Ф. Кошелєвим, ми взнали, що взагалі-то Максимець
не був
поганим
водієм, хоча й
серед кращих не рахував-

«Молодий

ся. Однак саме в ті ж ро
ки він особливо активно
займався радіохуліганством. Чи не тому,
що це
дозволяло йому голосно
говорити про себе знайо
мим і незнайомим людям,
давало ілюзію
своєї ви
нятковості, оригінальності,
особливості,
яких . на
справді не було? Певно,
найкраще на ці запитання

ся вишуканістю). І саме
він першим звинуватив у
крадіжці апаратури свого
«друга» Ігоря Пустовіта.
Мабуть, не варто гово
рити тепер про те, який
своєрідний зміст вкладає
Віктор у слово «дружба»,
коли так легко й до того
ж несправедливо назвав
свого друга злодієм. Апа
ратуру взяв
інший хло-

не знайдуть
кандидатури.

А «фірма»
Той лист без підпису недвозначно свідчив про од.
не: анонімний автор не належав до
друзів Віктора
Максимця. Були в ньому тані рядки: «Як бачите, ха
рактеристика (В. МАКСИМ ЦЯ — П. С.) виходить тіль
ки з поганого бону, але ж із гарного писати нічого».
В чому ж звинувачують Віктора? І в тому, що пога
но вчився в школі, і в тому, що тричі одружувався,
I в надмірній пристрасті до спиртного, І в... Втім, до
сить. Скажемо одразу, що, справді, не був Мансимець
кращим учнем у середній школі № 4 м. Новоукраїики, де вчився 8 років. Втрете одружений — до речі,
закон цього не забороняє; У міському витверезнику
бував — останній-фаз 2 лютого ц. р. І випивки з музиною в приміщенні студії звукозапису влаштовував
разом з працівником радіомайстерні В. Прадіденком,
доки сенретар парторганізаЦії . ра'йсільгосптехнік'и
В. Ю. Підгаєцький, який мешкав в тому ж будинку,
не поклав їм край (а це, між іншим, . не так легко
було зробити). Однак довелося мені чути про Віктора
и хороші слова — про його фанатичну любов до му
зики, снажімо... Який же він все-таки — справжній
В. Максимець? Для нас це особливо важливо — далі
стане ясно, чому.

зможе відповісти сам Вік
тор. А заодно і на питан
ня про те,” як і чим жив і
живе. Відповісти в першу
чергу самому собі.
ЛЮТОГО ц. р. газета «Молодий кому
нар» писала
про діяль
ність.так званої «дискоте
ки» залізничної
станції
Новоукраїнка. Як повідо
мив тоді в офіційній від
повіді
редакції
газети
секретар
РК
перший
ЛКСМУ
О. Козловський,
бюро райкому комсомолу
«розробило план заходів
по поліпшенню контролю
за роботою дискоклубів
та їхнім
репертуаром».
На засіданні бюро була
присутня також завідуюча
відділом
культури А. Г.
Болтян.
Безконтрольна
дискотека припинила тоді
своє існування. Однак не
тому, що райком та рай
відділ культури
всерйоз
взялися за неї, а тому, що
з неї вночі вкрали магні
тофон, підсилювач та світ-~
ломузичну приставку, які
належали нашому знайо
мому В. Максимцю...
Саме він разом із сво
їм, як сам сказав, другом
Ігорем
Пустовітом
і
«крутив» дискотеку в ста
рому залізничному клубі.
Саме він як диск-жокей
задавав тон у товаристві
підлітків, котрі збиралися
там (тон цей не відзначав-

ІНИКІ
паць
— Юрій Галахов,
1961 року
народження,
завсідник
вищезгаданої
«дискотеки»,
який нині
виїхав за межі Новоукраїнки. Він повернув її без
суду й слідства після то
го, як
Максимець його
«притис».
КРУТЯТЬСЯ диски...

ЕВІДОМО, які
саме
пісні та музика є в ре
Н
пертуарі «дискотеки» Максимця (інакиЛ її й не на
звеш, відколи він посва
рився
з І. Пустовітом).
Невідомо тому, що жоден
представник
районного
жоден
відділу культури,
працівкомсомольський
тобто в
ник не був там,
будинку культури колгос
пу імені Кутузова
села
Глодос, де нині
продов
жує активно виховувати
місцеву молодь наш зна
йомий. Але відомо інше:
в Глодосах
взагалі, і в
колгоспі імені
Кутузова
зокрема, про організацію
дозвілля молоді не дуже
турбуються. Комсомоль
ська організація тут вза
галі не перший
місяць
живе без ватажка — ніяк

----- З стор. ---------

комунар»
селі більше 100 чоловік)
ніколи жодного разу на
віть не наближаються до
клубу... Так
от, на мою
думку, не слід поспішати
закривати
дискотеку, а
спершу спробувати напра
вити її роботу в потрібне
треба порусло. Тобто,
працювати і
комітетові
колгоспу, і
комсомолу
культури, і
райвідділові
Ради
голові
сільської
В. М. Несіній. Посприяло
б, на мою думку, зростан
ню
престижу
будинку
культури і забезпечення
його
кадрами згідно з
штатним розписом, техніч
ними засобами. Не зайве
було б подбати про зов
нішній вигляд
вогнища
культури (сільські трудів
ники сумно жартують, що
діюча церква, яка стоїть
поряд БК, мас куди кра
щий зовнішній вигляд, бо
щороку ремонтується, та
й огороджена. Що й каза
ти, серйозна інформація
для роздумів, чи не такі
Адже йдеться про успіх
~
культоевпньої роботи,
Певно, що саме
отой
«штиль», який виник у ді
яльності клубу, посприяв
не лише активізації діяль

підходящої

В
квітні
завідуючою
нлубом призначили Любу
Харченко. Не маючи спе
ціальної освіти, нова заві
дуюча
виявляла велине
бажання цікаво організу
вати дозвілля. Вона й за
просила
В. Максимця до
співробітництва.
Скоро
апаратура, яку у нього
так підступно намагалися
вкрасти, була перевезена
до Глодос. Успіх був вели
чезним. Адже, треба ви
знати, записи у Віктора —
з наймодніших і найкра
щих, апаратура — потуж
на, світлотехніка — теж.
«Я їм на початну
навіть
пробував трохи розповіс
ти про ансамблі, — каже
В. Максимець, — але во
ни сназали, що не треба».
«Вони» — це
глодоські
хлопці.

Завідуюча клубом вирі
шила організувати роботу
дискотеки за всіма прави
лами — мається на увазі
фінансовий
бік справи.
Звернулася до секретаря
парторганізації колгоспу
І. ГІ. Блаженна, щоб допо
міг дістати вхідні квитки.
Іван Петрович направив її
в бухгалтерію колгоспу.
Але там дівчині сказали,
що таких квитків бухгал
терія
видавати
не має
права. «Що ж робити?» —•
спитала Люба. Бухгалтер

не

що врешті
для молодих
жителів і Глодос, і Кам’я
ного Мосту, Михайлівни
та селища робітників Капустянсьного кар'єру, які
недавно
скаржилися ре
дакції на нудьгу, питання
організації цікавого пов
нокровного
дозвілля бу
дуть врешті
вирішені. А
для цього перш за все не
обхідно
укомплектувати
заклади культури району
кваліфікованими кадрами.
Отже, на закінчення сьо
годнішньої розмови —

ПРО КАДРИ І ЩЕ ДЕЩО

КАДРАМИ,
сказала
Звідділу
мені інспектор рай
культури Д. В. Та-

'яже.

розвів руками. Тоді Люба
звернулася
до сільської
Ради й одержала
там
квитки вартістю
50 копі
йок кожен. Але коли вже
відбулося три вечора від
починку і вона принесла
бухгалтерові
сільради
О. Л. Куценко ЗО процен
тів виручки. (70 процентів
дісталося В. Максимцю),
та відмовилася приймати
гроші — не маю, мовляв,
права.
З розказаного вище ви
пливає ось що: і в прав
лінні,
і в сільраді про
дискотеку знали. Чому ж
так мало цікавилися, що
вона собою являє?

І, МОВА не про те, аби
Н
одразу зачинити дис
котеку. Такий
шлях най

легший, але він
по суті
засвідчив би насамперед
про небажання сільради
та правління
займатися
дозвіллям молоді і культ
освітньою роботою взага
лі. Свідченням,
до речі,
не єдиним. Досить розпо
вісти про те, що клуб ро
ками не
ремонтується,
його
територія не ого
роджена. Дружинники (а
їх, за словами
депутата
сільської
Ради Світлани
Кириченко, налічується в

■ ■■

ності церковної громади,
але й успіхові дискотеки,
яка, по суті, стала єдиним
центром відпочинку мо
лоді у великому селі, де
мешкає близько
6 тисяч
жителів. Не
будемо тут
лаяти Віктора
за те, що
він узяв на себе цей тя
гар. Так, так, я не обмо
вився — саме тягар. Бо,
попри все, що було сказа
но за Віктора вище, він у
даній ситуації
виглядає
куди краще
деяких офі
ційних
осіб.
Щонеділі
власним транспортом або
й автобусом він, одруже
ний чоловік, їхав за 20 кі
лометрів до Глодос, щоб
провести
там черговий
вечір.
Провести так, як
уміє і знає.
Слід сказати,
що саме
на «глодоський
період»
припадає й покращення
виробничих
показників
діяльності студії звукоза
пису.
Янщо за перший
квартал В. Максимець не
довиконав план на
200
нарбованців, то за другий
— виконав. А в червні —
навіть перевиконав на 100
карбованців.
Можливо,
скажете ви, в житті цього
молодого чоловіка настав
якийсь перелом в кращий
бік? Хотілося
б вірити в
це. Так
само, як і в те,

ратунська, справи в райо
ні не блискучі. Однак ос
танні роки райвідділ впри
тул займається цією проб
лемою. Лише цього року
до
Олександрійського
культосвітнього училища
направляється 16 стаціонарників (з них 9 колгосп»
них стипендіатів), 8 заоч
ників (серед них —наша
знайома
Л, Харченко з
Глодос). Крім того, чоти
ри чоловіки
послано на
курси керівників худож
ньої самодіяльності до об
ласного центру,
троє —
до Кіровоградського му
зичного училища.
Цього року в район при
буде також 5 випускників
культосвітнього училища.
Діна Володимирівна пообі
цяла, що один з них має
бути направлений саме до
Глодос. Однак, одразу за
уважила вона, не від рай
відділу
нультури зале
жить, чи закріпиться там
молодий спеціаліст...

Не від райвідділу куль
тури, певно, залежить і
те, чи буде врешті облад
нано приміщення й за
безпечено кадрами клуб
у селі
Кам’яний Міст, як
на те сподівається близь
ко 100 чоловік
сільської
молоді. Але і те, й друге
питання має бути виріше
не з користю для справи.
Так само, як і питання ор
ганізації дозвілля в Гло
досах. І допомогти в цьо
му сільським Радам, прав
лінням колгоспів, самій
молоді можуть і повинні
райвідділ культури і рай
ком комсомолу.
Власне,
всі вони мають
діяти
спільними силами, виконуючи
кожен зокрема
своє завдання, координу
ючи їхнє виконання. Цьо
го поки що ніяк
не по
мітно.
Чи ж не цим була обу
мовлена й поява та діяль
ність в районі «незалеж
ної» (а іншими словами—
безконтрольної) музичної
«фірми» В. Максимця,
П. СЕЛЕЦЬКИЙ,
спецкор
«Молодого
комунара».
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«Піонерське літо». 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 —
Нові книги. 20.15 — Музич
ний фільм «Свято в Карпа
тах». 20.45 — На добраніч,
діти. 21.00 — «Час». 21.35
— Вечірній сеанс докумен
тального і науково-популяр
ного кіно.

д ЦТ (II програма)
8 00 — Гімнастика. 8.20
— Телефільм «Трава біля
8.40 — Телефільм «І
вічний бій... З життя Олександра Блока».
9.50
Мультфільм «Хлопчик І дшчинка». 10.00 — Творчість
юних. 10.30 —
Академік
В І. ВернадськиЙ. 11.15_ —
Шахова
школа.
11.4о —
А ЦТ
програма)
Майстри мистецв. Д. Ьаню8.00 — «Часі».
8-35 ~~ ніс 12.55 — Телефільм для
Мультфільми. 9.15 — Кон дітей. 14.00 — французька
церт духового оркестру ве мова. 14.30 — «Цей фантас
ликого театру СРСР. 9.55
тичний світ». 15.40 — По
«ТАРС уповноважений за вний. 18.00 — Новини. 18.20
—« .До шістнадцяти і стар
йвіші...» 6 серія.
Новини. 14.30 - Новини. ші». 19.00 — Служу Радян
14.50 — «Прогулянка по ському Союзу! 20.00 — Ве
Берліну».
Кіноогляд. 15.-а чірня казка. 20.15 — Міжна
г— Чи знаєш
ти зйкоіи родна панорама. 21.00 —
16.10 — Новини.
16.15 — «Час". 21.35 — Телефільм
Телефільм «Острів скарбів». «78-й мікрорайон» (Угорщи
2 серія. 17.25 — Дітям про на).
Звірят.
17.55 — Докумен
тальний
фільм «Сонячне
йітрило мистецтва».
Про
культурні зв’язки СРСР з
Аарубіжними
країнами.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Наш сад. 19.40 —
ЦТ (І програма)
Телефільм «ТАРС уповнова
і.ОО — «Час».
... _8.35
_ т— У
жений заявити...». 7 серія. світі
0.35 — Твор21 00 — «Час». 21.35 — Чем чість тварин,
10.00 — Телопіонат СРСР з футболу. фільм юних.
«ТАРС уповноваже«Спартак» — «Зеніт».
а іній заявити...».
серія.
тайм. 22.20 - Сьогодні У 11 20 — Новини. 7 14.30
—
Світі. 22.35 — Ритми ІНДІЇ.
Новини. 14.50 — П’ятирічка
— справа
кожного. Доку
ментальні фільми, 15.40 •—
ГА УТ
17.10 — Телефільм «Калу С. Рахманінов. Концерт № 2
га. Віки та години». 17-30— для фортепіано з оркестром
16.20 — Новини.
«Народний депутат». 18.00 до мінор.
Д- Фільм-концерт. 18.30 — 16.25 — Телефільм «Острів
дому».

1

V.

скарбів». З серія. 17.30 —
Розповідають
наші корес
понденти. 18.00 — Є. Буков.
Сторінки життя 1 творчості.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Мультфільм «Казка
про Колобок». 19.10 — Світ
і молодь. 19.50 — Телефільм
«ТАРС уповноважений зая
вити...». 8 серія.
21.00 —
«Час».
21.35 — Зустріч з
письменником А. Алексіним
в Концертній студії Останкіно.
22.50 — Сьогодні у
світі.

тих вітрів» (В’єтнам). 13.15
— Німецька мова. 13.45 —
Зустрічі в молодіжній ауди
торії. «Слово про інженера».
14.20 — Художник Г. Ханджян. 14.45 — Сім'я і школа.
15.15 — Концерт ансамблю
російських народних інстру
ментів. «Аюшка».
15.35 —
Новини.
18.00 — Новини.
18.20 — «Набрань».
Доку
ментальний телефільм про
місто-курорт в Азербайджа
ні. 18.30 — Мамина школа.
19.00 — Сільська година.
20.00 — Вечірня казка. 20.20
А УТ
— Картинг. Кубок дружби
країн. 21.00
10.00 — Новини. 10.20 — соціалістичних
— «Час».
21.35 — Фільм
Нові книги. 11.05 — Люби «Воротар»-.
23.05.
Новини.
телям класичної
музики.
(Кіровоград па Республікан
ське телебачення). 11.35 —
Телевистава «Де твій брат,
Апель?». В перерві — Но
вини. 13.50 — "Твоя життєва
позиція.
16.00 — Новини.
16.10 — «Теремок». Вистава А ЦТ (І програма)
для дітей. 16.50 — Науково11.05 — Новини 14.30 —
популярний
кіноальманах Новини.
14.50 — Докумен
«Горизонт». 17.30 — «Про тальний
телефільм «Думаю
довольча програма — спра чи про завтрашній
день».
ва кожного».
18.00 — Ко
— «...До шістнадцяти
рисні поради. 18.30 — Му 15.00
і
старші».
15.40
—
Шахова
зичний фільм «Пісні волин школа.
16.10 — Новини.
ських озер». 19.00 — Акту 16.15
Фільм
— дітям
альна камера. 19.30 — «Дис «Чорна —
гора».
17.40 — «Ільципліна поставок: міра від їнський
про
Зощенка».
повідальності і честь під Фільм-концерт. 18.45 — Сьо
приємства». 20.20 — «День
у світі. 19.00 — Наука
за днем». (Кіровоград). 20.30 годні
і життя. 19.30 — Співає сі
— Телефільм. (Кіровоград). мейний
Чиковані.
20.40 — ІІа добраніч, діти. 19.50 — ансамбль
Телефільм
«ТАРС
21.00 — «Час». 21.35 — До уповноважений
заявити...»,
150-річчя з дня народження 9 серія. 21.00 — «Час».
10. Федьковича. 22.15 — Ху 21.35 — Джазова панорама.
дожній телефільм «Олег та 22.35 — Сьогодні
у світі.
Айна». 23.35 — Новини.
22.50 — Документальний
фільм «Розповіді про Сибір.
д ЦТ (II програма)
Тайга».
9.00 — Телефільм «78-й мік
рорайон».
10.00 — «...До А УТ
шістнадцяти і старші». 10.40
16.00 — Повний. 16.10 —
— Мультфільми.
11.10 •— Концерт. 16.40 — «Неспокій
«Академік В. Обручев». 11.40 ні серця». 17.25 — Людина
— Фільм «Сезон поривчас і морс. 18.00 — Телефільм.

(Кіровоград) 18.10 — «День
за днем». (Кіровоград). 18.25
— Оголошення.
(Кірово
град). 18.30 — Зелений вог
ник. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — До. 50-річчя
заснування Спілки письмен
ників України. «Незабутні».
A. Малишко.
20.45 — На
добраніч, діти. 21.00
—
«Час». 21.35 — Худ. фільм
«Антон Іванович сердить
ся». 22.50 — Новини.

нім сурмачем». 17.25 — До
кументальний
телефільм
«Еквадор — країна на ек
ваторі».
17.55
— Співає
Н. Внсотіна. 18.20 — Науко
во-популярний
фільм «До
багатств
надр». 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
Мультфільм «Зворотний бік
місяця». 19.10 — «Сівдружність». 19.50 — Телефільм
«ТАРС уповноважений зая
вити...». 10 серія. 21.00 —
«Час». 21.35 — До Дня фіз
А ЦТ (II програма)
культурника. Концерт з Ко
11.05 —Телефільм для ді лонного залу Будинку спі
тей «Син полку». 1 серія. лок. По закінченні • — Сьо
12.15 — Чого і як навчають годні у світі.
в ПТУ. 12.45 — Іспанська мо^ д УТ
ва. 13.15 — Наш сад. 13.-15
— Фільм
із
субтитрами
16.00. — Новини. 16.10 —
«П'ять вечорів». 15.25 — Но Музична вистава для дітей.
вини. 18.00 — Новини. 18.20 1б".40 — Кінопрограма. 17.15
— Документальний
теле — Естрадний калейдоскоп.
фільм «Ми з тобою однієї 17.30 — «Комуністи-80-х».
крові». 18.30 — Концерт на 18.00 — Документальний те
родного
артиста РРФСР лефільм. (Кіровоград). 18.20
B. Третьякова
(скрипка). — «День за днем». (Кірово
19.30 — Більше
хороших град). 18.30 — «Сільські зо
товарів. 20.00 —
Вечірня рі» (Кіровоград).
19.00 —
казка. 20.15 — Це ви може Актуальна камера. ІЗ.ЗО —
те. 21.00 — «Час». 21.35 — «Крупним планом». 20.45 —*.
Телефільм
«Гра». 22.25 — На добраніч, діти. 21.00 —
Новини.
«Час». 21.35 — «Через об
ставини, що склалися», < Пе
рехрестя».
22.30 — Кон
церт. 23.00 — Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Ро
би з нами, роби як ми, ро
би краще за пас. 9.35 — До
кументальний
телефільм
«Товариш партком». 9.55 —
Телефільм «ТАРС уповнова
жений заявити...». 9 серія.
11.05 — Новини.
14.30 —
Новини. 14.50 — Докумен
тальний фільм «Головуючих
корпус». 15.45 — Російська
мова. 16.15 — Новини. 16.20
— Фільм-дітям «Був справж

А ЦТ (II програма)
18.00 — Новини.
18.20 —
Театр і час. «Через двад
цять п’ять років». 19.40 —
«Виходимо у море». Доку
ментальний телефільм про
військово-морський
табір
для підлітків «Варяг». 20.00
— Вечірня казка.
Мульт
фільм «Мауглі».
20.15 —
«Люди вогняної професії».
21.00 — «Час». 21.35 — Теле
фільм «Чорний замок Ольшанський». 1 і 2 серії. 23.45
— Новини.

4 стор
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З ПОШТИ ЦИХ ДНІВ

ДЕСЯТЬ ДНІВ
У «ЮНОСТІ»
ку, фізичне загартування.
Це далеко не повний пе
релік усього того, чим жи
ла «Юність».
Усіх прибулих ми поді
ляли на чотири загони,
котрі мали свою назву,
девіз, улюблену
пісню.
Орі апи комсомольського
самоврядування діяли в
тісному контакті з педко
лективом табору.
Протягом десяти днів я
ні раз>' не помічала у
хлопців і дівчдт пасивнос
ті, незацікавленості у то
му, що діється навкруг.
Навпаки, кожне заняття
сприймалося з радістю,
супроводжувалося не од
ним запитанням до висту
паючих Саме'в такому
дусі пройшли зустрічі з
другим секретарем обкому
комсомолу
В. Івановим,
начальником та інспекто
ром обласного управління
профтехосвітп М. П. Жа
лком і К. Т. Чпнабековою, лектором обласного
комітету комсомолу І. Крикуиенком. Практичні ж
заняття — це ділові ігри,
наприклад, як правильно

На базі Новгородківського сільського професій
но-технічного
училища
№ 6
недавно закінчив
свою роботу обласний та
бір комсомольського акти
ву ПТУ «Юність». Про те,
якою була програма та
бірного життя, на чому
особливо наголошувалася
увага, розповідає завіду
юча сектором профтехосвіти обласного комітету
комсомолу ЛІДІЯ КУ
ЧЕ ВСЬКА.
— Табір, організатора
ми якого були обком ком
сомолу та обласне управ
ління профтехосвітп, —
каже тов. Кучевська —
передбачав кілька важли
вих питань: вивчення ком
сомольськими активістами
ПТУ основ теорії та мето
дики комсомольської ро
боти; формування в них
практичних навиків орга•иізаторської діяльності і
■впровадження в життя
досвіду кращих комсо
мольських
організацій
ПТУ; виховання соціаль
ної активності, організа
ція змістовного відпочин

провести
звітно-виборні
комсомольські збори і т. д.
Цікаво було організо
вано вільний час учасни
ків табірних зборів. Ко
жен день був не схожий
на інший: зустрічі, вечо
ри, конкурси стали хоро
шими уроками організато
рам
культурно-масової
роботи в училищі. Надов
го запам’ятається юна
кам і дівчатам вечір «Не
дамо зірвати світ», що
підготували представники
Кіровоградського ТУ № 4,
який перетворився у свя
то миру, дружби, солідар
ності. Він завершився кон
курсами політичної пісні
та плакату. Переможцем
став загін «Данко», де
командиром був Сергій
Роснцькнй.
А ще в таборі було про
ведено три дні ударної
праці. З трудовим запа
лом, почуттям відповідаль
ності працювали юнаки та
дівчата в Фонд миру, XII
Всесвітнього
фестивалю
молоді та студентів у
Москві та у фонд будів
ництва меморіалу Перемо
ги в столиці нашої краї
ни.
Спортивні змагання пе
рекликались з оглядами
талантів. Словом, кожен
міг проявити свої уміння
та навики, знайти справу
до душі.

ПОДАРУВАТИ СОНЦЕ
Літній ранок видався гар
ний, теплий. На листі дерев,
траві, пелюстках
квітів, у
золотому
сонячному про
мінні виблискують крапли
ни
роси, в ясному небі
пролітають
ластівки,
та
Людмила цього не помічає.
На блідому обличчі моло
дої жінки замість
веселої
посмішки — приреченість.
Після складних
родів ви
никло
ускладнення і над
немовлям нависла загроза
смерті.
Молоду матір терміново
доставили до Кіровоградсь
кої обласної лікарні. Тільки
після хірургічного втручан
ня завідуючого відділенням
В. П. Безпалька стан хворої
поліпшився.
Безпалько з допомогою
підручного лікаря А. І. Лазарева зробив
операцію,
яка, як і інші
(а всього в
його житті їх було близько
трьох тисяч) виявилася вда
лою. Кожна
операція —
найскладніша боротьба за
життя людини. Зараз кон
дитер
ресторану
Кіро
воградського
залізнично
го вокзалу Л. Я. Литвинова
почуває
себе
добре. Із
схвильованою
посмішкою
вона тепло розповідає про
чуйну увагу медпрацівни

ВІД МАСОВОСТІ —
ДО МАЙСТЕРНОСТІ

з «Друкмашу»
В ол о дп м 11 р Б а х м у цькнй
— бригадир комсомольсь
ко-молодіжної
бригади
виробничого
об’єднання
«Друкмаш»,
комуніст,
депутат Кіровської район
ної Ради народних депу
татів — один із найактив
ніших членів секції кульо
вої
стрільби
комітету
ДТСААФ підприємства. А
секція, в свою чергу, од
на з найактивніших у ціп
організації. Існувала вона
й раніше, та здобутки її
були непомітними. І лише
після того, як адміністра
ція об’єднання віднайшла

На місці першого побачення.
Фото В. МУЗИЧЕНКА.

І*1

Новини. 16.05 — Докумен
тальний фільм 'Ліцензія на
насильство». 16.25 — Очевидне-неймовірне. 17.55 —
Новини. 18.00 — ФІльм-Концерт «О, Маріє»
з участю
народної артистки
СРСР
М. Бієшу. 19.05 — Мульт
фільми. 19.45 — Телефільм
«Той самий Мюпхаузен». 1
серія. 21.00 — 'Час». 21.35
— Телефільм
«Той самий
Мюнхаузен». 2 серія. 22.35
— Новини. 22.45 — Пісні -бі
ля моря. Передача з Болга
рії.

8.00 — «Час». 8.35 — До
Єня фізкультурника. Докуентлльні телефільми. 9.10
— «Пісні літніх жнив». МуВична передача. 9.50 — 32-й
Їираж «Спортлото». 10.00 —
елефільм «ТАРС уповнова
жений заявити...». 10 серія.
•11.10 — Рух без небезпеки.
11 10 — До 40-річчя Великої
Перемоги. Клуб фронтових
друзів «Переможці». 13.10
>— Концерт радянської піс
ні 13.25 — Документальний
вчуіефільм
^Естафета» із
циртлу «Люди великої долі».
14 ОТ) — Сім'я І школа. 14.30
•— Новини. 14.45 — Фільм —
дітям. «Доміно». 15.45 —
Сьогодні День фізкультур
ника. Виступ голови Коміте
ту ПО фізичній КУЛЬТУРІ і
спорту при Раді Міністрів
СРСР М. Грамова. 16.00 —

Р. ДАЙДАКУЛОВ,
ветеран Великої Вітчиз
няної війни.

м. Кіровоград.

А всього на «Друкмаші» 200 стрільців-розрядннків. Серед 12 другорозрядників — комсомольці
Лілія Бабак,
Сергій Ба
бак, Інна Дмптрієва, Ва
лентина Члек, Олена Ко
солапова.
А. КЛИМЧУК.

АВІАСПОРТ

Висоту
долають «Ш»
На Федорівському дтсаафівському аеродромі за
кінчився
чемпіонат рес
публіки
з
літакового
спорту. У програмі зма
гань були зльоти і посад
ки на літаках ЯК-52, по
льоти
за маршрутами з
виходом на ціль і вправи
вищого пілотажу.

Переконливу перемогу
тут здобули
спортсмени
Донеччини. На другому
місці—команда Київської,
на третьому — Одеської
областей. В
особистому
заліку абсолютними чем
піонами стали
представ
ник
Донецького
авіаспортклубу ДТСААФ Ми
хайло Владикін та киянка
Тамара
Довгаленко. А
серед кіровоградців від
значився першорозрядник
Сергій Олійник, який ви
конав на цих
змаганнях
норматив майстра спорту.
Він одержав бронзову на
городу у багатоборстві, а
в польотах за маршрутом
фінішував другим. Його
товариш по команді Ана
толій Гончаров
у цьому
виді був третім.

В. о. редактора
В. АФАНАСІЄНКО.
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ГА НТ (І програма)

кошти для спорудження
25-метрового тпру, справи
пішли краще,
показники
спортсменів па змаганнях
різного рангу піднялися.
З’явилися призові місця,
кубки, грамоти.
Лише нинішнього року
в
загальнозаводських
змаганнях
з
кульової
стрільби взяло участь 800
заводчан.
Найкращі
стрільці в квітні виступи
ли на районних змаганнях
і завоювали
перші два
командні мірця.
Потім були міські тур
ніри з багатоборстві ГГЮ
серед допризовників. 1 тут
друкмашівці
нікому не
поступилися першістю.
До речі, про майбутніх
воїнів.
Ще до
міських
змагань юнаки пробували
свої сили в місцевому ти
рі. Наслідки непогані —
семеро виконали нормати
ви 3-го, один — 1-го роз
ряду.

працездатний колектив.
—Як керівник, організа
тор, наставник
— Віктор
Петрович
вважається для
нас, молодих медпрацівни
ків,
взірцем
у роботі І
спілкуванні,
—■ каже про
завідуючого
відділенням
молода медсестра, комсо
молка Надія Сулима.
Йому притаманні риси лікаря-комуніста з високою
професійною, майстерністю,
доброта, чуйність, увага до
хворого. Ці якості принес
ли Віктору
Петровичу за
служений авторитет. Моло
ді працівники
відділення
прагнуть бути схожими нв/
свого наставника.
1
З двадцятирічного
ме
дичного стажу десять літ
гікар очолює
відділення,
тобто від часу його засну
вання. Слава у відділення
сьогодні багата. Тисячі лю
дей врятували лікар і йог<3
помічники від смерті і ка
ліцтва. Тут хворі одужують,
приречені на інвалідність
знову стають в стрій праце
здатних. Рятівник входить у
їхні серця
назавжди, як
брат, як батько...

ків _ людей в білих хала
тах. Коли згадує пережите,
її очі зволожуються і по
чинає тремтіти голос — ТО
від зворушення і вдячності.
Завідуючий відділенням
навідувався до неї,як і до
інших хворих, у
вихідні й
святкові дні, навіть серед
ночі,
цікавлячись станом
здоров’я. Теплі слова по
дяки хворі
висловлюють
медсестрам, ветеранам від
ділення наставникам моло
ді Галині Григорівні Олій
ник, Марії Іванівні Осипенно, Євдокії
Костянтинівні
Костенко, молодим мед
сестрам, недавнім випуск
ницям Кіровоградського та
Олександрійського медич
них училищ комсомолкам
Надії Сулимі, Тетяні Федотовій і Ользі Чоботарьовій.
Ці люди віддані
своєму
покликанню, вони не уявля
ють свого життя без лікар
ні, без колективу...
У лікарні немає
легкої
роботи. Кожний
усвідом
лює те, що означає
мати
справу з хворими, безза
хисними людьми.
Завідуючий відділенням
В. П. Безпалько і старша
медсестра, ветеран Великої
Вітчизняної війни Г. Г. Олій
ник створили
дружний і

▲

ут

10.00 — Новини. 10.20 —
Сьогодні — День фізкуль
турника. 12.00 — «Призна
чається побачення», Естрад
но-розважальна
передача.
12.30 — Доброго вам здоро
в’я. 13.00 — Новини. 13.10—
«Мандрівка по казках». Вис
тава для
дітей. 14.20 —
«Наука і час». 14.55 — Те
лефільм 'Кіровоград). 15.05
— «Кіровоградщина спор
тивна». (Кіровоград). 15.35—
'Вперед, орлята». 16.25 —
Скрипкові мініатюри». 16.35
— «Дорогами моєї пам’яті».
Літературна передача. 17.35
— «Галузь: досвід, пробле
ми». Якість житлового бу
дівництва. 18.05 — «День за
днем» (Кіровоград). 18.20 —
Актуальна камера. 19.00 —
Чемпіонат СРСР з футболу
«Дніпро» — «Динамо» (Ки
їв). І тайм — Дніпро, 2 тайм

— ПРМ ЦТ. 20.45 — На доб
раніч. діти. 21.00 — «Час».
21.35 — «Іоланта». Вистава.
23.00 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — Виступ
ансамблю
мелітопольського
Палацу
піонерів і школярів. 9.00 —
Мультфільми «Бюро знахі
док», «Бісеня № 13». 9.20 —
Документальні телефільми.
10.00 — Ранкова
пошта.
10.30 — Ритмічна гімнасти
ка. 11.00 — Клуб мандрівни
ків, 12.00 — Фільм-вистава
«Три
сестри» (за п’єсою
А. Чехова). 15.25 —Фільмконцерт «Одна осінь з жит
тя
Євгена
Светланова».
16 ЗО — Міжнародний огляд.
16.45 — Музичний кіоск.
17.15 — Здоров’я. 18.00 —
Футбол:
«Спартак»
—
«Жальгіріс». 19.45 — Вечір
ня казка. 20.45 —«Ордубад».
Документальний телефільм
про архітектурний заповід
ник м. Ордубад. 21.00 —
«Час».
21.35 — Концерт.
22.55 — Міжнародний тур
нір з регбі. Фінал.

дильпнк. 10.00 — Служу Ра
дянському Союзуі 11.00 —
Здоров’я. 11.45 — Ранкова
пошта. 12.15 — «Будівницт
во і архітектура». 12.30 —
Сільська година. 13.30 Му
зичний кіоск. 14.00 — «-Ну
і Балда». Фільм-вистава.
14.50 — Клуб мандрівників.
15.50 — Фільм-копцерт «Кіт
і клоун». 16.40 — Новини.
16.45 — Сьогодні
— День
будівельника. 17.15 — Кон
церт на замовлення
буді
вельників. 18.00 — Міжна
родна панорама.
18.45 —
Мультфільми. 19.20 — Нав
коло- сміху. 21.00 — «Час».
21.35 — Футбольний огляд.
22.05 — Співає Алла Пугачова 23.25 — Повили.

А УТ

10.00 — Новини. 10.20 —
Сьогодні — День будівель
ника. Телефільми. 11.10 —
Художній телефільм для ді
тей «Стара фортеця». 5 се
рія. 12.20 — «Зустріч з те
атром».
13.40 — Новини.
13.55 — «Київ: роки і лю
ди». 14.20 — Художній теле
фільм «Односельці». 15.30—
«Село і люди».
Зустрічі в
Корсунь - Шевченківському.
16.00 — «Слава солдатська».
16.45 — ♦Катрусин кінозал».
18.00 — Країна «Комсомолія». 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Барви музич
А ЦТ (І програма)
ного літа. 19.40 — Фільмвистава
«Сподіватись». І
8.00 — «Час». 8.35 — До серія. 20.45 — На добраніч,
Дня будівельника. Докумен діти. 21.00 — «Час». 21.35—
«Сподіва
тальні фільми. 9 ЗО — Бу- Фільм-вистава

тись». 2 серія. 22.55 — Но
вини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку, ста
вай! 8.20 — «Дочка Якутії».
Фільм-концерт. 9.00 — Ро
сійська мова. 9.30 — Доку
ментальні фільми. 10.00 —
Дворжак.
Симфонія ре-мінор № 7 у виконанні сим
фонічного оркестру Чеської
філармонії. 10.35 — Доку
ментальний телефільм «Зем
ля моя Дангара». 11.00 — У
світі
тварин.
12.00
—
Фільм «Сто днів після ди
тинства». 13.30—Камера ди
виться у світ. 14.20 — Роз
повідають паші
кореспон
денти. 14.50 — Мультфіль
ми. 15.25 — Стадіон для
всіх. 15.55 —
Телефільм
«Мужність». З серія. 17.00
— Футбол: «Динамо» (Моск
ва) — «Динамо»
(Мінськ),
18.45 — Документальний те
лефільм «Є у лазера профе
сія». 19.05 — «Музичні бу
динки Москви».
Музика в
будинку К. Стапіславського. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Пісні народів світу
у виконанні лауреатів Все
союзного конкурсу виконав
ців пісень країн
соціаліс
тичної
співдружності
І. Мальгіної 1 Е. Бабаева.
21.00 — «Час». 21.35 — Те
лефільм «Дама з гербом» із
серії «ЗО випадків майора
Земана».

<

ГАЙВОРОНСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ
ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ
набір учнів
па денне та заочне на
вчання.
Технікум готує па базі
восьмирічної та середньої
школи:
техніків-технологів
по
обробці металів різанням,
техніків-механіків
по
сільськогосподарських ма
шинах.
Заочне навчання тільки
на базі середньої школи.
На всі
спеціальності
денного
навчання
без
вступних
екзаменів (за
конкурсом документів про
освіту) приймають осіб,
які закінчили восьмирічну
чи середню школу, або се
реднє профтехучилище з
оцінками «4» І «5».
Адреса технікуму: м. Гайвороп, вул. к. Маркса, 98.
Тел.
2-12-40,
2-14-40,
2-13-30.
Дирекція.
■9

«Молодой коммунар» -

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.
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