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Примножувати традиції
трудових перемог

зобов’язаиь 1985 ро- 
виробництву і заго- 
тварииницької про- 
розгортанню змаган- 

проведення

З ПЕРШОВЕРЕСНЕМ!

Як уже повідомлялося, в 
Кіровограді відбулися збо
ри партійно-господарського 
активу, на яких розглянуто 
завдання по забезпеченню 
виконання планів і соціаліс
тичних 
ку но 
тівлях 
дукції, . 
ня за успішне 
зимівлі 1985,86 року.

На збори були запрошені 
члени, кандидати у члени 
бюро обкому Компартії Ук
раїни, члени облвиконкому, 
завідуючі відділами обкому, 
перші секретарі міськкомів, 
райкомів партії, голови 
міськрай виконкомі в, перші 
секретарі міськкомів і рай
комів комсомолу, голови 
рад РАПО. головні держав
ні інспектори по закупках і 
якості 
керуючі 
нами, голови райкомів проф
спілки працівників сільсько
го господарства, голови кол
госпів, директори радгоспів 
і міжгосподарських підпри
ємств, секретарі первинних 
партійних організацій госпо- 

. дарств, спеціалісти колгос-

сільгосппродуктів, 
раисільгосптехні-

Номпаніївський район.
Першість у соціалістично
му змаганні комбайнерів 
району, зайнятих на косо
виці силосної кукурудзи, 
утримує комсомолець Вік
тор Іванов з колгоспу імс 
ні Тельмана. Комбайном 
КСК-100 він зібрав урожай 
майже на 200 гектарах і на
косив понад 6 тисяч тонн 
зеленої маси.

Маловисківський район.
Приклад ударної праці на 

. транспортуванні силосної 
маси у колгоспі «Родина» 

показує шофер член ВЛКСМ 
Микола Стець. Кожного 
дня він доставляє з поля 
до силосної споруди по 70 
—80 тонн зеленої маси.

Знам’янський район. На 
115—125 процентів викону 
ють норми виробітку на 
піднятті зябу комсомольці 
Юрій Махиня, Сергій Ко-ід 
ратенко та Сергій Халявка 
з колгоспу "Заповіт Лені
на». 

пів і радгоспів, передовики 
тваринництва, керівники 
шефських промислових під
приємств і організацій, ке
рівники і спеціалісти облас
них об’єднань, підприємств, 
установ, представники засо
бів масової інформації.

В роботі зборів взяв 
участь і виступив кандидат 
у члени • Політбюро, секре
тар ЦК Компартії України 
О. С. КАПТО.

Товариш О. С. КАП І О 
вручив області Почесну Гра
моту ЦК КПРС. Ради Мі
ністрів СРСР. ВЦРПС і 
ЦК ВЛКСМ.

Па зборах партійно-гос
подарського активу висту
пив перший секретар обко
му Компартії України М. Г. 
САМІЛ ИК.

На зборах також висту
пили перрінй заступник го
лови облвиконкому, голова 
ради обласного агропро
мислового об'єднання М. П. 
ГРОМОВИЙ, перший секре
тар Гайворонського райко
му партії А. І. БАБЕНКО, 
голова колгоспу «Зоря ко
мунізму» Новоархапгельсь- 
кого району Герой Соціаліс

ЖИТТЯ СПІЛКИ:

КОМСОМОЛЬСЬКА 
ІНІЦІАТИВА

Ішли чергові комсомоль
ські збори спілчан Знам'я- 
нського сирзаводу. Поря
док денний: «Завдання 
комсомольців і молоді під
приємства по гідній зустрі
чі XXVII з’їзду КПРС».

Молоді виробничники 
серйозно і по-діловому ве
ли мову про те, якими тру
довими здобутками зустрі
нуть черговий партійний 
форум, вишукували резер
ви, говорили про недоліки.

Секретар комсомольсь
кої організації сирзаводу 
Олександр Говчук зачитав 
соціалістичні зобов’язання 

підприємства на честь XXVII 
з’їзду КПРС.

Обов'язок кожного ком
сомольця — бути попере
ду, плечем до плеча резом

тичної Праці <Л. П. ШЛІ- 
ФЕР, бригадир тваринниць
кої ферми радгоспу «Третій 
вирішальний» Новгородків- 
ського району Герой Соціа
лістичної Праці Г. І. ТКА
ЧЕНКО, голова обкому проф
спілки працівників сільсько
го господарства В. Д1. СЛІЛ- 
ГЛІОК, голова Ульяновсь
кого райвиконкому Г. Д. 
СОЛЬСЬКА, директор кіро
воградського заводу «Гід- 
росила» Г. В. БУГРЕЄВ.

В обговореному питанні 
збори партійно-господарсь- 
кого активу області прий
няли резолюцію.

Збори активу затвердили 
соціалістичні зобов’язання 
працівників сільського гос
подарства області по збіль
шенню виробництва і заку
пок продуктів тваринництва 
у зимовий період 
1986 року.

Учасники зборів 
стайно направили і 
листи Центральному 
тету КПРС. Раді Міністрів 
СРСР, ВЦРГІС і ЦК 
ВЛКСМ. Центральному Ко
мітету Компартії України, 
Президії Верховної Ради 
УРСР і Раді Міністрів Ук
раїнської РСР.

(Закінчення 
на 2—3-й стор.)

1985—

одно- 
вітальні 
' Комі-

«ВИРІШЕНО— 
ЗРОБЛЕНО!»

з комуністами йти у пер
ших шеренгах переможців 
соціалістичного змагання, 
— говорила у своєму вис
тупі комсомолка, завідую
ча виробництвом Раїса Зе- 
л енська.

Світлана Янукович, Тама
ра Бобилева, Ольга 
Оставська, Олександр
Корнійчук, Сергій Козенко 
та інші схвильовано гово
рили про високе почуття 
господаря підприємства, 
про зміцнення трудової і 
технологічної дисципліни.

Усі 16 комсомольців ак
тивно підтримали патріо
тичне починання. Уже те
пер можна сказати, що це 
не лише високопарні слова. 
У тому, що завод успішно 
виконує і перевиконує пла
нові завдання є вагома ча
стка праці і комсомольців. 
Передз їздівська вахта на 
бирає сили серед молодих. 
Підсумовуючи зроблене за 
чотири роки і шість міся
ців одинадцятої п'ятирічки

КЛИЧЕ ДЗВОНИК
Перше вересня... Всесо

юзний день знань, свято, 
якого не було в календарі 
жодної країни. В цьому 
році воно відзначається 
вдруге і ознаменоване 
впровадженням в життя 
«Основних напрямів ре
форми загальноосвітньої 
та професійної школи».

Перше вересня... Майо
рять червоні прапори. Ву
лиці, школи, будинки ку
льтури прикрашені транс
парантами, гаслами; фо
товиставки розповідають 
про досягнення народної 
освіти. У кожному навча-- 
льному закладі перед по
чатком свята звучить 
Гімн Радянського Союзу, 
лягають квіти до підніж
жя пам’ятників В. І. Ле
ніну, обелісків загиблим 
воїнам.

А в понеділок пер
ший дзвоник покли
че на незвичайний 
і сер йозі пін урок — Урок 
миру. І кожен вчитель, 
класний керівник розуміє, 
що цеп урок не повинен 
перетворитися на парадну

Понад план
Другим у Світловодсь- 

кому районі прозвітував 
про виконання п’ятирічно
го плану вилову риби кол
госп імені Петровського. 
При плані 42100 центне
рів виловлено 42534 цент
нери риби.

Готуючи гідну зустріч 
наступному партійно/лу 
форуму, колектив госпо
дарства зобов’язався до 
кінця 1985 року понад 
план виловити ще 1000 
центнерів риби.

Наш кор.
Світловодський"р-н. 

заводчани можуть бути за
доволені результатами пра
ці. Завдання з усіх показ
ників перевиконано. Так, 
при плановому завданні 
виробити товарної продук
ції на 47 мільйонів 200 ти
сяч карбованців вироблено 
її на 48 мільйонів 252 тися
чі карбованців. Завдання 
по реалізації продукції пе
ревершено на 2 мільйона 
434 тисячі карбованців. 
Надпланове виробництво 
товарів народного спожи
вання склало 1 мільйон 140 
тисяч карбованців.

На заводі впроваджено 
нову технологію дозріван
ня сирів — під поліетиле
новою плівкою. Додалося 
клопотів у цеху дозрівання, 
який очолює О. Говчук, 
зате в цілому технологіч
ний процес дещо скоро
тився, майже зникли ви
падки браку.

О. ГОЛОБОРОДЬИО.
м. Знам’янка.

короткочасну акцію, адже 
його висока ціль: станов
лення громадянина, фор
мування моральних цін
ностей і майбутньої жит
тєвої позиції.

Урок миру — це своє
рідний зачин учбового ро
ку, він назавжди повинен 
запам’ятатися учням. На 
цьому Уроці діти повніші 
усвідомити, що гуманізм 
Країни Рад — це подвиг 
радянського солдата — 
воїна миру, який в битві 
з фашизмом захистив 
життя на землі. Гіочутгя 
гордості за Батьківщину 
виникають не абстрактно, 
а зримо, конкретно, через 
сторінки улюблених книг 
та яскраві події і факти 
радянського способу жит
тя. Соціалізм виступає в 
нашу епоху послідовним 
захисником здорових ос
нов в міжнародних від
носинах, захисником інте
ресів розрядки і миру. 
Мир, взаєморозуміння, 
співробітництво стали ве
лінням часу, сподіванням 
всіх народів світу. Про не 

Ніна Черніченко працює в садовогородній ланці пта- 
хофабрини «Сагайдацька». Нині для неї як і для всіх 
членів ланни, напружена і відповідальна пора: вчасно 
зібрати і реалізувати Еирощене Вже зібрано сотні цент
нерів городини.’ Зараз ланна приступила до збирання 
фруктів.

На знімну- Ніна ЧЕРНІЧЕНКО.
Фото М. САВЕННА.

Устинівський район.

свідчать численні сторінки 
зарубіжної літератури, су
часної прогресивної пре
си.

Сьогодні не можна тіль
ки бажати миру, за нього 
треба боротися, його тре
ба зуміти відстояти, адже 
недаремно все частіше і 
частіше лунають тривож
ні слова «...доки не пізно?» 

Розповідаючи на Уроці 
про те, як провели літо, 
про свою роботу в піонер
ських таборах, таборах 
праці і відпочинку, шко
лярі рапортують про свій 
посильний внесок в зміц
нення економіки нашої 
.країни.

Урочистій атмосфері 
Уроку сприяють гасла, 
плакати, музичні твори, 
кадри з діа- та кінофіль
мів, уміло підібрані вчи
телями і вплетені в його 
тканину. До речі, День 
знань — не свято не ли
ше учнів, а й вчителів. 
Саме їм, вчителям, адре
совано перше слово подя
ки і багато щирих поздо
ровлень та побажань.

Р. ЛЮБАРСЬКИЙ.

Кіровоградський район.



2 стор «Молодий комунар»

ПРИМНОЖУВАТИ
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ТРАДИЦІЇ
(Закінчення. Поч, на 

1-й стор.)

Збори партійно-господар
ського активу області від
крив перший секретар об
кому Компартії України 
М. Г. Самілик.

Слово надається канди
дату у члени Політбюро, 
секретареві ЦК Компартії 
України О. С. Капго.

Мобілізуючи^ трудящих на 
прискорення доціально-еко- 
номічного роззитку країни, 
сказав промовець, Цент
ральний Комітет нашої пар
тії наполегливо проводить 
роботу по інтенсифікації 
суспільного виробництва і 
підвищенні його ефектив
ності.

Вагомий внесок у вирі
шення намічених партією 
завдань вносять трудящі Ра
дянської України. Ціле
спрямована робота партій
них і громадських організа
цій, державних органів, гос
подарських керівників, уче
них, спеціалістів, великого 
загону робітників дозволяє 
неухильно підвищувати
темпи росту промислового 
виробництва.

Поліпшилась робота агро
промислового комплексу. 
Незважаючи на несприятли
ві' умови, зерна буде зібра
но не менше, ніж у мину
лому році.

Виконуються плани заго
тівель тваринницької про
дукції. За сім з половиною 
місяців порівняно З тим же 
періодом минулого року 
продаж державі м'яса 
збільшився на 162 тисячі 
.тонн, молока на 364 тисячі 
тонн, яєць на 205 мільйонів 
штук.

Важливу роль з розвитку 
активності мас відіграло 
розгорнуте на заклик ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРС°, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ Всесо
юзне соціалістичне змаган
ня за успішне проведення 
зимівлі худоби, збільшення 
виробництва і заготівель 
продуктів тваринництва у 
зимовий період.

Нещодавно підбито під
сумки цього змагання. Се
ред його переможців — 
Українська РСР, 7 областей, 
ЗО районів, 209 господарств 
і підприємств Радянської 
України. Вони нагороджені 
Почесними Грамотами ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ЗЛКСМ. При

ємно відзначити, продовжу
вав О, С. Капто, що цієї ви
сокої гіагороди удостоєна 
ваша область, Гайворон- 
ський район, колгоспи іме
ні Дзержинського Компані- 
ізського, «Зоря комунізму» 
Новоархангельського імені 
Котовського Світловодсько. 
го, радгосп «Третій вирі
шальний» Нозгородківсько- 
го, бурякорадгосп Сальків- 
ського цукрокомбінату Гай- 
зоронського районів, Мало- 
вискізське і Нозоукраїн- 
ське міжгосподарські під
приємства по відгодівлі ху
доби.

Одержана областю, наз
ваними районами і госпо
дарствами нагорода цілком 
заслужена. Важливо, що 
приріст виробництва про
дуктів тваринництва забез
печено з основному за ра
хунок підвищення продук
тивності худоби і особливо 
за рахунок значного зміц
нення кормової бази. За пе
ріод зимівлі порівняно з 
попереднім роком державі 
продано більше м’яса, мо7 
лока, яєць.

У цей відповідальний пе
ріод тваринництво стало 
дійсно ударним фронтом на 
селі. На передній його лінії 
— добре відомі в області 
передовики сільськогоспо
дарського виробництва: 
майстри машинного доїння 
корів депутат Верховної Ра
ди СРСР М. А. Монаша, де
путати Верховної Ради УРСР 
О. К. Довгопола і Н. Т. 
Максименко, оператори по 
відгодівлі худоби лауреат 
Держазної премії СРСР 
М. А. Журавльова і М. С. 
Огребз, оператор по виро
щуванню поросят Герой Со
ціалістичної Праці К. Я, 
Степаненко, оператор по 
відгодівлі езиней лауреат 
Державної премії УРСР 
Н. А. Пророк, бригадир 
свиновідгодівельної о комп
лексу Геоой Соціалістичної 
Праці Г. 1. Ткаченко, пташ
ниця М. М. Ксрчак, чабан 
М. П. Трофимов та багато 
інших.

Важко перерахузати іме
на всіх тваринників, які 
внесли великий вклад у роз
виток галузі. Це їхня само
віддана праця, старанність і 
майстерність, їхні золоті ру
ки принесли перемогу і за
служену нагороду.

Від імені ЦК Компартії 
України, уряду рзспубліки 
О. С. Капто сердечно по

здоровив учасників зборів 
партійно-господарського ак
тиву, всіх трудящих області 
з нагородженням Почесною 
Грамотою ЦК КПРС, Ради 
Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ, побажав великих 
успіхів у дальшому розвит
ку тваринництва, всіх галу
зей сільського господарст
ва.

Наші головні зусилля, 
сказав далі промовець, за
раз повинні бути зосеред
жені на успішному завер- 
шенні року, п'ятирічки з ці
лому, організації гідної зу
стрічі XXVII з'їзду КПРС, 
Тим самим буде закладено 
міцний фундамент на пер
спективу.

Перш за все необхідно 
звернути увагу на більш 
позне використання наявних 
резервів і можливостей. 
Адже через серйозне від
ставання у перші роки п’я
тирічки область недодала 
державі до плану чотирьох 
років значну кількість гза. 
ринницької продукції.

Для дальшого розвитку 
тваринництва необхідно зо
середити головні зусилля на 
зміцненні кормової бази — 
основи підвищення продук
тивності худоби, » нарощу
вання виробництва і заго
тівлі продукції ферм. Зав
дання полягає з тому, щоб 
мобілізувати всі трудові ко
лективи, максимально по
працювати на поповнення 
запасів грубих, соковитих і 
зелених кормів. Необхідно 
виявляти більше турботи 
про дальше зміцнення бази 
для збереження кормів, 
особливо сіна і коренепло- 
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Дуже важливо забезпечи

ти раціональне і ефективне 
використання зернофура
жу, не допускати помилок 
минулих років, коли в ком
бікорми перероблялась ли
ше третина зерна, що виді
ляється для потреб тва
ринництва, в той час, як по
тужності міжгосподарських 
комбікормових заводів ви
користовуються тільки на 
54 проценти.

Область має великі мож
ливості для збільшення ви
робництва м’яса. Головну 
увагу слід приділити підви
щенню середньодобових 
приростів, раціональному 
використанню поголів’я. Ке
рівники і спеціалісти госпо- 
дарств повинні більше ува
ги приділяти впровадженню 
передових технологій, ко
лективного підряду.

Зупинившись на питанні 
про польові роботи, О. С. 
Капто підкреслив, що ду
же важливо у стислі строки 
і високоякісно завершити 
збирання пізніх культур, 
провести сівбу озимих.

У промові О. С. Капто 
було порушено питання 
комплексної перебудови сіл, 
Зазначалося, про необхід
ність підвищити темпи бу
дівництва житла для сіль
ських трудівників, а також 
об’єктів соціально культур
ного призначення.

Закінчуючи промову, О. С. 
Капто ще раз від усього 
серця поздоровив учасників 
зборів з високою нагоро
дою, якої удостоєна об
ласть.

Під оплески присутніх 
О. С. Капто зручгє області 
Почесну Грамоту ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС 
І ЦК ВЛКСМ. Високу наго
роду приймають перший 
секретар обкому Компартії 
України М. Г. Самілик, пер
ший заступник голови ви
конкому обласної Ради на
родних депутатів, голова 
ради обласного агропро
мислового об'єднання М. П. 
Громовий, бригадир трак
торної бригади колгоспу 
«Росія» Новоукраїнського 
району Герой Соціалістич
ної Праці В. С. Андріяш, 
доярка колгоспу «Зоря ко
мунізму» Новоархангель- 
ського району депутат Вер
ховної Ради СРСР М. А. Мо
наша, голова обласної ради 
профспілок В. П. Ізлсв, пер
ший секретар обкому ЛКСМ 
України 1. О. Шевченко.

На трибуні — перший 
секретар обкому Компартії 
України М. Г. Самілик. Від 
імені учасників партійно- 
господарського активу, ко
муністів, усіх трудящих об
ласті він висловив гарячу і 
сердечну вдячність Цент
ральному Комітету КПРС, 
Раді Міністрів СРСР, ВЦРПС 
і ЦК ВЛКСМ, щиру подяку 
Центральному Комітету 
Компартії України і Раді 
Міністрів республіки за ви
соку оцінку праці колгосп
ників, робітників радгоспів, 
спеціалістів сільського гос
подарства, всіх, хто вніс 
свій посильний вклад у роз
виток тзаринництза області, 
хто кував трудозу перемогу 
у Всесоюзному соціалістич
ному змаганні за успішне 
проведення зимівлі худоби, 
збільшення виробництва і 
закупок продуктів тварин
ництва у зимовий період 
1984—1985 року.

М. Г. Самілик подякував 
кандидату у члени Політбю
ро, секретареві ЦК Компар
тії України О. С. Капто за 
теплі слова і добрі поба
жання, висловлені на адре
су трудящих області при 
врученні високої нагороди.

Визнання нашої області 
вдруге переможцем у Все
союзному соціалістичному 
змаганні, сказав М. Г. Самі
лик, це висока оцінка ро
боти, здійсненої партійними 
організаціями, радянськими 
і господарськими органами. 
Це нагорода і заслужене 
визнання великої щоденної 
праці всіх трудівників сіль
ського господарства, керів
ників і спеціалістів колгос
пів і радгоспів, підприємств 
і організацій, що входять 
в агропромисловий комп
лекс. Разом з тим це пере
конливе свідчення того, що 
трудівникам села під силу 
вирішення великих і відпо
відальних завдань, що сто
ять перед працівниками 
громадського тваринництва.

Зараз найважливіше — 
не знижувати напруги тру
дового суперництва, при
множувати досягнуті пози
тивні результати. Для цього 
є'добрі передумови. За сім 
місяців поточного року 

державі надійшло більше ніж 
за такий же період минуло
го року на 1,2 тисячі тонн 
м’яса, на 6 тисяч тонн мо
лока, майже на 5 мільйонів 
штук яєць. Підвищилась 
якість продукції, скороти
лися її втрати. Зідрадно, 
що приросту всієї тварин
ницької продукції досягну
то з основному за рахунок 
інтенсивних факторів роз
витку галузі.

Головну роль у досягнен
ні цих результатів відіграли 
люди, їх сумлінне ставлен
ня до праці.

Від імені бюро обкому 
партії, виконкому обласної 
Ради народних депутатів, 
облпрофради і обкому 
комсомолу М. Г. Самілик 
вислозиз сердечну вдяч
ність всім колективам, які 
виконали свої плани і зо
бов’язання, всім тим, хто 
вніс особистий вклад у до
сягнення перемоги у Все
союзному соціалістичному 
змаганні.

Досягнуті результати, під
креслив промовець, ще ду
же скро/лні і вони, природ
но, не повинні нікого ’зако
лисувати. Адже п'ятирічний 
план по виробництву і заго
тівлях тваринницької про
дукції, за винятком яєць, 

область все ж не виконує. 
Значна частина колгоспів, 
радгоспів, та й окремі ра
йони не справляються, на 
жаль, з планами і в поточ
ному році.

У багатьох господарствах 
області повільно зростає 
продуктивність худоби і 
птиці. Собівартість одержу
ваної продукції тварин
ництва значно вища плано
вої. Повільно освоюються 
прогресивні технології ви
робництва продукції, пере
дові форми організації і 
оплати праці, на тварин
ницьких фер?лах все ще 
низьким залишається рівень 
механізації трудомістких 
процесів. В багатьох кол
госпах і радгоспах не ство
рено напруженої і творчої 
обстановки трудового су
перництва, не зжиті випад
ки формалізму з організа
ції соціалістичного змаган
ня, слабо впроваджуються 
досягнення науки і передо
вого досвіду.

* * Л
Порівняно з попереднім 

зимовим періодом- зменши
ли виробництво м'яса гос
подарства Олександрійсько
го, Долинського, Новомир- 
городського, Петрівського 
районів, молока — Олексан- 
дрізського, Новоархангель
ського, Новомиргородсько- 
го, яєць — Мало- 
висківського, Світловодсько- 
го, Устинівського районів. У 
Нозгородківському, Добро- 
величківському районам 
збільшився падіж великої 
рогатої худоби і свиней.

Допущене відставання 
значною мірою пов'язане з 
недостатнім різнем органі
заторської і масово-політич
ної роботи а колективах 
тваринників, відсутністю на
лежної турботи про ство
рення працівникам ферм 
умов для високопродуктив
ної праці і відпочинку.

Партійним, профспілко
вим, комсомольським орга
нізаціям, радянським і гос
подарським органам, керів
никам колгоспів, радгоспів, 
інших підприємств і органі
зацій агропромислового
комплексу необхідно ре
тельно проаналізувати
підсумки минулої ЗИМІВ; 
лі худоби, вжити не
відкладних заходів для усу
нення недоліків.

Далі М. Г. Самілик зупи
нився на тих вузлових пи
таннях, вирішенню яких бю
ро обкому партії надає пер
шочергового значення. Сьо
годні, сказав він, ми р.оз-
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ПАХНЕ ВІТЕР МАНДРІВОК
Часто вранці у вихідні 

дні (і під час навчально
го року, і на канікулах 
особливо) на кінцевій зу
пинці автобусів, що по ву
лиці Пацаєва, можна по
бачити групу хлопчаків і 
дівчаток віком 10—12 ро
ків з рюкзаками за пле
чима. Це учні 5 «Д» кла
су СШ № 18 м. Кірово
града зібралися у черго
вий похід по рідному 
краю, з метою вивчення 
його історії, природи, чис
ленних революційних, бо
йових і трудовик тради
цій. Кличе їх. кажучи 
словами К. Г. Паустовсь- 
кого, вітер мандрівок.

А започаткувала їх два 
роки тому вчителька А. В. 
Філіповська. Вона і мене 
запросила допомагати ор
ганізовувати і проводити 
такі мандрівки. Молода 
вчителька розуміла, що 
туризм згуртовує колек
тив, фізично загартовує 
хлопчиків і дівчаток, спри
яє поглибленню їхніх 
знань з історії, географії, 
ботаніки. А ще туризм — 
прекрасний активний від
починок, •

За час своїх мандрівок 
школярі дізналися про іс
торію заснування нашою 
міста, про більшовика 
Т. М. Гуляппцького, по
лум'яного революціонера І 
героя громадянської вій
ни В. Н. Боженка, про 
мужшо боротьбу кірово- 
градців у роки Великої 
Вітчизняної війни, подвиг 
Героя Радянського Союзу 
Б. Г. Габдрахманова при 
звільнені Кіровограда від 
німецько - фашистських 
загарбників, трудові до
сягнення мешканців об
ласті.

Вивчаючи рельєф місце
вості, п’ятикласники дета
льно вивчили процес еро_ 
зії грунтів і виникнення” 
ярів, дізналися про рос
линний і тваринний світ 
області.

Кожен похід супрово
джується традиційним 
вогнищем, па якому діти 
самі готують смачну юш
ку, печуть картоплю. А 
потім допізна співають ве
селі туристські пісні. Іще 
торік 5 «Д» склав норма
тиви і одержав значки 
<Юиий турист». Невдовзі

клас стане володарем 
значків «Турист СРСР».

Велику увагу учні при
діляють орієнтуванню на 
місцевості, проведенню 
різних наукових спостере
жень. Я особисто почав 
заохочувати своїх юних 
друзів до вивчення окре
мих куточків Кіровоград- 
щини та деяких природ
ник явищ. Так, ми вивчи
ли кілька безіменних при- 
токів Інгула, побували на 
річках Сугоклії, Мамайці, 
Біанці. Учні вже брали 
участь і в далеких ман
дрівках, зокрема, по лісах 
Зпам’янського, Олексаид- 
рівського і Маловисківсь- 
кого районів. Як цікаво 
було дітям знайомитися із 
таємничим Чорноліським 
озером, про яке складено 
багато легенд! В резуль
таті реальна дійсність і 
вимисел тісно переплели
ся між собою. І все - та
ки де ж істина? Для цьо
го потрібні ретельні дос
лідження, спостереження, 
науковий пошук, глибокий 
аналіз нагромаджених 
матеріалів. Недавно Паша 
маленька наукова експе

диція на Чорполіське озе
ро, яке ще називають Бе
рестовим, підтвердила' на
явність сфагнового моху 
(мені цс не вдавалося 
зробити кілька років), до
зволила зібрати про ньо
го багато цікавих даних. 
Не менш захоплюючими 
були і деякі інші знахід
ки в лісі.

Мої друзі - п'ятиклас
ники взяли участь і в по
шуках дубів - богатирів в 
Онпкіївському лісі, що в 
Маловисківському районі. 
Виявляється, папмогутиі- 
ший із них досягає в діа
метрі 1,35 метра, а про
жив він не менше трьох 
століть.

Красиво вписується в 
пейзаж рідного краю 
стрункий ланцюжок ту
ристів, котрих кличе ві
тер мандрівок. Вони, пов
ні веселощів і бадьорості, 
виховують почуття бе
режливості до всього, що 
їх оточує, любові до краю, 
Де народилися і виросли.

м. ножнов, 
член Українського 5 
Всеросійського това
риств охорони приро
ди.
М. Кіровоград.
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ПЕРЕМОГ
глянемо проект соціалістки, 
них зобов'язань по збіль
шенню виробництва і заго
тівель тваринницької про
дукції в зимовий період 
1985—1986 року.’ Зрозуміло, 
іцо їх виконання буде знахо. 
дитися а прямій залежності 
від міцної кормової бази. В 
кожному без винятку кол
госпі і радгоспі повинен бу
ти створений необхідний за
пас грубих і соковитих кор- 

Для виконання наміче- 
(^►’програми у громадсько- 
му тваринництві. Тому зараз 
першочергове завдання — 
максимально використати всі 
наявні і вишукати додаткові 
джерела накопичення до- 

иьої кількості кормів. На 
наступний зимово-стійловим 
період з господарствах об
ласті необхідно заготовити 
понад 2 мільйони юнн гру- 
оих кормів, закласти не мен
ше 4 мільйонів тонн сило
су, 1 мільйон тонн 
кормових бурякіз
і гарбузів, заготовити . 
на умовну голову худоби, 
без свиней і птиці, не мен
ше ЗО центнерів кормових 
одиниць.

Однак а 
радгоспів 
вільність у 
В Олександрізському, Олек

сандрійському, Петрівському 
Р/л? мах план заготівлі сіна 
вя® іанз всього на 66—86 
процентів, у Світловодсько- 
му районі закладеьо менше 
щетини до плану сінажу, 
/^Аге низькими залишаються 
темпи збирання силосної ку
курудзи в господарствах 
Вільшанського, Олександрів- 
ського, Нозоархангельсько- 
го, Сзітловодського, Знам’- 
янського та ряду інших ра
йонів.

Важливо потурбуватися і 
про належну віддачу кормів, 
Треба забезпечити безпере
бійну роботу всіх кор/лоце- 
хів, кормокухонь і кормо- 
приготузальних майданчиків. 
Слід організувати обов'язко
ве подрібнення грубих кор
мів, змішування, запарюван
ня, дріжджування та інші ви
ди їх обробітку.

Словом, зараз у кожному 
господарстві необхідно кон
кретно розібратися з ходом 
виконання комплексної про
грами розвитку кормови
робництва, вжити заходів 
для того, щоб всі завдання 
по заготівлі сіна, сінажу, си
лосу, кормових коренепло
дів, комбінованого силосу та 
інших кормів були виконані. 

^■іаДреба потурбуватися пре

ряді КОЛГОСПІВ І 
допускають по- 
заготівпі кормів.

дальше зміцнення матері
ально-технічної бази кормо
виробництва. В нинішньому 
році завершується програма 
будівництва силосно-сінаж
них споруд, (х загальна міст
кість в господарствах облас
ті складає 5,6 мільйона тонн, 
з них безпосередньо а полі 
1,2 мільйона тонн, А вже з 
наступному році необхідне 
приступити до будівництва 
сіносховищ з таким розра
хунком, щоб кожне госпо
дарство повністю було за
безпечене ними для збері
гання сіна.

Успіх наступної зимівлі ху-' 
доби і птиці буде значною 
мірою залежати від своєчас
ної підготовки тваринниць
ких об'єктів до зими. Слід 
виконати весь обсяг ремонт
них робіт в ході оголошено
го з області з 20 липня дво
місячника по підготовці тва-’ 
ринницьких ферм. Активну 
допомогу як в заготівлі кор
мів, так і в підготовці ферм 
до зими повинні надати се
лу шефи з промислових під
приємств і організацій.

Багато належить зробити 
для підвищення продуктив
ності худоби і птиці. Голов
не завдання полягає в тому, 
щоб надоїти в Цьому році 
по області від кожної коро
ви не менше 2600 кілогра
мів молока, подолати допу
щене відставання у вироб
ництві м'яса, зосередити зу
силля на одержанні запла
нованих середньодобових 
приростів на дорощуванні і 
відгодівлі худоби і свиней. 
Треба неухильно підвищува
ти вагові кондиції тварин, 
що реалізуються, якість мо
лока та іншої продукції.

Партійним організаціям, 
радянським, профспілковим 
і господарським органам 
особливу турботу необхідно 
виявити про поліпшення 
умоз праці і побуту тварин
ників, організації медичного 
обслуговування працівників 
ферм, задоволення їх запи
тів на товари першої необ 
хідності, паливо.

Треба забезпечити широ
ку гласність соціалістичного 
змагання тваринників, пов
сюдно використов/вати для 
цього наочну агітацію, засо
би масової інформації, ши
роко практикувати вшану
вання кращих колективів і 
передовиків виробництва.

Найближчим часом нале
жить провести на всіх тва
ринницьких фермах збори, 
визначити конкретні завдан
ня колективу і окремих пра
цівників до досягненню у на-

ступній зимівлі високих кін
цевих результатів.

Не менш важливо підви
щити загальноосвітній і про
фесійний рівень підготовки 
працівників ферм, особливо 
спеціалістів.

Міськкомам, райкомам 
партії треба посилити пар
тійний вплив на фермах і 
комплексах, підібрати і на
правити в цю галузь кращих 
людей, перш за все кому
ністів і комсомольців. В хо
ді проведення звітів і вибо
рів у партійних оріанізаціях 
слід розібратися зі структу
рою парторганізацій на тва
ринницьких фермах і комп
лексах, привести її у відпо 
відність з розстановкою ко
муністів на вирішальних ді
лянках виробництва. В ті ко
лективи, де немає членів 
КПРС, необхідно направити 
ініціативних комуністів, по
клавши 
партійних організаторів.

Для досягнення намічених 
рубежів нам треба, як під
креслював на квітневому 
(1985 р.) Пленумі ЦК КПРС 
товариш М. С. Горбачов, всі
ма формами і методами 
морального і матеріального 
стимулюванню, підвищувати 
роль людського фактору з 
досягненні високих резуль
татів виробництва, добива
тися безумовного виконання 
і перевиконання намічених 
планів і соціалістичних зо
бов'язань.

Слід сподіватися, що своє 
гідне місце в боротьбі за 
виконання соціалістичних зо
бов’язань у наступній зи
мівлі, як і раніше, знайдуть 
наші профспілкові активіс
ти, комсомольські ограніза- 
ції, органи народного конт
ролю. Посильний вклад мо
жуть і повинні внести вете
рани праці, студеній і шко
лярі. Необхідно зробити все 
можливе для того, щоб за
кріпити і примножити ті по
зитивні тенденції, які намі
тились у тваринниціві облас
ті. Це спраза честі обласної 
партійної організації, сер
йозне і відповідальне зав
дання на наступний період.

На закінчення промози 
М. Г. Самілик ще раз сер
дечно подякував Централь 
йому Комітету КПРС, Раді 
Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ, ЦК Компартії Укра 
їни і уряду республіки за 
високу нагороду і запевнив 
Центральний Комітет КПРС, 
ЦК Компартії України, що 
трудящі орденоносної Кіро- 
воградщини у відповідь на

велику увагу, постійну допо
могу і турботу ще ширше 
розгорнуть соціалістичне 
змагання за неухильне на
рощування виробництва і 
підвищення якості продукції 
тваринництва, успішне за
вершення одинадцятої п'я
тирічки, ударнок? працею зу
стрінуть XXVII з’їзд КПРС, 
XXVII з'їзд Компартії Укра
їни, внесуть свій вклад у ре
алізацію Продовольчої про
грами країни.

інші виступаючі також від
значали, що звістку про 

трудову перемогу тваринни
ків області сприйняли з ве
ликою радістю. Висока від 
знака — хороший стимул 
для подальшого невпинного 
поступу вперед, зростання 
результатів роботи. Розпо
відаючи про трудові здо
бутки тваринників району, 

на них обов’язки перший секретар Ґайворон- 
ського райкому партії А. І. 
Бабенко відзначив вагомий 
внесок у цю справу комсо
мольців та молоді.

— Успіх нашого господар
ства криється у високому 
різні соціалістичного зма
гання, підвищенні дисциплі
ни і організованості, особис
тій відповідальності кожно
го, — сказала бригадир сви- 
нокомплексу радгоспу иТре- 
тій вирішальний» Герой Со
ціалістичної Праці Г. І. Тка- 
ченко. — Але перемога не 
прийшла б, якби ми не від
чували достаток кормів. Ду
мається, що і нинішнього 

року, коли фураж заготов
ляє недавно створений ком
сомольсько - молодіжний 
кормозаготівельний загін, 
чергову зимівлю ми зустрі
немо і проведемо як нале
жить. Молоді механізатори 
і водії вирішили замість за
планованих 10490 тонн заго
товити 14 тисяч тонн кормів. 
Причому постійна увага при
діляється якості заготівель.

Г. В. Бугреєв, директор 
заводу «Гідросила», де тру
диться багато комсомольців 
та молоді, запевнив присут
ніх, що гідросилівці за раху
нок зекономлених матеріа
лів, дострокового виконан
ня плану поставок по дого
ворах готові сьогодні пере
дати механізаторам області 
300 насосів і 10 комплектів 
гідростатичних трансмісій 
для комплектації сільгосп
машин і забезпечення їх 
працездатності в цей напру
жений і відповідальний пе
ріод збирання врожаю.

СІ АХАНОВСЬКОМУ РУХОВІ — 50

У ланці
Демченко Марії

Наш земляк Н, Н. Добрін 50 років тому був у 
числі журналістів, які висвітлювали в пресі досвід 
ініціаторів стахановського руху в сільському госпо
дарстві Радянської України, зокрема, п’ятисотен- 
ниць.

Пропонуємо читачам віршований спогад про його 
перебування в ланці першої п’ятисотенниці Марі? 
Софронівни Демченко.
О іоні роки, веселкові мрії. 
Душевних сил натхнення і розкрилля!
Ішов я в ланку Демченко Марії 
Пішечком із району в Старосілля. 
Широкий лан.
Рядки — неначе струни.
Ого, довгенькі, спробуй прополоти!
Із піснею працює ланка юних. 
Смагляві чола в крапелинах йоту. 
Ну як мені тут інтерв'ю узяти? " 
Бо ж дорога Марії хвилька кожна.

✓ Подумав мить і їм, казку- — Дівчата! 
Попрацювать з годину поруч можна?
— Чого б то ні?! — усмішки білозубі...
І от щосили, в молодім завзятті, 
Вже вириваю бур’яни прокляті. 
И заплутавсь вітер у моєму чубі. 
Здавалось, мав кипучих сил без міри я 
І звиклим був з дитинства до роботи, 
Але чекав, чекав я надвечір'я, — 
Нелегко, ні, ці буряки полоти! 
Верталися ми разом в Старосілля. 
1 добре так мені писалось вранці. 
І був мій нарис, як казали, з сіллю. 
Із сіллю поту, що пролив я в ланці.., 
...А восени, як буряки копали, 
Я знов у ланці Демченко Марії: 
Сховав блокнот 1, скільки духу стало. 
В кагат підносив нелегкі корзини... 
Хай стільки літ спливло за небокраї, 
Нехай свинцеві одмели завії.
Але народ 1 досі пам’ятає 
Славетну ланку Демченко Марії.
І дякую за те щасливій долі,

* Що в давню пору, у літа завзяття,
На буряковім ста росі льськім полі 
Ще молодими бачив тих дівчат я.

Н. ДОБРІН.
м. Кіровоград,

«Знайомтеся

І СТО ДОРІГ — ОДНА твоя

НЕ ЗАБУВАЄТЬСЯ НІКОЛИ

ч

— Чи була у твоєму 
житті подія урочистіша 
за цю,, коли’тебе посвячу
ють-до робітничого кла- . 
су?

• — Щось не пригадую, 
_  відповів на моє запи
тання один із випускників 
Капітанівського середньо
го професійно - технічно
го училища № 10 і якусь 
мить подумавши, додав, 
__ таке не забувається ні
коли.

У цих словах немає пе
ребільшення. Бонн такі ж 
щирі, як і вітальні теле
грами випускників учили
ща минулих років: депу
тата Верховної Ради 
УРСР, кавалера ордена 
Трудового Червоного 
Прапора Галини Драган, 
військовослужбовця Олек
сія Льолікова, директора 
міської середньої школи 
№ 1 Анатолія Кирплови- 
ча Невмитого, директора 
Новомиргородського ек
ватора Віктора Тимофійо- 
впча Середи та інших.

Кажуть, щоб зрозуміти, 
що відчуває людина'в ту

чи іншу хвилину, варю 
заглянути в її очі. Я ба
чив очі випускників 1985 
року, коли їм зачитували 
ці телеграми, і тоді, ко
ли головний Інженер б.'П 
зового підприємства М. Є. 
Сторожепко читав ось ці 
фрази із наказу від вете
ранів і комітету проф
спілки Капітанівського 
цукрового заводу: «Ми 
приймаємо вас до лав ро
бітничого класу... Будьте 
гідні трудової слави геро- 
їв-батьків і дідів! Будьте 
гідні високого звання — 
робітник!». Бачив їхні очі 
і тоді, коли вони дружно 
на урочистих зборах спі
вали Гімн демокраіичпоі 
молоді світу. Бачив і ро
зумів почуття вчорашніх 
учнів І СЬОГОДНІШНІХ ро 
бітників.

Кожному з пас доводи
лося відчувати щось по
дібне, адже всі ми (хіоеь 
раніше, а хтось зовсім не
давно), навчалися у шко
лі, училищі, вузі, служили 
в армії, і для всіх пас 

• ■ приходив той момент, ко-

ли ми говорили: до поба
чення, рідна школо, учи
лище... Зверніть увагу: до 
побачення, тобто, до зуст
річі. І в цьому своя зако
номірність: те що довело
ся пережити залишається 
з нами. Як правило— на
завжди.

А тою вечора на подві
р’ї Капітанівського учи
лища лупала бадьора му
зика, звучали пісні. На 
урочистих зборах випуск
ники рапортували:’«За ро
ки навчання для кожно
го з нас був девіз: «Пра
цювати, жити і вчитися, 
як заповідав великий Іл
ліч!» І як результат—чоти
рьом випускним комсо
мольським групам присво
єно іваніїя «Група ре«ерв 
бригад комуністичної пра
ці», кожний другий був 

са-
ці», кожний другий і 
учасником художньої 
модіяльності...

Перелік з дійененого 
роки навчання в Г1ТУ 
лпкий, і, безумовно, 
слуговує па увагу, але

за 
ве- 
за- 
го- 

ловке в .рапорті ^випускни
ків 1985 року це те, що

вони обіцяють пронести 
через все своє життя еста
фету трудової слави стар
ших поколінь.

Калітанівське профтех
училище добре відоме не 
лише в нашій республіці. 
Виступаючи на зборах, но 
го директор Володимир 
Павлович Семко розповів, 
що СГІТУ святкує свій 
41-й випуск. За ці роки в 
цукрову промисловість на- 

" правлено понад шість ти
сяч “кваліфікованих робіт
ників. Немає такого заво
ду в нашій республіці, де 
б не працювали випускни
ки Капітанівського СГГГУ. 
Серед них багато людей, 
якими ми пишаємося.

Тільки в останньому ро
ці одинадцятої п'ятирічки 
в училищі підготовлено 
258 спеціалістів, із них 28 
чоловік з підвищеним роз
рядом. 19 чоловік — 
одержали дипломи з від
знакою.

Випускники ' вручили 
першокурсникам як еста
фету симиилічнпй ключ 
від вершини Знання.

з пісковий, 
кореспондент - орга
нізатор районного ра
діомовлення. 
Нозомиргородський 
район.

з Болгарією»
В організації тематичних 

вечорів для іноземних ту
ристів «Знайомтеся з Бол
гарією» на добруджапсько- 
му узбережжі Чорного мо
ря діяльну участь бере ни
ні толбухінськнй окружний 
будинок молоді. В серпні 
під час щорічного традицій
ного «Тижня моря» він ак
тивно допомагав філіалу 
об'єднання «Балкаитурист » 
влаштовувати в курортно
му комплексі м. Албени 
концерти з участю своєї 
групи полігичної пісні, ви
ставки живопису, зокрема 
художників Свєтли та Мі- 
шо ІІедкових, конкурсів 
молодості і краси «Міс «Ал- 
бена 85», а також «Міс 
«Чорне море-85». Гостям із 
зарубіжних кр іїп цікаво 
було дізнатися про те, що 
Народна Республіка Бол
гарія входить до складу 
перших десяти туристичних 
країн світу, а національне 
об’єднання «Балкаитурист» 
посідає шосте місце серед 
туристських фірм.

РЯНЯІ
позицію. Його проводка 
Центральний комітет ДКСЛЇ 
спільно з Державним комі«, 
тетом по науці та техніч- 
йому прогресу.

З початку 1985 року в 
окрузі впроваджено 3/6 ви
находів і раціоналиа горсь
ких пропозицій з економіч
ним ефектом 1734 тисячі 
левів. Тільки за рахунок 
зменшення витрат сирови
ни та матеріалів зеконом« 
леио 758000 левів. Поміт
ний у цьому творчий доро
бок молодих толбухінців.

Переможець
міжнародної

Технічна творчість-
покликання

Комсомольські організа
ції Добру джі націлюю і ь 
молодих спеціалістів, ро
бі ціпків і сільських трудів
ників на активну участь у 
технічній творчості Дня
ми вихованець молодіжного 
колективу толбухінського 
територіального обчислю 
вального центру Драгой 
Драгоєв удостоївся третьої 
премії (перша, та. друга не 
були присуджені) в націо
нальному конкурсі на кра
щу раціоналізаторську про-

велогонки
Першість у XXXV Між

народній велогонці виборов 
дев’ятнадцятилітній добруд- 
жанець Петер Петров.

На перемогу в цих зма
ганнях претендували неод
норазові чемпіони світу з 
різних країн, але сильні
шим виявився Петер Пет
ров. На зустрічі з ним, яка 
відбулася в окружному ко
мітеті БКП, з привітцннями 
від імені громадськості ви
ступив секретар окружного 
комітету партії Петер Нілх 
ков. Він розповів про пер
спективи розвитку велоси
педного спорту, створення 
для цього міцної бази в 
Добруджі її побажав новик 
успіхів переможцеві міжна
родних змагань.

Добірка за матеріа
лами толбухінської ок- . 
ружної газети «Добруд- 
жанска трибуна».
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Одним із найважливіших завдань, що випливають 

із рішень XXVI з’їзду партії та червневого (1983 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, € для сільських осередків куль
тури повніше задоволення зростаючих культурних 
потреб трудівників села. І не остання роль у цьому 

належить самодіяльним драматичним колективам, 
виховувати маси на кращих культурних надбаннях 
народу, сприяти духовному росту кожного — ось 
їхнє завдання. Не секрет, що в організації ро 
боти драматичних колективів на селі існує ряд 
проблем: дасться взнаки нестача кваліфікованих 
керівників художньої самодіяльності, бувають труд
нощі у виготовленні реквізиту, підборі репертуару 
тощо.

Разом з тим в області існує й певний досвід про
ведення театральних свят та оглядів. Ось і ни
ні аматори сцени області готуються до свята теат
рального мистецтва «Вересневі самоцвіти». З цієї 
нагоди й подаємо розмову кореспондента «Моло
дого комунара» з завідуючою відділом культури 
Бобринецького райвиконкому Л. С. Решетниковою 
про шляхи й перспективи розвитку сільського теат- 
РУ-

НОР.: Певно, не буде пе
ребільшенням сназати, що 
Бобринеччина — нрай те
атральний. Досить згадати, 
що саме тут починався ві
домий в усьому світі театр 
корифеїв українського про
фесіонального театру, тут 
батьківщина знаних у краї
ні акторів...

Л.Р.: Це дає нам певні 
переваги у пропаганді мис
тецтва театру. Зерна тра
дицій, посіяні великими на
шими попередниками й зем
ляками, проросли і дають 
свої плоди. Недарма й са
модіяльний народний те
атр районного будинку ку
льтури, яким ось уже 4 ро
ки керує режисер В. Р. 
Решстннков, зветься так: 
«Спадкоємці». Ми нині пра
цюємо над тим, аби він 
краще викопував роль сво
єрідного центру театраль
ного життя району й нав
чання сільських аматорів, 
— адже лише за умови 
турботливого ставлення не
сміливі паростки аматорст
ва можуть дати достойний 
урожай.

ФУТБОЛ

На полі жарко
ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ КОМАНД ДРУГОЇ ЛІГИ 

ШОСТОЇ ЗОНИ
(за станом на 

І
31 серпня)

В Н П М О
< Таврія > ЗО 20 6 4 58—25 46
-Нива» Віт. 29 17 7 5 52—26 41
- Суднобудівник» ЗО 17 6 7 57—28 40
СКЛ К 29 13 10 6 42—30 36
СКА Од. зо 13 9 8 •17—36 35
«Закарпаття» зо 13 8 9 40—32 31
«Атлантика» 29 13 8 8 од_ 23 34
«Шахтар» 30 12 10 8 33—30 34
«Нива» Тр. 29 13 7 9 40—36 33
«Зірка» ЗО ІЗ 7 10 39—38 33
«Колсс» 29 13 6 10 33—34 32
«Зоря» 20 12 8 9 40—30 32
«Буковина» ЗО 12 8 10 44—35 32
«Океан» ЗО 10 8 12 35—38 28

Команди фінальної гру
пи шостої зони наближа
ються до екватору голов
ного турніру чемпіонату. 
На географічному еквато
рі, як відомо, завжди 
жарко. Не поступається 
йому у цьому розумінні 
й футбольний. Наприклад, 
лише в двох зустрічах з 
26 було зафіксовано ну
льові Німії. Більше того, 
у 16 матчах менше трьох 
голів не забивалося.

По - різному почали фі
нальний турнір претен
денти на звання чемпіона 
республіки. Залишається 
вірною собі сімферополь
ська «Таврія», яка у го
ловних матчах недораху
валася лише очка. Крим
чани ще впевненіше по
чуваються на верхньому 
щаблі після перемоги над 
своїм головним конкурен
том вінницькою «Нивою» 
(3:2). Цікаво, що в цьому 
матчі після голів Осиноз- 
ського (на 3 та 41-й хви-

БУДЬ, ТЕАТРЕ, ДЛЯ ВСІХ
Перше, що зробив Вале

рій Ростиславович, прий
шовши до театру, — це ор
ганізував як слід роботу 
реквізиторів, освітлювачів, 
оформлюваній спектаклів. 
На мою думку, у багатьох 
самодіяльних театральних 
колективах, особливо сіль
ських, нині назріла пора 
зробити те саме. Адже не
рідко постановки зриваю
ться саме через невміння 
чн відсутність можливості 
забезпечити «матеріальну 
частіиїу».

Друге — репертуар. В 
діяльності народного теат
ру, який до певної міри є 
прикладом і для сільських 
аматорських колективів, ми, 
на відміну від деяких ва
ших колег з інших райцент
рів, не відмовилися від’кла- 
енкп, а стараємося ставити 
її поряд із сучасними п’є-

линах) і Науменка (50-та 
хвилина) «Таврія» вела в 
рахунку 3:0. І тут гості, 
зневажаючи будь-які тур
боти про захист, кинулися 
у відчайдушний наступ. 
Буловчак і Касанов заби
ли два голи у відповідь. 
Але гості лише скрасили 
гіркоту поразки. «Цього 
разу «Нива» була явно 
слабкішою за «Таврію», 
— відзначає футбольний 
оглядач газети «Крымс
кий комсомолец» Г. Не- 
мировський.

Привертає до себе ува
гу й «Суднобудівник». Як 
повідомляє з Миколаєва 
А. Виноградов, команда 
використала двотижневу 
перерву після . по
передніх матчів для напо
легливих тренувань Нас
лідки не забарилися: 
«Суднобудівник» почав 
фінальний турнір з яск
равих перемог над «Зір
кою» (5:0), «Шахтарем.» 
(5:2) та «Зорею» (3:0).

комунар»— «Молодий
сами. Приклад тому — не
давня постановка «Олесі» 
М. Кропивпицького.

Вважаємо, що народний 
театр повинен також відгу
куватися па злобу дня, 
торкатися актуальних пи
тань життя суспільства, — 
і бути при цьому десь тро
хи попереду громадської 
думки, кликати за собою. 
Нам інколи вдається доби
тися цього: торік, приміром, 
поставили п’єсу білорусь
кого драматурга О. Пет- 
рашкевлча «Тривога», де 
гостро ставиться проблема 
боротьби з пияцтвом...

І третє-наше завдання — 
це навчати людей, які зай
маються в драмколективах, 
глибше розуміти мистецтво

тсатру, уміти краще порів
нювати, аналізувати й пе
редавати на сцені драма
тичні твори.

КОР.: Тій же меті, мабуть, 
має послужити і діяльність 
при РБК молодіжної теат
ральної студії «Роеєсник», 
яка працює еже кілька ро
ків?

Л. Р.: Не тільки вона. 
«Ровесник? — це лише ча
стка нашої роботи. Тут за
ймаються, як правило, юні 
мешканці райцентру. Тут 
готуємо зміну найперше 
для народного театру 
«Спадкоємці». Ставимо в 
основному одноактівки. 
Зрідка беремося і за 
серйозніші роботи — я 

.маю па увазі спектакль «За 
двома зайцями» (М. Ста- 
рицький), із яким об’їзди
ли свого часу весь район... 
З приводу студії хочу ще 
сказати, що було б непо

Здається, у миколаївців 
ще не все втрачено для 
того, щоб на фініші сезо
ну ускладнити життя ліде
рам.

Як і на початку сезону, 
невиразно стартувала на 
вирішальному етапі «Зір
ка». Та якщо у чотирьох 
поєдинках навесні Кіро
вограда взяли три очка, 
то зараз вони спромогли
ся записати на свій раху
нок лише важку перемогу 
з мінімальним рахунком 
над «Буковиною». Немож
ливо стверджувати, що 
гравці «Зірки» несміливі 
в атаці: в чотирьох мат
чах фіналу вони забили у 
ворота суперників 4 м’я
чі. А ось пропустили —’ 
11! Послаблення захисту 
негативно позначається й 
на положенні команди в 
турнірній таблиці. Якщо 
на початку серпня «Зір
ка» знаходилася на до
сить високому п’ятому 
місці, поступаючись пер
шому рядку всього вісім 
очок, то сьогоднішній 
здобуток колективу — де
сяте місце й різниця у 13 
очок з «Таврією». Все це 
говорить, що серпневі 
матчі команда провела 
погано. У вересні ж «Зір
ку»» чекає ще більш склад
ний іспит, адже її супер
никами будуть команди 
Вінниці, Тернополя й Киє
ва. Про силу цих колек
тивів говорить той факт, 
що, починаючи з 1981 ро
ку, кіровоградці не при
везли з цих міст навіть 
очка.

С. БОНДАРЄВ. 

гано організувати конкур
си таких об’єднань на об
ласному рівні.

Але основні труднощі з 
кадрами у нас існують най
перше па селі. Художній 
керівник має бути не лише 
знавцем - універсалом, але 
й великим ентузіастом. По- 
скільки па практиці, на 
жаль, буває, що направле
ні в район люди зі спеціаль
ною освітою ентузіазмом у 
роботі не відзначаються, ми 
взяли курс іі^з павчания 
своїх кадрів з числа най
активніших учасників са
модіяльності (із 32 клубів 
лише в чотирьох маємо Ліо

лон з режисерською осві
тою). Семінари, зустрічі з 
культпрацівниками, перевір
ки роботи культзакладів на 
селі присвячуємо тому, щоб 
практично навчити худож
ніх керівників та завклу- 
бів практичним навикам у 
користуванні апаратурою, 
фонотекою, у виготовленні 
декорацій, основам режису
ри.

КОР.: І це дає позктивні 
результати?

Л. Р.: Ви знаєте — дає. 
Ось взяти хоч би й роботи 
постійного учасника облас
них і райионих оглядів «На 
сцені наш сучасник» — 
драмколектпву Мар’янівсь- 
кого СБІ\. Тільки хороше 
можу сказати про його ху
дожнього керівника Марію 
Іванівну Таран, яка постій
но поглиблює свої практич м. Бобринець.

Двоє у цілому світі... 

Фотоетюд С. ФЕНЕННА.

Юнаки і дівчата!
Триває передплата на періодичні 

видання.
Не забудьте передплатити свою 
газету

ні знання в галузі театру і 
в міру можливостей допо
магає це зробити самодія
льним артистам. Велику ро
боту проводить Тамара 
Анатоліївна Соловейко з 
Олексіївни. Остання поста
новка керованого нею ко
лективу — «Украдене щас
тя» 1. Франка — стала не
абиякою подією на селі.

Віктор Афапасьєв з Пав- 
логірківки працював учите
лем трудового навчання в 
школі. Захопився театром, 
вступив до Олександрійсь
кого культосвітнього учили
ща. Цього літа, закінчивши 
його, одержав диплом ке- 

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

рівннка самодіяльного те
атрального колективу. Вва
жаю, що саме такі, як Вік
тор, молоді кадри будуть 
заспівувачами культурної 
роботи па селі. Саме на та
ких орієнтуємося й ми, пла
нуючи'свою кадрову полі
тику на перспективу. На 
них, а не на випадкових 
людей.

КОР.: Що, на вашу думну, 
найбільше заважає дальшо
му розвитну театральної 
культури на селі?

Л. Р.: На сьогодні найпе- 
кучішою з проблем мені 
уявляється плинність кад
рів. Вона негативно позна
чається і на якості та пла
номірності культосвітньої 

роботи клубів району, і на 
ході підготовки їх до зими, 
і па заходах райвідділу 
культури, спрямованих на
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кладів культури — в тому 
числі й на навчанні своїми 
силами керівників театраль
них колективів, про яке мо
вилося вище. Серед причин,
які заважають безпосеред
ній живій роботі, я назва
ла б і величезну кількість 
звітів, які змушені готува
ти сільські культпрацівни
ки. Вони відбирають у них 
чимало сил і часу... Малим 
ще залишається у вас про
шарок комуністів, яьі яра- 
цтоють у культурі...

Недавно на засідавідіфк' 
копкому районної Ради 
слухалося питання про під
готовку клубів до зими. Ви
рішено, що правління кол-
ГОСІ1ІВ, ВИКОНКОМИ СІЛЬСіЛГіу 

Рад надаватимуть клубнлм 
працівникам у цій справі 
всебічну допомогу. Гадаю, 
здійснення НЬОГО рішення 
позитивно позначиться на 
діяльності закладів культу
ри, в тому числі й на під
готовці до «Вересневих са
моцвітів». Адже культпра
цівникам теж важливо від
чувати, що їхня робота по
трібна, що про них турбу
ються.

Щодо цьогорічних «Ве
ресневих самоцвітів». Уро
чисте відкриття свята від
будеться не в райценшк а 
в селі Олексіївні, і гЯВі- 
гом тижня проходитиме в 
інших селах району. Мета 
такої організації свята^р 
наблизити його до труДш- 
пиків села, сприяти задово
ленню їхнього інтересу до 
театру.

Вів резмову
П. С ЕНЕЦЬКИЙ.

Редакції газети «Моло
дий комунар» терміново 

потрібна друкарка, яка 
добре володіє українсЬ" 

кою мовою.

Адміністрація-

В. о редактора
В. АФАНАСІЄНКО

Газета виходить у вівторок, 
четвер і ст/боту

«Молодой коммунар» - 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
На гнраиясном языне
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