ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р.

Кожна третя тонна
кормів-комсомольська!
Бюро обкому ЛІ\СМ України схвалило ініціативу комсомольських організацій
Повоархангельського і 1 Іовомпргородського районів но збільшенню заготівлі кор
мів для громадської худоби. Керуючись рішеннями XXVI з’їзду КПРС, наступ
них Пленумів ЦК КГІРС про всебічне нарощування обсягів виробництва тварин
ницької продукції, комсомольці та молодь даних районів вирішили створити пів
торарічний запас грубих і соковитих кормів, переглянули раніше намічені рубе
жі й виступили з ініціативою — заготовити в нинішньому році не менше як 40
процентів кормів від загальної кількості заготовлених трудівниками району.
Райкомам і міськкомам комсомолу необхідно сприяти широкій підтримці цієї
ініціативи серед молоді з усіх господарств області. Створювати додаткові моло
діжні механізовані кормодобувні загони, ланки, екіпажі з числа студентів витих
і середніх спеціальних навчальних закладів, молоді промислових підприємств і
трудових загонів старшокласників. Силами комсомольсько-молодіжних бригад
збудувати 36 силососховищ загальним обсягом 70 тисяч тонн. Комсомольська
організація об’єднання «Дііінроеіісргобуднром» узяла шефство над виготовлен
ням для цього двох тисяч кубічних метрів збірного залізобетону.
Силами сту
дентських будівельних загонів необхідно заготовити в районах області не менше
1200 тонн кормів.
Міськкоми, райкоми, комітети комсомолу господарств зобов’язані створити
всі умови для високопродуктивної праці комсомольсько-молодіжних формувань,
виконання ними намічених планів. Районним,
міським штабам і постам «КГІ»
треба вести рішучу боротьбу з втратами та розкраданням кормів, викривати й
усувати факти безгосподарності і марнотратства.
Переможцям обласного соціалістичного змагання па заготівлі кормів будуть
виділені іменні комбайни н автомобілі,
пільгові туристичні путівки но нашій
країні і за рубіж, у міжнародні молодіжні табори.

Соціалістичні зобов’язання

Соціалістичні зобов’язання

комсомольців і молоді Новомнргородського району по заготівлі кормів у 1984
році

комсомольців і молоді Новоархапгельського району но заготівлі кормів у
1984 році

Керуючись рішеннями XXVI з'їзду
КІІРС, травневого (1982 р.) і наступних
ІІ.іенумів'ЦК КПРС, прагнучи внести
вагомий вклад у справу реалізації Про
довольчої програми, комсомольці та несвілкова молодь району, ділом відпові
даючи на ініціативу трудівників Бобрппецького, 1Іовоукраїнського, ІІовоархапгельського районів по створенню півто
рарічного запасу кормів для громадсь
кої худоби, переглянули свої зобов’язан
ня й вирішили в поточному році загото-^
пити не менш як і ЗО тисяч тонн кормів,
в тому числі 14 тисяч тонн сіна й сіна
жу, 92 тисячі тонн соковитих кормів, з
яких 67 тисяч топи силосу, що складає
40 процентів від загальної кількості кор
мів, що будуть заготовлені трудівника
ми району.
Соціалістичні зобов’язання прий
няті на бюро Ноаомнргородського
райкому комсо/лслу.

Переглянувши взяті раніше соціаліс
тичні зобов’язання
і підтримавши іні
ціативу трудівників району по заготів
лі в 1984 році
півторарічного запасу
кормів для громадської худоби, комсо
мольці й неспілкова молодь району ви
рішили в нинішньому році
заготовити
197 тисяч гоїш грубих і соковитих кор
мів, що складає більше
50 процентів
від загальної кількості.
Активно включившись у тримісячний
но заготівлі кормів, комсомольські орга
нізації колгоспів імені Леніна, імені Литвпнова, «Червона комуна» вже виконали
зобов’язання но заготівлі сіна й сінажу.
Створення міцного запасу
кормів,
ефективне їх використання дасть змогу
успішно викопати плани по виробництву
та продажу державі всіх видів тварин
ницької продукції в одинадцятій п’яти
річці.
Соціалістичні зобов'язання прий
няті на бюро Новоархангельсьного
райкому комсомолу.

Під парусом
миру
Рига, 10 серпня. (Кор.
ТАРС). На парусі найбільшо
го
навчального
корабля
«.Седов» написано: «Плане
та Земля — інаш спільний
корабель. Він повинен іти
в майбутнє під парусом ми
ру». Сьогодні чоіирьохщогловий красень-барк повер
нувся в Ригу з далекого пла
вання в північні широти. На
його борту — більш як 150
курсантів морехідних учи
лищ нашої країни, їх ровес
ники — юнаки з Марокко,
Панами, Беніну, які навча
ються в СРСР.
Ще перед виходом у
рейс члени екіпажу і гості
барка пошили «парус миру».
Його прикрашає фестиваль
на ромашка — емблема на
ступного Міжнародного фо
руму молоді в /Аоскві.
Тисячі молодих рижан, які
прийшли на причали морсьного пасажирського вокза
лу зустріти бари, брали
участь у антивоєнному мо
лодіжному мітингу.

Бобринецькі хліборо
би давно справились із
збиранням ранніх зер
нових. У господарствах
району почалася підго
товка до сівби озимих
останнього року одинад
цятої п’ятирічки. Звіль
нені від пожнивних реш
ток площі
готуються
під озимі культури н на
зяб. У тракторній брига
ді Героя Соціалістичної
Праці Івана Кириловича
Гииляка з колгоспу «Ко
мінтерн», наприклад, ці
лодобово
працюють

активна допомога ва
ших громадських роз
повсюджувачів, і насам
перед, — секретаря ко
мітету комсомолу Мико
ли Харкавенка та секре
таря парткому колгоспу
імені Жданова
О. а.
Осичепко.
Щороку багато допо
магає нам під час перед
платної кампанії й піоиервожата Налнвайківської восьмирічної ніколи
Людмила Ченцова. Паші
найактивніші передплат
ники — подружжя Ва
силь та Марія Попсуй,
Галина іі Віктор Студсиікінп також підсобля
ють п агітаційній робо
ті, в першу чергу своїм
особистим
прикладом,
До речі, саме вони пе
розпланують чи не нанбільше молодіжних впдань.

УРОЖАЙ-85
святом участь у ниніш
ніх сільськогосподарсь
ких роботах. Працює він
у парі з досвідченим
механізатором N1. Д. Луценком. Поради настав
ника допомагають юна- •
кові успішно оволодіти
складною технікою. То
му н денні завдання він
постійно
перевиконує:
при нормі 5,5 гектара
зорює 6—7 гектарів.

Фото І. ДЕМЧУКА.

г 1. ■

Читачі на мене чекають
У ці дні я беру спеці
ально заведеного зоши
та й рушаю пашим се
лом. Треба побувати у
кожному дворі — а їх у
нашому селі 380; треба
переговорити 3 кожним
передплатником, поцікавитися його за пита ми,
запропонувати
передплатити вже
знайомі
йому й нові видання.
Що й казати, робота ця
клопітна. 1 виконані її
треба так, щоб усі по
тім
були
задоволені,
щоб захотіли передпла
тити ті чи інші газети
та журнали і на паступпий рік.
Одразу
скажу, що
справитися з цим зай
данпям цям, тобі о, мепі, завідуючій відділенним зв’язку й листовоші Галині Кручепко, —
було б нелегко, аби не

п’ять тракторних агрега
тів — один К-700 і чоти
ри Т-74. їхні екіпажі що
дня зорюють по 68—70
гектарів. У господарстві
вже підготовлено близь
ко 1000 гектарів оранки
— половина площ, що
відводяться під озимі.
На знімках: підготов
ка грунту під урожай
майбутнього року; для
комсомольця
Миколи
ЦЕВМИ, який недавно
прийшов у бригаду після
закінчення
Бобрпиецького СПТУ № 2, стала

Торік завдяки пашим
спільним зусиллям від
ділення зв’язку успішно
справилося з завданням
по передплаті. «Молодий
комунар»,
наприклад,
передплатили в кожно
му дворі, де живуть
комсомольці. Знайшлося
немало бажаючих перед
платити «Молодь Укра
їни»,
«Комсомольскую
правду», молодіжні жур
нали... Тому й хочу че
рез газету звернутися
до комсомольців та мо
лоді всієї області з за
кликом взяти найактив
нішу участь в передпла
ті. Якщо ти, читачу, пе
редплатив собі, скажімо,
«Молодий комунар», і
газета
протягом року
стала
тобі справжнім
другом і порадником —
не забудь передплатити

її й нинішнього року. І
порадь зробити те ж са
ме своїм
товаришам,
знайомим.
І ще про одне хочу
сказати. Наше відділен
ня зв’язку знаходиться в
малопристос о в а йому
приміщенні,
тіснувато
поки що у нас. Але вже
закінчується будівницт
во в Наливанні нового
гарного адміністративно
го будинку. До нього
переселиться
й наша
пошта. Починаючи вже
з нинішнього року, меш
канців нашого села об
слуговуватимемо в но
вому світлому й просто
рому приміщенні.
Ми
давно чекали
цього. І
тому цьогорічну перед
платну кампанію поті
паємо з особливим на
строєм і впевненістю.
Г. ЯНОВСЬКА,
завідуюча Наливайківським поштовим
відділенням Голованівського району.

післяЛ

вистава/
«Д вони крушь...»
Під такою назвою у
«Молодому комунарі» за
17 травня ц. р. був опуб
лікований рейдовий мате
ріал, де йшлося, зокрема,
про відсутність з боку Кі
ровоградської
райсільгосптсхнікн контролю за
«діяльністю» водіїв. Як
повідомив редакцію керу
ючий райсільгосптехнікою
А. Д. Катеринич, виступ
газети був обговорений на
спільних зборах праців
ників автотранспортного
відділення, на якому дії
водіїв Івана Скока та
Олександра
Серватюка,
що допустили приписки і
намагались присвоїти дер
жавне паливо, були різко
засуджені.
Наказом по райсільгбсптехніці (№ 55) І. Скоку
та О. Серватюку оголоше
но догани. Приписаний
обсяг робіт їм не зарахо
ваний і відповідно паливо
з їх підзвіту не зняте.

«Молодий
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комунар»--------------------------------- —-------- 14 серпня 1934 року.

НАШІ ЗДОБУТКИ — ТОБІ, БАТЬКІВЩИНС?)

РІВНЯННЯ
НА ПОДВИГ
Щасливі роззидні подарували нам наші

батьки і ді

ди, які перемогли ненависного ворога й повернули рід
ній землі її красу. Разом з ними, колишніми фронто
виками, ми йдемо до обелісків полеглим героям і даєклятву на вірність Батьківщині. Сини і внуки ветераЙіз дають слово своєю натхненною працею зміцнювати
it могутність.
З високим патріотичним піднесенням зустріли знам’янчани заклик москвичів — провести Вахту пам’яті —«
ракту миру,
присвячену 40-річчю Великої Перемоги.
| нині з усіх 73-х комсомольсько-молодіжних колекти
вах промисловості, транспорту, сільського господарства,
^в’язку панує високе патріотичне піднесення. Кожен
(робочий день, кожна зміна — ударні. Юнаки та дівчата
Працюють за себе і за полеглих героїв,
котрих вони
Зарахували в свої колективи. Молоді робітники елект
ромашинного цеху локомотивного
депр, наприклад,
відкрили рахунок командира бойозої групи підпільної
комсомольської організації «Спартак» Михайла Громо
вого і вже передали у Фонд миру близько 900 карбо
ванців. З іменем відважної льотчиці Євгенії Прохорової
іпрацює сімейний комбайновий екіпаж Віктора і Світла
— • • І ' ■ ■ І гл» ■ » з колгоспу
ч. І І у "«Україна».
Гч р-* Є
ни Олійників
А молоді хлібороби
Мошориного записали з свої колективи
односельців
Героїв
Союзу
------ Радянського
---------Ф. С.
Кобця,О. М. Низу,
І^А
молодо Макарихи
гтюко^ихи —
гА.■ С. Маляренка, комсомольці і молодь
Героя Радянського Союзу П. Д. Линника,
Лииника, казарнянці—
Героя Радянського Союзу В. П. Крюченка.

Серед правофлангових соціалістичного змагання, що
розгорнулось на честь 40-річчя Великої Перемоги, —
комсомольсько-молодіжний колектиз за тажної коло
ни Миколи Уманця, який перевіз понад завдання біль
ша 1600 тисяч тонн вантажів і зекономив близько 500
тисяч кіловат-годин електроенергії.
Включившись у роботу по заготівлі кормів для гро
мадського тваринництва, вагомого зкладу добились
спілчани, створюючи півторарічний запас грубих і соко
витих корміз. Вони вже мають їх на своєму рахунку
більше 24 тисяч тонн.
Комітети комсомолу,
очолюючи патріотичний рух
93 досягнення найвищих результатів з найменшими^за
тратами, використовують усі заходи ідейного впливу на
Володь. Мірило зіддачі — кінцезий результат. У про
мисловості, скажімо, в першому. півріччі темпи зро
стання продуктивності праці перевищили плановий і,казник на 4,2 процента, в транспорті — на 1,1 процента;
собівартість продукції загалом по місту і району зниже
на на 1,6 процента, собівартість перевезень
народно
господарських вантажів — на 1,5 процента. І з цьому чи
малий вклад молодих виробничників — передусім з
цукрокомбінату, щебеневого, консервного, сироробно
го заводіз, меблевої фабрики, станції Знам’янка.
Як відомо, знам’янчани стали ініціаторами руху «Ко
жен слухач системи комсомольського політнавчання —
передовик виробництва».
За словом — діло. Більше
1850 слухачів достроково справляються зі своїми ви
робничими завданнями, беруть участь у раціоналізатор
стві й винахідництві,
дбають про високу дисципліну
праці.
Як керівництво до дії сприйняли комсомольські ак
тивісти Постанову ЦК КПРС «Про дальше поліпшення
Партійного керівництва комсомолом і підвищення його
(ролі в комуністичному
вихованні молоді». То наказ
кожному з нас: «Вважати головним завданням комсо
молу, молоді — на повну силу
підключитися до тієї
багатопланової роботи, яку партія визначає як удоско
налення розвинутого соціалізму,
виховувати молодих
людей а дусі беззавітної відданості спразі комунізму,
гідними громадянами радянського суспільства».
Тож комітети комсомолу нині націлюють спілчан на
те, щоб зони сповна освоїли досвід старших поколінь і
збагатили його власними
звершеннями. Орієнтир на
Те, щоб молодь відчувала органічну потребу в оволо
дінні сучасними знаннями, щоб кожен з молодих до
тримувався активної життєвої позиції. Допомогти юна
кам і дівчатам здобути високий ідейний гарт поклика
ний великий загін пропагандистів, який працюватиме в
новому навчальному році у 85 школах комсомольської
політосвіти.
«Йдучи назустріч знаменному ювілею — 40-річчю Пе
ремоги радянського народу у Великій Вітчизняній вій
ні, ■— наголошував у своєму виступі на Всеармійській
нараді секретарів комсомольських
організацій Гене
ральний секретар ЦК КПРС, Голова Президії Верховної
Ради СРСР К. У. Черненко, — треба ширше розгорнути
роботу по військово-патріотичному вихованню- Слід ще
ф більшою наполегливістю виховувати у молоді почуття
любові до Батьківщини і ненависті до її ворогів, високу
політичну, класову пильність, постійну готовність до

подвигу».
Ця настанова стосується не лише армійських комсо
мольських активістів. Тому в кожній
комсомольській
організації міста і району накреслено комплексні захо
ди, спрямовані на дальше загартування юнаків і дівчат.

«Кожен комсомолець, майбутній воїн має стати значкістом ГПО, спортсменом-розрядником’». Ці слова про
звучали на недавніх комсомольських зборах у колгос
пі «Україна». Нині до складання заліку
з фізичної та
військово-технічної підготовки
готуються спілчани в
кожному виробничому колективі. Першими наставника
ми у них стали колишні фронтовики, молоді комуністи,
що позернулися з лав Радянської Армії, всюди практи
куються масові військово-спортивні змагання на призи
героїв-земляків. З вересня почнемо огляд роботи ком
сомольських і фізкультурних організацій по впровад
женню в дію комплексу ГПО.
Там, де сорок літ тому гриміли бої, стоять обеліски.
Йдемо ми сюди, щоб поклонитися пам'яті полеглих ге
роїв. Рівняння — на прапор Перемоги- Приймаючи ес
тафету слави батьків, комсомольці
80-х запевняють:
«Будемо схожі на звитяжців Великої Вітчизняної!».

Л. ВОРОДІНА,
другий секретар Знам’яиського міськкому ЛКСМУ.

СУРМИ «ЗІРНИЦІ»

Фото О. Резніченко.
м. Кіровоград.

КЛИЧУТЬ.

ЛІТО

Шефи. ПІСНЮ
привезли

з

Вже не перший рік ро
бітники та інженерно-тех
нічні працівники Кірово

градського заводу радіовиробїа імені XXVI з’їзду
КПРС підтримують дружні

зв’язки з підшефним кол
госпом «Зоря комунізму»
Нозгорадківського райо
ну. Час від часу заводча
ни відвідують своїх давніх
друзів, вносять і
свій
вклад у виконання Продо
вольчої програми.
Днями на честь успіш
ного закінчення
жнив у
гості до колгоспників за
вітала агітбригада завод
чан. Аматори
з Кірово
града порадували хлібо
робів веселою піснею, за
пальним танцем,
дотеп
ним словом. Серед вико
навців кращих концертних
номерів були й передови
ки виробництва
В. Потонько, В. Язич, Є. 8екслер,
М.
Частникоз,
В. Портний, С. Єленєва,
Н. Сергата та інші.

Р. ДАЙДАКУЛОВ.

ПІОНЕРСЬКЕ

ПОПУЛЯРНІСТЬ
ОПЕРАЦІЇ
«КОМФОРТ»
нізація посильної участі у

збиранні зеленою горошку,

грамота, котру
Майже 400 хлопчиків і повсякденній праці по до свідчить
дівчаток прийняла на від триманню зразкового поряд вручили чанківцям голова
починок піонерська дружи ку, всіх санітарно-гігієніч колгоспу «Дніпро» І. Маленченко і секретар партко
на «Сонячна» табору «Чай них вимог.
Особливою популярністю му 3. Чернієнко. На уро
ка» ордена Трудового Чер
воного Прапора Світловод- користується операція «Ком чистому зборі дружніш бу
ського заводу чистих мета форт». Усі одинадцять за ло вирішено зароблені кош
гонів піонерської дружини ти перерахувати у Фонд
лів імені 50-річчя СРСР.
Із славними традиціями
попередніх рмін, колективу,
який очолює ветеран праці
Л. О. Герасимюк, вихован
ців ознайомили вожаті-впробішчнпки і студенти Кі
ровоградського педагогічно
го інституту імені О. С.
Пушкіна Олександр Конько. Наталка Луб’яна, Гали
на Бондаренко, Світлана
Косенко, Тетяна Грін, вихо
вателі Любов Донченко, Га
лина Савченко, Людмила
Шрубенко.
Важливою ділянкою вій
ховиого процесу стала орга-

З вогнем
Необережне
повод
ження з вогнем під час
збирання хлібів завдає
державі великої шкоди.
Кинутий туристами або
механізаторами недоку
рок. непогашений сір*
ник, замикання проводів
через
безвідповідаль
ність деяких господарни
ків стали причиною по
жеж при заготівлі гру-

бих кормів
у Долинському,
Кіровоградсько
му, Новомиргородському та інших районах. В
тисячі карбованців обі
йшлася халатність тих,
з чиєї вини згоріли фер
ми в колгоспах «Росія»
Олександрівського
та
імені Жданова Новоукраїнського районів.

Спокійно кагані про це
неможливо:
То хата горить, а то клуня чи клуб...
І виє сирена протяжно ії тужливо
І слово «.пожежа» зривається з губ.
Хто винен, що в небо
знялися цими?
На жаль, громадяни,
частіше — всі мя.
...Ось небо прозоре темніє поволі:
Це юні туристи гуляли на волі,
Співали про іскри, вогонь розвели.
Покинули ватру й додому
пішли.
Туристи пішли, тільки жар
не погас.
А вітер, що віяв над лісом
весь час,
Жаринки роздмухав.
трава запалала,
А далі й дерева займатися стали.
А поряд село, де скирти біля хат
А там — дитсадок, а ген там —
нафтосклад...
Три дні — не якусь там
годину одну
Боролись пожежники
проти вогню.

«Сонячна» починають свій
табірний день з приведення
в належний вигляд домівок,
де мешкають, і закріпленої
ділянки території. Діти ре
тельно прополюють загоно
ві ділянки, поливають де
рева і кущі, квітники, при
бирають спортивний «п’ята
чок», пляж.
Ще в першій табірній
зміні діти вирішили допо
могти підшефному колгос
пу «Дніпро». Уже тоді від
значилися загони «Юність»,
«Корчагінець» та інші. Про
їхній внесок, зроблений на

миру.
,
А в другій табірній зміні,
використовуючи кожний по
гожий день, зразу ж після
сніданку на поливне овоче
ве поле колгоспу «Дніпро»
виїжджали по два піонерсь
кі загоїш. До поїздок у під
шефний колгосп готувалися
заздалегідь, виборюючи пра
во на це. адже бажаючими
потрудитися виявилися всі.
Того
дня члени загону
«Корчагінець»
працювали
па збиранні моркви.
І. КАРДИТ,
м. Саітловодськ.

не жартуй!
...Електропроводка
замкнула несправна,
На фермі — електрик,
ще звечора п'яний.
Не думав полагодить.
Дах у вогні,
П’яниця ж похропує тільки
вві сні.
...Водій серед поля
розбризкав солярку
А потім скрутив з самосаду
„
цигарку.
Окурок він кинув,
та не затоптав
Хвилина — і лан спалахнув. Запалав!
Нехлюй — навтіки
„
тільки п’яти майпули.
Над полем піднявся
задушливий дим.
Юрять колоски —
г.
ТОННІЇ бубликів, бУЛОЮ ‘ '
Батонів,
‘
'
кренделиків,
тт
пишних хлібин.
'
...Не ВИКЛЮЧИТЬ’плитку
недбала особа.
Дасть мати дитині малій
сірники,
А потім
доводиться чухати
_
лоба —
Вогонь не прощає нам
„
вчинки такі,
настало гаряче посушливе літо.
Отож, громадяни,
ІГ _
встановим одне:
недбальство, бездумність,
нехлюйство — це лихо
з вогнем не жартуй!
Не жартуйте з вогнем!
Мик. ЕНТЕЛ1С.
(Переклад з російської).

14 серпня 1984 року.
ВАХТА ПАМ'ЯТІ

На першому
етапі
Підтримуючи
ПОЧИН
трудових
колективів
Москви, молодь нашого
радгоспу розгорнула пат
ріотичний рух під деві
зом: «40-річчю Великої
Перемоги — 40 ударних
тижнів».

У нашому господарстві
давно прижилася прогре
сивна організація праці
‘ на всіх основних польоI в их роботах — збиранні
■ зернових, технічних кульI тур. оранці тощо, і,-звіс] но, ноли беруться ИІДВИШ щепі зобов'язання — це
" завжди говорить, що в
Ідію вводяться невикорис
тані резерви.

Нинішнього року на
заготівлі силосу, у нас
працює збиралипо-1ранс• портнип загін, який очо
лює головний інженер
Ф. О. Нпсішнн. До складу
загону входять
шість
комбайнів, силосну масу
від яких транспортують
тринадцять автомооілів і
дев'ять тракторів з при
чепами. Груповий метод
дає можливість оператив
но подавати необхідну
технічну допомогу, слід
кувати за якістю косови
ці, налагодити
дійове і
змагання механізаторів 1 Я
автомобілістів бо кожей |
бачить, як хто працює, і І
намагається не підстава- І
ти від передовіші в.
По-ударному трудить- І
ся і високопродуктивно І
використовує свій КСК-ЮО •
Василь Василевський, Від
його комбайна надійшло
близько трьох тисяч тонн
силосної маси. .Майже дві
тисячі тонн цінного кор2 му відвантажив Микола
1 Скалкович. Роботу шофеІ рів характеризують такі
І цифри: Георгій Гуцало, і
|| Олександр Саржевськпй І
та Анатолій Абрамов на І
а транспортуванні силосної у
Я маси щодня виконують І
1 по півтори—дві норми, І
І кожен перевіз її з поля
І до місця закладання 000 З
і —700 тонн.
Г Готуючи надійну осно- |
і ву для високопродуктив- І
ної праці тваринників, 8
наші кормодобувними я і- ■
естафету передають пер- І
ший етап
ударної вахти І
М. ДЕНИСЕНКО,
в надійні
руки товари- у
секретар парткому
|!
шів.
радгоспу
ський».

«Устинів-

І

«Молодий

М А
подвір’ї
почулись
кроки, і Арсентій Мель
ник кинузея до причільного
вікна, Здивувався: з обійсті
хтось ходить, а собака не
рветься, як завжди, з лан
цюга. Навпаки, лащиться
біля чиїхось ніг, зраділо
скавучить. Це, мабуть, свій
хтось навідався серед ночі.
Господар відчиняє сінешні
двері, стає на поріг. Біля
стіжка жита побачив пос
тать, Якийсь високий чоло
вік щось ховав у снопах.
Схоже на автомат. Мельник
насторожився: «Хто ж то?
Хода, наче як в Гриші. Але
ж він на фронті. А це —
вже в цивільному- Ні, ні, то
таки він, його середульший
син, котрий одразу після
випускного вечора в школі,
попрощавшись зі своїми
вихованцями, пішов у вій
ськкомат»...
— Гришка! ТиИ
Обнялися. І довго стояли
біля старої груші, роздив
ляючись один одного при
світлі
місяця, що раптом
золотим човником випір
нув з-під патлатих хмар.
Зайшли до хати. А назу
стріч мати. І брат Прокіп.
В обох на очах сльози.
— Була чутка, що тебе
той...
Батько затулив, вікно ряд
ном і почав
розпитувати
сина:
— Де ж ти тепер? Звідки?
Невже з полону пощастило
втекти?
А мати:
— Еге ж, змарнілий та
кий...
І кинулась до печі з рога
чами —там ще залишився
вчорашній борщ і лемішка.
Григорій не відповів на
батькове запитання. Хоч
знав, перед ним немає чого
критись. Можна було і ска
зати, що був помічником
начальника штабу артиле
рійського полку по розвід
ці; що в жовтні сорок пер
шого йому вручили високу
нагороду — орден Черво
ної Зірки. Його поранило,
але в госпіталь йти відмо
вився, залишився в строю,
виконуючи складні завдан
ня командування. А влітку
сорок другого, коли Укра
їнський штаб партизансько
го руху підбирав організа(Далі буде).

торів боротьби з ворогом
на тимчасово
окупованій
території, виявив бажання
піти разом з іншими роз
відниками в його тил. Щоб
потім згуртувати гам загони
народних месників. Йому,
капітану Мельнику, було до
ручено встановити зв’язок
з Чернігівським партизансь
ким з'єднанням, яким ко
мандував О. Ф. Федоров.
Під час виконання цього
завдання Григорій пройшов
сотні кілометрів у зоні, що
була оточена військами ка
рателів. І таки зв’язок із
з'єднанням встановив, про
явивши при цьому хороб
рість і мужність. Розвідни
ку була вручена ще одна
нагорода — орден бойово

комунар»

ли в могилу. Бо якась не
чиста душа виказала, що
він
зробив апарат,
який
чує Москву. То Микола зби
рав повідомлення з столи
ці й листівки писав. Якби
не він, ми б тут зовсім зне
вірились.
Казали
ж, що
Москва їхня.
— Ніколи! — завогнилися
синові очі. — На Волзі ми
їм дали прочуханки. До
Дніпра йдуть наші. А ми
тут...
І осікся.
А батько все зрозумів:
син його — партизан.

Тут у Галочанському лі
сі, що впритул підступив до
Станіславчика, чергова зу
пинка.
Розвідка доповіла:
все спокійно, поблизу угру
повань ворожих військ не
має. І наумівці почали ко
пати землянки, бліндажі,
робити навіси для коней.
Поранених
розмістили в
крайніх хатах. їут, на око
лиці Станіславчика. розта
шувався й штаб. В одній ха
тині капітан Григорій Мель
ник зі своїми помічниками,
в сусідній — Наумоз з
ад’ютантом.

ДО 40-РІЧЧЯ ВЕЛИКОЇ

ВИ ПРОСИЛИ РОЗПОВІСТИ

го Червоного Прапора.
Згодом він з групою де
сантників висадизся а райо
ні лінелаських ліСів. \_умський підпільний обком пар
тії призначив його началь
ником штабу кінного пар
тизанського з єднання, яким
командуваз М. І. Наумов.
Був
степовий
рейд. В
дощ, в снігозицю на конях
загони
проривались крізь
ворожі заслони, виходили
з не одного кільця оточен
ня, громили ворога.
І ось партизани генералмайора Наумоза тут, в Га
лочанському лісі. За п’ять
кілометрів від Грушки. Як
же не навідатись у рідне
село?..
— ...То як тут, тату?
Батько болісно, зітхнув і
зиркнув на дружину,
яка
вже ставила на стіл полу
мисок і кварту з узваром.
— Ой,
горе, сину! —
батько перевіз погляд на
вікно, ніби боявся, що йо
го хтось
підслухає. —
Скільки невинних людей
клятий харцизяка занапас
тив. Сім'ю Татчуків закату
вали. Твого друга вчителя
Миколу Хропанюка загна-

З стор.

— То як же тепер буде,
Гришо? — тільки й запи
тав.
— Помста буде,
гагу.
Помста. За Татчуків. За
Хропанюка. За горе всіх
наших людей. Це — наша
земля. І ми тут юсподарі.
Допізна тривала розмо
ва в батьківській хаті при
світлі каганчика з патрон
ної гільзи. Спати Григорій
так і не ліг. Бо коли ж йо
му надизитись на батьків...
А перед ранком він пішов
долинами до колишньої
Попової левади. Звідти —
на Станіславчик. Там його
чекав Наумоз...
# 5і:
Рейдом він пройшов
зі
своїми бойовими друзями
сотні кілометрів — терито
рією Сумської, Курської,
Харківської,
Полтавської
областей.
Як не стискали
вогненні лещата фашистсь
кі карателі, щоб знищити
кавалерійські загони, та на
умівці щоразу давали ни
щівну відсіч гітлерівцям.
Ось уже й Кіровоградщина,
Одещина. З'єднання попов
нювалось, готувалось до
нових боїв...

І раптом, як грім з ясно
го неба, — спалахи блиска
виць. На степовій дорозі
з’явилися танкетки. А за ни
ми піхота. Гул наростав, і
над селом знялася вогняна
віхола. Запалали хати. Саме
ті, де базувався штаб.
— Будь-що врятувати всі
папери і карти! — скоман
дував Мельник. А сам —
до
командирської хати.
Вискочив на подвір я і жах
нувся: партизани залягли
на ріллі. Стріляли й відсту
пали до лісу. Згодом нау
мівці назвуть те місце —
чорним полем смерті.
За навісом, що
маячив
над погребом, щось кричав
Наумоз,
даючи
вказівки
ад ютанту. А той перебинто
вував йому голову. Ще ви
бух ворожого снаряда.
І
дим закриз усе. «Невже
пряме попадання?» — Мель
ник кинузея до того місця,
де тільки-но стояв поране
ний Наумоз. Генерал лежав
безмовно
за
причілком
хати.
— Жизий! — сказаз
ад'ютант.
— На носилки і до лісу!
— вигукнув Мельник — Ди
мова завіса — то наш по
рятунок.
І генерала понесли...
Фашисти не насмілились

довго переслідувати пар
тизанів у лісі. Ще кілька
снарядів розірвалось там,
де були
землянки, і все
стихлоТерміново був налагод
жений зз язок з Москвою.
Невдоззі на лісовій просіці
сів літак. Пораненого Нау
мова одразу відправили на
Велику Землю.
А з єднання повів далі
капітан Мельник.
Він з'ясував, як це могло
бути, що фашистам стало
відомо місце розташування
з'єднання. Не сумнівався;
карателі отримали від ко
гось точну інформацію. Ве
ни навіть знали квадрат, де
штаб. І було встановлено,
що фашистський генерал
Бушенхаген одержав радіо
граму агента «У-70», який
ввійшов у дозір'я до пар
тизанського радиста. І на
Галочанський ліс пішли час
тини 15-ї піхотної дивізії,
яка направлялась на Первомайськ.
Пізніше Герой Радянсько
го Союзу генерал-майор
М. І. Наумоз у своїх мему
арах назве той бій на око
лиці Станіславчика Голоаанівською трагедією.
Для Мельника зона стане
незагоєною раною в серці
— всюди він був невлови
мим, всюди міг перехитри
ти ворога, а тут, непода
лік
рідного дому, така
втрата... Не один десяток
дорогих йо?лу людей по
лягли в нерізному бою.
І він знову давав клятву
помститись за них ворогозі.
Мельник позіз з'єднання
далі — територією Одесь
кої, Вінницької, Кам'янецьПодільської, Житомирської,
Київської, Поліської облас
тей. В складних умовах зи
ми на степовій місцевості
наумівці знищили тисячі
ворожих солдат чі офіцерів,
розгромили десятки гарні
зонів, вузлів зв’язку, зайня
ли сотні населених пунктів,
куди принесли правду про
Червону Армію.
За умілу розробку і
здійснення бойових опера
цій у ході рейду, прояв
лення
при
цьому
ХОо
робрості, мужності та геро
їзму в квітні 1943 року
Г. А. Мельник був нагород
жений орденом Леніна. 4
М. ШЕВЧУК.
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'Jk ЦТ (1 програма)

8.00 — Час. 8.35 — Умілі
руки. 9.05 — С. Рахманінов,
«Алеко». 10.20 — Фільм «Га
рячий сніг». 12.00 — Нови
ни. 14.30 — Новини. 14.45 —
Сільські горизонти. Док.
фільми «Прекрасна полови,
на». «Відповідальність за
хліб», «Родео». 15.30 — Вис
туп ансамблів народних ін
струментів музично-педаго
гічного інституту ім. Гнєсіних. 1G.00 — Мультфільми.
10.20 — Новини. 16.25 —
Док. фільм «Дмитро Ульянов». 17.10 —- Грає лауреат
конкурсів
міжнародних
II. Гаврилова ^фортепіано).
____
Док. фільм «Сріб
17.25
ний ювілей Бхілаї». 17 45 —
Пісні і танці Раджастхану.
(Індія).
18.15 — Наука і
життя. 18.45 — Сьогодні У
світі; 19.00 — Людина і за
терп. 19.30 — Концерт ра
дянської пісні. 19.50 — Те
лефільм «Люди і дельфіни».
Фільм перший. 21.00 — Час.
21.35 — Письменник і су
часність. Євг. Носов. 22.55
т— Сьогодні у світі.
Уї
10.00 — Новини. 10.20 —
Літературний театр. В. Ко
ротші
«Лице ненависті».
11.15
—
Фільм концерт.
11.45 — Кінопрограма «Наш
Сучасник». 13.00 — Новини.
13.15 — Художній
фільм
«Антон Іванович
сердить
ся». 16.00 — Повніш 16.10
— «Піонерсько літо». 16.40
— «Дисципліна
поставок».
17.30 —- Концерт. 18.00 —
Телефільм «Учити і вихову
вати». 18.30 — Співає на
родний артист БІ’СР В. Вуячич. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Кінопрогра
ма «Вітчизно моя неозора».
20.00 — Нові книги. Веду
чий — 'письменник П. За-

гребельний. 20.45 — На доб кої та І. Волка на борту ор
раніч, діти. 21.00 — «Час». бітального комплексу’«Са21.35 — «Прем’єра». Виста лют-7г — «Союз». 22.05 —
ва Азербайджанського дра «Пісня-84». 23.00 — Сьогод
матичного театру. В перерві ні у світі.
— Новини.
А УХ
А ЦТ (II програма)
10.00 — Новини. 10.20 —
Крупним
планом кінорежи
8.00 — Гімнастика. 8.20 — сер К. Єршов.
— «Га
Концерт ансамблю народ лузь: досвід, 11.35
проблеми».
них інструментів ім. Меран- 12.05 —
Літня
трудова.
гуляна Держтелерадіо Вір 12.35 — Новини.
12.50 —
менії. 8.50 — Фільм «Весіл П.
Чайковський «Іоланта».
ля». 9.50 — Док. телефільм Вистава.
14.15
—
Телефільм
«Б ножному серці відгук «Дім над Єнісеєм». 16.00 —
неться».
10.20 — Шахова Новини. 16.10 — «У нас в
школа. 10.50 — Російська колективі».
16.40 — Літера
мова. 11.20 — Г.-Ф. Гендель. турна
карта України. 17.25
Увертюра ре мінор. 11.80 — — Старти
надій. 18.00 —
Французька мова. 12.00 —
поради.
18.30 —
Телефільм «Канікули». 2 се Корисні
Концерт
патріотичної
пісні.
рія. «Таємниця «Атланти-. 19.00 — Актуальна камера.
12.35 — Знай і умій. 13.40 19.30 — «Обрій». (Кірово
— Мультфільм «Незнайко в град). 20.00 — «День за
Сонячному місті». 1 1 2 се днем».
20.15 —
рії. 14.15 — Програма Львів В ритмі(Кіровоград).
танцю. 20.45 — На
ської студії телебачення. добраніч.
діти.
21.00
—
15.30 — Новини. 18.00 —
21.35 — Художній те
Новини. 18.15 — Сільська «Час».
лефільм
«Багач,
бідняк».
година. 19.15 — «...До шіст- серія. 22.50 — «Світ поезії».1
надцяти і старші». 20.00 — 23.10 — Новини.
Вечірня казка. 20.20 —
Чемпіонат СРСР з мото А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20
спорту. 20.50 — Док. фільм.
21.00 — Час. 21.35 — Муз. Грає духовий оркестр бу
телефільм ^Герцог Боб». динку культури будівельни
23.00 — Док. фільм «Руда і ків «Новатор». 8.35 — Теле
фільм «Майстер». 9.50 —
хліб». 23.10 — Новини.
Концерт Великого дитячого
хору ЦТ і ВР. 10.25 — Док.
фільм «Слідчий». 10.45 —
Наука і життя. 11.15 — Сі
м’я і школа. 11.45 — Мульт
фільм
«Незнайко в Сонячно
д ЦТ (1 програма)
місті». З і 4 серії. 12.20
8.00 — Час. 8.35 — Народ му
—
Телефільм
«Канікули». З
на творчість. Телеогляд.
у ->0 — Очевидне — неймо серія. «Всі дороги ведуть в
13.15 — Німець
вірне. 10.20 — Телефільм Гояжнлек».
«Люди і дельфіни». Фільм ка мова. 13.45 — Путівка в
життя. 14.30 — Програма
перший. 11.30 — Новини. телебачення
Комі
АРСР.
14 30 — Новини. 14.50 — 15.30 — Новими.
18.00 —
Людина і природа. Док. те- Новини.
18.20 — Ритми Ін
лефільмн «Поклик лісової
18.50 — Науково-попу
тиші». < На перехресті трьох дії.
лярний
фільм.
19.00 — Слу
морів-. 15 40 — Розповіда жу
Радянському Союзу.
ють наші кореспонденти.
20.00
—
Вечірня
казка. 20.20
16.10 —Новини. 16.15 — У
концертному залі — школя — Рух без небезпеки. 20.50
рі 16.55 — Стадіон для —. «Звучить арфа». Фільмвсіх. 17.25 — Мультфільми. концерт. 21.00 — Час. 21.35
17.50 — Літературні бесіди. — До 40-р1ччя Великої Пе
До 50-річчя Першого Всесо ремоги. Фільм «Чекайте па
юзного з’їзду радянських зв’язкового». 22.50 — Нови
письменників. 18.45 — Сьо ни.
годні у світі. 19.00 — Світ і
молодь. 19.40 — Телефільм
«Люди і дельфіни’-. Фільм
другий. 21.00 — Час. 21.35
— На роботу у космор. Хро д ЦТ (1 програма)
8.00 — Час. 8.35 — Ро
ніка польоту космонавтів
В. Джанібекова, С. Савиць- дом з дитинства, А. Мака-

ренко. 9.20 — Клуб манд
рівників. 10.20 — Телефільм
«Люди і дельфіни». Фільм
другий.
11.40 — Новини.
14.30 — Новини. 14.45 —
Комуністи 80-х. Док. філь
ми. 15.30 — Вітчизна люба.
VII Всесоюзна виставка ак
варелі. 15.55 — «...До шіст.
надцяти і старші». 16.40 —
Новини.
16.45 — Шахова
школа. 17.15 — Концерт
оркестру народних інстру
ментів
Палацу культури
«Перемога»
м. Горького.
17.45 — Док.
телефільм
«Халхин-Гол». 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Мульт
фільм «Дівчинка' і дракон».
19.10 — Проблеми — пошу
ки — рішення. 20.00 — Те
лефільм «Люди і дельфіни».
Фільм третій.
Частина 1.
21.00 — Час. 21.35 — Старо
винні романси у виконанні
0. Образцоної. 22.15 — Сьо
годні у світі. 22.30 — На
міжнародних
змаганнях
«Дружба». Стрибки у воду.
Легка атлетика.

▲ УТ

10.00 — Новини. 10.20 —
Концерт. 10.35 — Доігументальний фільм.
11.05 —
«Перехрестя». 12.00 — Ху
дожній телефільм «Багач,
бідняк». 1 серія
13.15 —
Новини, 13.30 — Музичний
фільм «Г. Майборода». 16.00
— Новини. 16.10 — Третій
трудовий. 16.45 — Знімаєть
ся кіно. 17.45 — Екран по
шани Українського телеба
чення. Механізатор колгос
пу імені
Ватутіна Кірово
градського району. Кірово
градської
області Пушкаренко. (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення).
18.00 — Назустріч 40-річчю
Великої Перемоги. «Позивні
сердець бойових». 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 —
До
50-річчя
заснування
Спілки письменників Украї
ни «Незабутні». Андрій Го
ловко. (Кіровоград). 20.35—
«День
за днем». (Кірово
град) 20.45 — На добраніч,
діти 21.00 — «Час». 21.35—
Художній телефільм «Багач,
бідняк».
2 серія. 22.45 —
Тележурнал «Старт». 23.15—
Новини.

д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика 8.20 —
«Співає Ніна
Впсотіиа».
8.45 — Фільм «Чекайте на
зв'язкового». 10.00 Мульт

фільм «Незнайко в Соняч
ному місті», 5 серія. 10.20
— Мамина школа. 10.50 —
Іспанська мова. 11.20 —
Умілі руки. 11.50 — Теле
фільм «Канікули». 4 серія.
«Знову разом».
12.45 —
Програма
Новосибірської
студії телебачення. 14.00 —
Фільм із субтитрами «Гонки
без фінішу». 15.25 — Нови,
ни. 18.00 — Новини. 18.20
— С. Прокоф’єв.
Концерт
№ 3 для фортепіано з ор
кестром до мажор. Твір 26.
18.50 — Док. телефільм
«Тартуські ритми». 19.00 —
Ти пам’ятаєш. товаришу...
20.00 — Вечірня казка. 20.20
Тележурнал
«Співдруж
ність». 20.50 — Народні ме
лодії. 21.00 — Час. 21.35 —
Телефільм
«Африканич».
22.40 — Новини.

А ЦТ (1 програма)
8.00 — Час. 8.35 — Фільмконцерт «У сонячному колі
друзів». 10.20 — Телефільм
«Люди і дельфіни». Фільм
третій. Частина 1. 11.20 —
Новини. 14.30 — Новини
14.50 — П'ятирічка — спра
ва кожного. Док. телефіль
ми «Адреса відома». «Глибо
кий горизонт». 15.40 — Ро
сійська мова. 16.10 — Но
вини. .16.15 — Діла москов
ського комсомолу. 17 00 —
Фільм — дітям. «Сільські
канікули». 17.25 — Твор
чість народів світу. 17.55 —
У місті свято. До 1125-річчя
Новгорода. 18.30 — У кож
ному малюнку — сонце.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — На міжнародних
змаганнях «Дружба»: легка
атлетика.
19 55 — Теле
фільм «Люди і дельфіни».
Фільм третій. Частина 2.
21 00 -- Час. 21.35 — Знайо
мі мелодії. Концерт солістів
1 оркестру симфонічної і
естрадної
музики
Центрального
_____ ________ і
телебзчення
Всесоюзної о радіо 22 15 —
Сьогодні у світі 22.30 — На
міжнародних
змаганнях
«Дружба»: художня гімнас
тика. стрибки у воду, легка
атлетика.

А Уї

10.00 — Новини. 10.20 —
Виробнича гімнастика. 10.30
— Музичний фільм «Нори
року».
11.25 — Репортаж
про Республіканський зліт
учнівських
виробничих
бригад. 11.43 — Художній
телефільм «Багач, бідняк».
2 серія.
12.55 — Новини.
13-Ю — Кінопрограма «Се
ло,
пошуки.
проблеми».
16.00 — Населенню про ци
вільну
оборону. (Кірово
град). 16.10 — «Орлятко» на
марші». Республіканський
фінал Всесоюзної військовоспортивної гри «Орлятко».
16.43 — Л. Бетховен
«По
трійний концерт». 17.20 —
«Свято кожного дня». Ляль
ки в гостях у дітей. 17.55 —
Програма передач. 18.00 —
Кінопрограма < У світі при
роди». 18.30 — Фільм-концерт. 19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — «Бойова
слава». (Кіровоград) 20.00—
«День за днем» (Кіровоград).
20.10 — «Сатиричний об'єк
тив».
20.35 — Докумен
тальний фільм «Зрадники».
20.45 — На добраніч, діти.
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Багач,
бідняк». З серія.
23.00 —
Новини.

А ЦТ (11 програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Науково-популярний фільм
«Азбука для всіх». 8.35 —
Фільм «Обеліск». 10.10 —
Кіножурнал «Хочу все зна
ти». 10.20 — «Слухаючи
Фрідеріка Шопена». Фільмконцерт. 1 і .00 — На міжна
родних змаганнях «Друж
ба». Легка атлетика. 13.00
— Мультфільм «Незнайко в
Сонячному місті». 6 серія.
13.15 — Співає Ю Аитонов.
13.40 — Англійська
мова.
14 10 — «Мир голубій пла
неті». Концерт дитячих ху
дожніх колективів Лені«градськоіо палацу піонерів
і школярів. 14.35 — «..До
шістнадцяти і старші» 15 20
— Новини. 18 00 — Новини.
18 20 — Док. телефільми.
18.45 — Народні
мелодії.
19 00 — Клуб мандрівників.
20.00 — Вечірня казна.
20 25 — Док. фі-шм - Дорога
манстра*’. 20.35 М Рннель.
П'ять фортепіанних п'єс за
казками Ш. Перро. 21 00 —
Час 21.35 — Фільм «Госпо
дар тайги». 22.55 — Новини.

4 crop, ------------------------------------------ — «Молодим

ТИСЯЧНИМИ
ЗАГОНАМИ
вийшли кіровоградці на ста
діони, спортивні майданчи
ки в День фізкультурника. .

зелене поле стадіону вий
шли футболісти кіровоград
ського «Радиста» та арцизького «Буджака» (Одеська
область). Гра закінчилась з
рахунком 7:1 на користь кіровоградців.
І знову шикуються спорт

смени на площі імені С. М.
Кірова. То учасники відкри
тих республіканських зма
гань юних велогонщиків на
призи обласної газети «Мо
лодий
комунар»
Перед
цим
на
Знам ямському
шосе
були
поединки з

Вранці стартували мара
фонці. їх маршрут Кірово
град — Велика Северинка—
Кіровоград. Це
— більше
42-х
кілометрів.
Учасник
Московського
марафону,
слюсар виробничого об'єд
нання по сівалках «Червона
зірка» Микола Колісниченко першим подолав дистан
цію з результатом 2 години
49 хвилин. Другим був ро-бітник заводу залізобетон
них виробів з міста Світловодська
Сергій Коробоз,
третім — агроном з Кірово
града Олександр Бойко. Ра
зом з марафонцями старту
вали стайєри на дистанціях
ТО і 20 кілометрів.
Чи не найбільше зібрало
ся спортсменів на стадіоні
спортклубу
«Зірка».
Тут
Змагалися
легкоатлети з
аваїягардівських колективів
фізкультури, жіночі коман
ди з хокею на траві, волей»
Солісти.
Цікаво пройшов футболь
ний матч однієї восьмої фі
налу розиграшу кубка рес
публіки серед команд ко
лективів
фізкультури.
На
роздільним
стартом.
А
тут, на площі, дано старт
гонці-критеріуму вулицями
міста.
її впевнено виграв
призер всесоюзного турні
ру юних велосипедистів Ген
надій Пархоменко з міста
Первомайська Миколаївсь
кої області. Другий показ

ник — у білоруського спорт
смена Дмитра Кошєвейка,
третій — у вінничанина Ва
силя Заїки. їм було єручено
призи та грамоти редакції
газети «Молодий комунар».
А миколаївець Володимир
Дяченко отримав спеціаль
ний приз — за волю до пе
ремоги.

Увечері в літньому театрі
парку культури і відпочинку
імені В. І. Леніна відбувся
творчий звіт фізкультурни
ків міста. З доповіддю вис
тупив голова міського спорткомітету А. С. Подольський.
Великій групі фізкультур
них активістів, спортсменів
було вручено грамоти, дип
ломи обласного та міського,
спорткомітетів,
міськко/лу
комсомолу.
Тут же було
вшановано учасників першо
го кіровоградського мара
фону. їх тепло вітав голова
облепорткомітету О. П. Березан.

На знімках: вгорі — на марафонській
трасі
Микола КОЛіСНИЧЕННО; внизу — переможець гонкинритеріуму Геннадій ПАРХОМЕНКО.
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

БУДЕ...»
Що її казані, виступи кі
ровоградської «Зірки» в
попередніх групових турні
рах цьогорічного чемпіо
нату країни серед колекти
вів другої ліги української
зони були незадовільні —
восьме місце, що залиша
ло її за бортом шести наіісильніших команд другої
групи, які у фінальній ста
дії розіграють місця з пер
шого но дванадцяте. Мрія
ти тенор команда може ли
ше про 13-е місце. І то
при сприятливій грі. Це
вже четвертий рік підряд,
коли - Зірка» не спромож
на увійти до першої десят
ки кращих українських ко
манд другої ліги (1981
рік — 17, 1982 — 15, 1983
— 17 місця). Не говорячи
про медалі чемпіонату рес
публіки, які за 15 остан
ніх сезонів виступів кіровоградців у другій групі
класу А (1970 р.)
, , .і другій
лізі (з 1971 р.), де вибо-~
рювалось звання чемпіо
нів України, були, недо
сяжними для наших зем, ликів (найкращі місця —
п’яті в 1975 і 1977 рр.).
Заколисані успішним ви
ступом «Зіркті» у другому
колі минулорічного чемпіо
нату (за підсумками яко
го команда була четвер
тою в республіці
" ' ’ й“ залпшила загрозливе станови
ще аутсайдера за резуль
татами обох кіл), тренери
«Зірки» самовпсвнспо зая
вили на початку цього се
зону під час зустрічі з
люби гелями футболу, що
колектив займе не нижче
5-го місця в підсумку фі
нальних виступів серед ко
манд шостої української
зони.
Цього на жаль, не ста
лося. Передсезонний період
не приніс високої фізичної
кондиції більшості гравців;
контрольні
товариські
зустрічі пройшли без твор
чої видумки, на низькому
тактичному
рівні, більшість їх була
програна.
Переслідували
команду
травми, через це ряд про
відних футболістів (Ярослав
Бобиляк, Михайло Калита.
Валерій Самофалои, Сергій
Ралюченко)
прийшли до
перших матчів
в поганій
спортивній формі. В ході
першості часто не виходи
ли на ігри через серйозні
травми Бобиляк і Калита.
З трьох новобранців двоє
— Сергій Голуб
і Сергій
Голубсв — не вписалися в
ансамбль і залишили ко
манду. а 18-річному захис
нику Олегу Коломійцю яв
но бракувало досвіду. Не
виправдали надій О. Трегубенко і Г. Іщенко.
які
провели лише по одному
матчу й були звільнені від
гри. Підвів команду напа-

ш

даючий В. Петрик, якому
тренери у дванадцяти мат
чах першого кола десять
разів довіряли місце в ата
ці. Та лише один раз він
забив м’яч. Зігравши ще
один матч на початку дру
гого кола, Петрик уже біль
ше не з’являвся в складі
«Зірки».

Дуже невдало кіровоградці стартували — пер
ше очко здобули лише в
шостому турі, зігравши в
Горлівці з «Шахтарем» з
рахунком 2:2.
За кількістю пропущених
м’ячів у першому колі (16)
«Зірка» займала псрсдостаннє, дванадцяте місце,
Лише в одному матчі (5
травня в дев’ятому турі)
на своєму полі команда
вберегла ворота від гола.
Фактично В. Самофалов
набув амплуа нападаючо
го і разом з Сергієм Ралюченком очолив список
бомбардирів в першому ко
лі — по 4 голи. Та С. Ку
черенко (8 матчів) і О. Коломієць (7) не зцементу
вали оборону, а ветеран
команди О. С.мпчспко ча
сто не встигав швидко пе
рекрити підступи до поріг.
Прикрі помилки допускав
у ряді ігор голкіпер.
Довго довелось чекати
болільникам першої пере
моги «Зірки». її успіх при
йшов лише в сьомому турі,
на третьому матчі в рідних
стінах — 2:1 проти дпіпродзер ж нііського «Металур га». Всього >і< в активі ко
манди — 8 перемог, по чо
тири в обох колах. Але ці
на їх різна. В першому ко
лі успіх на своєму полі, а
в другому однії виграш
здобуто в гостях над «Ста
хановцем» — 3:1.
Про те, що в другому ко
лі гра «Зірки» дещо но-

ліпшплась, говорять фак
ти. Набрано 13 очок про
ти 10 в першому. Удвоє
зменшилась кількість по
разок — їх лише три. Із
семи матчів на виїзді при
везено 6 очок (одна пере
мога й чотири нічиї),-то
ді як у першому колі у
п’яти матчах лише одне
очко (нічия).
Добре
зіграли
ніровоградці у другому колі про
ти п’яти фіналістів своєї
групи: в гостях відібрали
по очну у перших двох лі
дерів — «Суднобудівника»
та «Кривбаса» (обидва мат
чі — 0:0) і завдали вдома
поразки трьом іншим пре
тендентам на звання чем
піона республіки — армій
цям Одеси (1:0), павлоград
ському
«Колосу»
(3:1),
херсонському
«Кристалу»
(2:1). Вісім очок з 10 у лі
дерів!
Чому ж тоді «Зірка» не
увійшла до шістки? Де во
на втратила дорогоцінні
два очка, які розділяють її
багаж набраних очок від
здобутків
ждановського
«Новатора»?
Виявляється,
саме в очній дуелі цих ко
манд на кіровоградському
стадіоні «Зірка» в другому
колі.
Важкий психологіч
ний екзамен в цьому мат
чі успішно
склали гості,
які
вирвали
перемогу з
мінімальним рахунком 1:0.
Не було у наших земляків
самовіддачі від першої до
останньої
хвилини гри,
техніко-тактичної перева
ги. Не розкрив своїх мож
ливостей в цій грі досвід
чений майстер Минола Ла
тиш: втратив бойовитість
Сергій Ралюченко; до того
ж двічі рятував ворота мо
лодий голкіпер О. Діброва.
Пригнічені
невдалою
грою проти ждановців, Кі
ровограді і в наступному
матчі втратили очко вдо
ма. дозволивши в другому
таймі горлівському «Шах
тарю» відквитати два м’я
чі. Цей матч був останньою
надією болільників на чу
до фінішного ривка,
але
здобута нічия — (2:2) при
несла розчарування.

І гравці «Зірки» втрати
ли оптимізм: «ІЦо. буде,
тс й буде...».
Тепер «Зірка» у двоко
ловому
турнірі другого
етапу чемпіонату країни
серед команд другої лінії
української зони виборю
ватиме місця з ІЗ по 26.
В. ПЕРЕВЕРЗЄВ,
С. ВОНДАРЄВ.

ПІДСУМКОВА ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПОПЕРЕДНІХ
ІГОР КОМАНД ДРУГОЇ ГРУПИ
В
І
П
М
О
Н
1. «Суднобудівник»
24 14 6
4 33 — 15 34
2. «Кривбас»
. 24 12 8
4 33 — 22 32
3. «Колос»
24 13 5
6 35 — 23 31
4. СКА Одеса
24 13 5
6 42 — 24 31
5. «Кристал»
24 11
6
7 34 — 33 28
6. «Новатор»
24
9 7
8 19 — 17 25
7. «Шахтар»
24
9 5 10 27 — 25 23
8. «Зірка»
24
8 7
9 31 — 29 23
9. «Маяк»
24
8 5 11
22 — 26 21
10. «Атлантика»
24
6 9
9 23 — 26 21
11. «Металург»
24
4 7 13 23 — 38
15
12. «Стахановець» ’
24
4 7 13 21 — 39 15
13. «Океан»
24
3 7 14 18- 44 13
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Задзеркаллі». 1, 2, 3, 4 се
рії. 15.25 — Бесеіда полі
тичного оглядача Л. Вознесенського. 15.55 — Спортив
но-художнє: свято. Трансля
ція з Центрального стадіону
їм. В. 1. Леніна. По закін
ченні — на міжнародних
змаганнях «Дружба». Легка
атлетика. 18.40 — Новини.
18.45 — Муз. телефільм
«Сонце в сіточці» з участю
О. Попова. 20.00 — Па між
народних змаганнях «Друж
ба»: легка атлетика. Стриб
ки у воду. 21.00 — Час.
21.35 — Пісні й танці ци
ган. 22.50 — На міжнарод
ГД' ЦТ (І програма)
них змаганнях «Дружба»:
8.00 — Час. 8.35 — В. Кік- художня гімнастика. Вело
іга. «Російські мініатюри». спорт. ,23.40 — Щоденник
8.55 — 33 й тираж «Спорт- змагань.' Трек. 23.55 — Но
лото». 9.05 — Концерт аф вини.
ганських артистів. 9.25 —
Більше хороших товарів. А УТ
•55 — -.Синій птах Гжелі».
10.00 — Новини. 10.20 —
Ііро старовинний російсь Фільм-концерт.
11.05 —
кий художній промисел. «Вперед, орлята». 11.30 —
10.25 — Телефільм -Люди і «Доброго
вам здоров'я».
дельфіни». Фільм
третій 12.00 — «Призначається по
.Частіша 2. 11.30 - Товариш бачення». 12.30 — Художній
пісня. Всесоюзний телекон
телефільм -Багач, бідняк».
курс. 12.30 — Док. теле З серія.
13.55 — Новини.
фільм «Біографія». Із цик 14.10 — І. Кальмап. - Король
лу «Люди великої долі» скрипалів». Вистава. 16.50—
43.00 — Тележурнал «Сім’я і «Наука і час». 17.20 — Ест
іпкола». 13.30 — У світі тва радний
концерт. 17.45 —
рин. 14 30—Новини. 14.45 — - Скарби музеїв».
18 00 —
Мультфільм
«Аліса
в Актуальна камера. 18.30
—

«Молодой коммунар» —

Міжнародна товариська зу
стріч з футболу «Дніпро»—
«Васко де Гама» (БразіліД).
У перерві — «День
за
днем». (Кіровоград). 20.15—
Автограф
«Манана
Мснабде». 20.45 — На добра
ніч. діти.
21.00 — «Час».
21.35
— Художній теле
фільм «Багач, бідняк». 4 се
рія. 22.40 — Новини. 23.05
— Ш. Гуно. • «Вальпургієва
ніч». Хореографічна сцена.
4 ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — Док. телефільм. 9.10
— Мультфільм - Незнайко в
Сонячному місті». 7 і 8 се
рії. 9.45 — «Ранкова пош
та».
10.15 — Програма
Пермської студії телебачен
ня. 11.15 — Док. телефільм
«Революцією
мобілізова
ний». 11.35 — Телефільм
сМартін XIII». (НДР). 13.00
— На міжнародних змаган
нях - Дружба». Легка атле
тика. 14.00 — Грає народ
ний артист СРСР Д. Шаф
ран. 15.10 — Міжнародний
огляд. 15.25 — Музичний
кіоск. 15.55 — Док. теле
фільм - Хранитель книжко
вої старовини». 16.05 —
С. Маршак. «Казки». 17.10
— Кінопанбрама. 18.10 —
На міжнародних змаганнях
«Дружба» Легка атлетика.

20.00 — Вечірня казка. 20.15
Здоров’я. 21.00 — Час. 21.35
Телефільм - Загибель 31-го
відділу». 1 і 2 серії.

4 ЦТ (І програма)
8.00 — Час. 8.35 — Народ
ні мелодії. 8.50 — Док. філь
ми. 9.30 — Будильник. 10.00
Служу Радянському Союзуі
11.00 — Здоров’я. 11.45 —
«Ранкова пошта». 12.15 —
Кіножурнал «Наука і техні
ка». 12.30 — Сільська годи
на. 13.30 — Музичний кіоск.
14.00 — Фільм — дітям.
«Ласкаво просимо, або Сто
роннім вхід заборонено».
15.10 — Свято друзів. 15.40
Сьогодні — День Повітряно
го Флоту СРСР. Виступ за
ступника міністра оборони
СРСР — Головнокомандую
чого Військово - Повітряни
ми Силами, Героя Радянсь
кого Союзу, головного мар
шала авіації ГІ. С. Кутахова.
15.55 — Концерт, присвяче
ний Дню Повітряного Флоту
СРСР. 16.45 — Новини. 16.50
Клуб мандрівників. 17.50 —
Мультфільм «Умка». 18.00
Міжнародна панорама. 18.45
Па міжнародних змаганнях
«Дружба». Плавання. 19.00
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И6050, МПС,
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ЛКСМ Украины.
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Обсяг 0.5 друк, арк.

— Футбол. Збірна СРСР —
збірна Мексики. В перерві —
19.45 і по закінченні 20.45—
на міжнародних змаганнях
«Дружба».
21.00 — Час.
21.35 — Мелодії і рит
ми
зарубіжної
естради.
22.25 —
На
міжнарод
них змаганнях «Дружба».
23.35 — Щоденник- змагань.
23.50 — Новини.

вай! 8.20 — Док. телефільм.
іі.зО — Фантазія на теми
пісень радянських компози
торів. 9,оо — Російська мо
ва. 9.30 — «Будинок вад
Окою». Про музей-садибу
«Поленово». 10.00—Концерт
Державного
симфонічного
оркестру СРСР. 11.00 —
На міжнародних змаганнях
«Дружба». Легка атлетика.
А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — Плавання. 12.55 — Мульт
Ранковий концерт. 10.50 — фільм • Незнайко в Соняч
Художній телефільм «Багач, ному місті». 9 і 10 серії.
бідняк». 4 серія.
11.55 — 13.55 — Очевидне — ней
«Село і люди». 12.25 — Но мовірне.
14.35 — Пісні
ннин. 12.35 — Для дітей ху 1'. Гіономаренка. 15.00 —
дожній
телефільм «Стара Людина — господар на зем
фортеця». 6 серія. 13.40 — лі. 16.00 — Розповідають
Концертний зал «Дружба». наші кореспонденти. 16.30
14.30 — «Грані пізнання». — Док. телефільм «Остан
15.15 — Документальний ній сезон», про хокеїста
телефільм
«Медовий мі.
Мальцева. 17.00 — Теле
сяць». 15.35 — Мультфільм. А.
Кі.ОО — Сьогодні
— День фільм «Мужність». 4 серія.— Концерт з творів
Повітряного Флоту СРСР,
Аєдонпцького. 20.00 —:
«Слава солдатська». 17.00 — П.
Вечірня
казка. 20.15 — Вір— Фільм-концерт. 17.45 —
Є-ЄвіУшепка. 21.00 —'
«Мос. сонячне місто». 19.00 и*
іас.
21.35
— КороткомеТ— Актуальна камера. 19.30 ранені телефільми
«Мете
— «Дама-невидимка». Вис лик», «Три женихи», «Підко

тава. 20.45 — На добраніч, рювачі гір».
діти. 21.00 — «Час». 21.35
—
Продовження вистави
■ Дама-невпдпмка». 22.30 —
Новини.
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