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Набирає темпів дванад
цята п'ятирічка. Разом 8 
усім пародом комсомол 
бере активну участь у ви
конанні масштабних пла
нів, намічених XXVII з’їз
дом КПРС. Про примно
ження внеску юнаків і 
дівчат у дальше піднесен
ня ключових галузей на
родного господарства, про 
дальше вдосконалення 
Ідейно-виховної роботі! 
серед молоді йшла розмо
ва на 
влксм, 
19 липня, 
обговорили 
червневого (1986 р.) Пле-

Плепумі ЦК 
який відбувся 
Його учасники 

підсумки

завдань цього року 1 п'я
тирічки в цілому.

На Пленумі йшла грун
товна розмова 
прискорення 
економічного 
країни, роль у
.тоді. Відзначалась важли
вість широкого залучення 
юнаків і дівчат до розв’я
зання найбільш злободен
них проблем народного 
господарства і соціальної 
сфери, до участі в науко
во-технічній творчості, в 
боротьбі за якість продук
ції. економію та бережли
вість, виховання у кожної

про ШЛЯХИ 
соціально-

розвнтку 
цьому мо-

®e ее

ПЛЕНУМ ОБКОМУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

Комсомол: головна
робота-попередуї

18 липня відбувся пленум обкому Компартії України. 
Пленум розглянув питання «Про завдання партійних 

організацій області по виконанню рішень червневого 
(1986 р.) Пленуму ЦК КПРС, плану економічного і со
ціального розвитку області на 1986—1990 роки».

З доповіддю виступив перший секретар обкому Ком
партії України М. Г. Самілик.

В обговоренні доповіді взяли участь О. Б. Персіянок 
— перший секретар Свігловодського міськкому партії, 
В. К. Жмур — машиніст електровоза Зпам’япського ло
комотивного депо, Т. Л. Лиіцеїиок — секретар партко
му колгоспу імені Шевченка- Добровеличківського ра
йону, А. І- Кондратенко — перший секретар Кірово
градського райкому партії, М. М. Лисенко — монтаж
ник тресту «Олсксапдріяважбуд», В. І. Риб’ачук — го
лова І олованівського райвиконкому. А П. Горбенко —

іанковніі по вирощуванню 
імені Леніна Устііпівсбкого 
перншй секретар Новоукраїпського райкому і . ", 
М. П. Громовий — перший заступник голові! облвикон
кому.
В. ЛІ.
ського 
зірка». Я. А. Малярова — ливарниця пластмас Кірово
градського виробничого об’єднання «Друкмаш». Е. її. 
Реіізвнх — заступник голови облвиконкому голова об
ласної планової комісії.

Па пленумі виступив кандидат V члени Полії бюро, 
секретар ЦК Компартії України В. А. Івашко-

В обговореному питанні пленум прийняв постанову.
В роботі пленуму взяв участь інспектор П.К Компар

тії України В 3. Ппстпй.

ц\ і.рошіх буряків колі оспу 
району, В. Я. Крупенко — 

райкому партії,

голова обласного агропромислового комітету, 
Желтобрюх — генеральний директор Кіровоград- 
впробшічого об’єднання по сівалках «Червона

*

нуму ЦК КПРС і завдан
ня комсомолу по реаліза
ції соціально-економічної 
політики партії.
значилось 
виступах, 
ті і'н 11 їм 
тверджений 
ховної Радії 
річний план 
концентрацію 
бів па головних напрямах 
розвитку економіки. Він 
спрямований па підвищен
ня ефективності ннробни- 

береж.тпве витра- 
ресурсів. на носи

Як від- 
у доповіді й 
схвалений пар- 

Плен умом і 
сесією Вер- 
СРСР п’яти- 

нередбачає 
сил і засо-

за-

і-те;і.
чаиия 
лення впливу економічних 
підойм і стимулів, вико- 

Л^гання нових методів 
-'т^равлінп-і й господарю

вання.
Цс конкретна програма 

дій і для молодого 
ління 
дальність і гострота 
ставлених завдань 
в’ячують комсомол, 
ну комсомольську 
згпію вимогливо 
до змісту всієї своєї ді
яльності, стилю, форм і 
методів роботи, оцінюва
ти стан справ під кутом 
зору реальних змін і прак
тичних результатів.

Учасники Пленуму на
водили чимало прикладів 
позич підходів у діяль
ності комітетів комсомолу 
в Російській Федерації, на 
Україні, в Прибалтійських 
та інших республіках: пе
ребудови психології кад
рів. рішучої відмовн піл 
уИУко того, що сьогодні 
.заважає і тягне назад. У 
той же час. критично ОТІ
НЮЮЧІ! стан справ, про
мовці говорили про те, що 
в цілому ЗМІНІ! в комсомо
лі ще незначні, що воші 
торкнулися більшою мі
рою зовнішнього боку. 
НІЖ '.місту,- ■’ І.ІЙСШОЮТЬСЯ 
темпами, які не влашто
вують ні молодь, ні сус
пільство, ні сам комсомол.

Часу па розкачку не да
но. вже зараз намічене 
треба втілювати в життя. 
У числі 
завдань — 
домості 
людини смисл псребу'с.х 
яка відбувається і- к 
добитися розуміти 
ПІО ВІЛ її особистого 
t.-v ^ЛОЖИТЬ УСПІІіІІІР 
снЯЕ 
планів- 
зверталась^

поко-
країнн. Відпові- 

по- 
зобо- 
кож- 

оргзпі- 
ПІДІЙТІІ 

своєї

першочергових 
донести до сві- 

кожмої молодої 
І, 

раїні, 
того, 
внес- 
ЗДІЙ 

4 намічених партією 
Особлива увага 

на необхід
ність тісної єдності орга
нізаторської і політичної 
роботи, енергійних ЛІЙ по 
мобілізації молодих тру-

молодої людини почуття 
хазяйської відповідаль
ності за долю країни.

Підкреслювалося, що 
більше уваги треба приді
ляти швидкому впровад
женню у виробництво до
сягнень науково-технічно
го прогресу, розвиткові 
соціалістичного змагання, 
посиленню шефства ком
сомолу над різними об’єк
тами народного господар
ства. особливо над еконо
мічно слабкими господар
ствами. Курс на приско
рення вимагає створення 
на всіх ділянках, де пра
цює молодь, атмосфери 
творчого пошуку, в якій 
кожен молодий робітник, 
інженер, учений ставав би 
зацікавленим борцем за 
р.сс нове й передове. У по
лі зору комсомольських 
організацій повинно бути 
все багатогранне життя 
— і виробництво, і побут, 
і відпочинок, і багато ін
ших питань.

Реалізація намічених 
планів. під к рсс.тіов ал п
промовці, вимагає від ко
мітетів комсомолу утверд
жувати новий стиль ідео
логічної діяльності серед 
молоді, постійно вдоско
налювати і методи її ви
ховання. Необхідно все
мірно розвивати боііови- 
тість. самодіяльність та 
ініціативність комсомоль
ських організацій, надава
ти їм більший простір лля 
творчості й пошуку. Обо
в’язок КОМСОМОЛЬЦІВ — 
учитись v партії принци
повості. послідовності В 
боротьбі з недоліками, пе
реймати у комуністів дух 
неспокою і невдоволеності 
досягнутим, уміння гостро 
відчувати нове.

На Плспгмі розгляї’уто 
організаційне питання v 
-'п’ятку т Обранням В. М. 
Мпіпнил '"чрстаосм
В11 РИС і аг,-, '.нільнено 
ВІД обов’язків пеппюго 
секретаря 1ІК ВЛКСМ.

Першим секретарем ЦК 
ВЛКСМ обрано В. І. Ми- 
роиенк.т. який працював 
пепішім сскпс-тарсм П.К 
ЛКСМ України

Пленум прийняв рішен
ня скликати XX з’їзд 
ВЛКСМ 15 квітня 1987 
року r Москві, визначив 
порядок його роботи, нор
ми представництва на 
з'їзді.

У роботі Пленуму брав 
участь член П'олітбюро 
ЦК КПРС, секрет

З дог.ссіддю «Про зав
дання партійних організацій 
області по виконанню рі
шень червневого (1986 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, плану 
економічного і соціального 
розвитку області на 1986— 
1990 роки» на пленумі ви
ступив перший секретар об
кому Компарті" України 
М. Г. Самілик.

В центрі уваги нашої пар
тії, всього радянського на
роду, сказав доповідач, 
перебувають рішення Пле
нуму Ценгоального Коміте
ту КПРС, що відбувся І6 
червня цього року. На ньо
му в дусі XXVII з'їзду пар
тії, є атмосфері глибокої 
принциповості, високої ви
могливості і непорушної 
єдності обговорено най
важливіші питання внутріш
ньої і зовнішньої політики 
КПРС, всебічно проаналізо
вано хід реалізації стратегії 
прискорення і перебудови 
партійно - політичної робо
ти, всієї нашої діяльності. 
Пленум озброїв партію і 
народ новими ідеями, но
вою енергією і силою для 
здійснення масштабних пе
ретворень1 в усіх сферах 
життя суспільства.

Комуністи, трудящі
ласті, як і всі радянські 
люди, одностайно схвалю
ють рішення і документи 
червневого Пленуму ЦК 
КПРС, п’ятої сесії Верхов
ної Ради СРСР одинадця
того скликання і заявляють 
про свою готовність кон
кретними справами примно
жувати свій вклад 
нення економічної 
ронної могутності 
Батьківщини.

Шляхи і методи здійснен
ня завдань, поставлених 
партією перед трудящими 
республіки, 11 липня роз
глянуті на Пленумі Цент
рального Комітету Компар
тії України, з доповіддю на 
якому виступив член По- 
літбюро ЦК КПРС, перший 
секретар ЦК Компартії Ук
раїни товариш В В. Щер- 
бицький.

Розгорнуту програму 
партійних організацій 
ласті, сказав далі ГА. Г. 
мілин, по виконанню
шень червневого Пленуму 
ЦК КПРС, плану економіч
ного і соціального розвит
ку області на 1986—1990 
рони покликаний виробити 
наш пленум.

Нещодавно бюро обкому 
партії розглянуло проект 
плану економічного і соці
ального розвитку області 
на дванадцяту п’ятирічку і 
в цілому схвалило його. У 
відповіднреті з настанова
ми XXVII з'їзду КПРС і 
XXVII з'їзду Компартії Ук
раїни план зорієнтовано на

п’ятирічного 
від кожної 

кожного 
трудящих 
і напру- 
досягнен- 

ре-

об-

у зміц- 
і обо- 
нашої

дій 
об- 
Са- 
рі-

СТЕЯ, посилення ролі інтен
сивних факторів росту, еко
номічних розрахунків і сти
мулів. Практично б усіх га
лузях народного господар
ства передбачені абсолют
ні і відносні прирости, вищі 
досягнутих в одинадцятій 
п'ятирічці. В новому п’яти
річному плані посилена со
ціальна спрямованість.

Бюро обкому партії вва 
жає, що в нас є всі підста
ви з урахуванням обгово
рення схвалити в цілому 
проект плану— і доручити 
облвиконкому внести ЙОГО 
на розгляд сесії обласної 
Ради народних депутатів.

Виконання 
плану вимагає 
парторганіззції,
комуніста, всіх 
цілеспрямованої 
женої роботи по 
ню високих кінцевих 
зультатів.

Б нашій області, як і в ці
лому по країні, намітились 
позитивні тенденції розвит
ку всіх галузей народного 
господарства. Вони пов’я
зані, насамперед, з актив 
ною працею робітників, 
колгоспників, інтелігенції, 
підвищення/и рівня роботи 
партійних організацій, Рад 
народних депутатів, проф
спілкових і комсомоль
ських організацій, з тими 
позитивними процесами, 
які вносить в наше життя 
перебудова. З початку ро
ку приріст виробництва в 
промисловості склав 9 
процентів, перевиконано 
план по закупках сільсько
господарської продукції 
Стабільніше стали працюва
ти підприємства транспор
ту і зв’язку. Зросли обсяги 
роздрібного товарооборо
ту і реалізації 
послуг. Дальший 
одержали наука, 
народна освіта 
здоров'я, інші галузі.

Однак слід прямо сказа
ти, що немає ні найменших 
підстав лля задоволення 
зробленим, тим більше для 
самозаспокоєння, оскільки 
в народному господарстві 
області продовжують мати 
місце багато істотних не
доліків. повільно долається 
відставання ряду галузей.

Уже в першому півріччі 
з планами 
мислової 
справились 
ський, Нозоархангельський 
і Вільшанський райони, 12 
підприємств. Не скрізь за
безпечуються плани поста
вок згідно укладених до
говорів, нарощування обся 
гів виробництва за раху
нок збільшення продуктив
ності праці. На кожному 
третьому підприємстві тем
пи росту заробітної плати

побутових 
розвиток 
культура, 
охорона

реалізації про- 
продукції не 

Новгородків-

іОєьмому піД- 
допущено по- 

собівартості 
Особливо пога- 

то- 
енас- 

че 
планами у 

і буДІЕНИЦГ-

кожном;
приємстві 
дорожчання 
продукції.
но спрацювало багато 
лективів у 
лідок чого 
справилась

вимог XXVII 
необхідне іс- 

переве- 
на рейки 

Найважливі-

червні. 
область

з 
промисловості 
ві.

Виходячи і 
з’їзду КПРС,
тотно прискорити 
дення економіки 
інтенсифікації, 
ша роль тут відводиться на
уково - технічному прогре
су, і б першу чергу пере
озброєнню підприємств і 
кращому використанню ос
новних виробничих фондів. 
Ця проблема в промисло
вості області залишається 
гострою За останні п’ять 
років, наприклад, фондовід
дача знизилась на 8.4 про
цента, а порівняно з 1975 
роком — більше ніж на 
п'яту частину. Немалою мі
рою це пояснюється ліні
єю на екстенсивний розви
ток підприємств.

Незважаючи на те, що в 
поточному році на ноеє 
будівництво і розширення 
діючих потужностей виділя
ється 58 процентів капі
тальних вкладень есе ж 
масштаби технічного пере 
озброєння явно недостат
ні. На підприємствах нако
пичилось багато невстанов- 

пеного устаткування. Немаг.о 
його знаходиться в 
жі, причому 
монтується 
строків. Ці 
ворювалися
але істотних 
тим більше 
ребудови ПОКИ 
Більше того, прагнучи 
правити становище, багато 
господарських керівників 
замість заміни застарілого 
устаткування неодноразово 
ремонтують його. Тільки у 
виробничому об’єднанні 
«Олександріявугілля» за ос
танні десять років витрати 
на капітальні ремонти 

•зросли втричі і досягли 5.5 
мільйона карбованців у 
рік, причому 95 процентів 
цієї суми припадає на ре
монт техніки, яка експлуа
тується далеко за межами 
нормативних строків.

У дванадцятій п'ятирічці 
в області необхідно забез
печити Приріст обсягів про
мислового виробництва на 
37,7 процента а продук
тивність праці підвищити не 
35,5 процента Передбача
ється тільки на підприємст
вах машинобудування ос
воїти 110 видів нових виро
бів, з яких 64 будуть ви
пускатися вперше в країні 
Практично всю основну

монта- 
значна частина 
з порушенням 
питання обго- 
неодноразово, 

зрушень, а 
перелому, пе- 

що немає, 
ви-

народному господарстві 
повинно забезпечити еко
номічний ефект на суму 
понад 175 мільйонів «.'обо- 
ванців Ці завдання ми. 
зможемо успішно виріши
ти, якщо швидше здійсню
ватимемо перебудову пар
тійного
БИТКОМ 
уміло використаємо 
ваги нового 
го механізму, 
увагою 
явного 
мас.

Нам 
серйозні висновки з крити
ки на Пленумі ЦК Компар
тії України за незадовільне 
освоєння нової техніки у 
виробничому об'єднанні 
«Червона зірка» (В. М. 
Желтобрюх. Ю !. Пухар). 
Хіба допустимо, щоб посів
на техніка не удосконалю
валась більше 10 ооиіо.7 
Слід відзначити, ще вели
ка доля вини за ие лягає і 
на проектно-конструктор
ський інститут (В. Є Хорун- 
женко), який з великим 
відставанн'ям веде розроб
ки нових машин, нерідко їх 
технічний рівень з ряду по
казників нижчий від світо
вих зразків. Сказане сто
сується Й деяких інших ко
лективів.

На Пленумі Центрального 
Комітету, сказав далі М. Г. 
Самілик. багато уваги при
ділено питанням якості пи- 
ообпюваної продукції. Ви
рішенням цієї важливої 
проблеми предметно треба 
займатися трудовим колек
тивам області.

Під постійним контролем 
партійних комітетів повин
ні знаходитись питання 
розвитку транспорту. в 
першу чергу залізничного.

Область 
справедливій 
липневому 
Компартії України за 
що в першому кварталі 
справилась з 
по економії 
восьми основних видів 
СУОСІВ. З цієї критики 
обхідно зробити 
йозніші висновки, 
ним. профспілковим, 
сомопчським 
господарським 
треба зробити 
бережливість 
«ою органічною рисою ха
рактеру кожного трудівни
ча КОЖНОГО жителя облас
ті.

Багато уваги чд Пленумі 
приділено капітальному бу
дівництву Чд жаль чя ЦІЙ 
віпаниі V нас ' області 
■поави дуже погані 'з 116 
підрядних будівельних оо- 
-анізацій з планами пер- 
чотг півріччя »-правилися

керівництва 
економік и.

роз- 
більш 
пере- 

господарсьио-
з більшою 

поставимося до на- 
досвіду, ’ніцтативи

необхідне гробити

піддана 
на 

IJK 
те, 
не 

завданнями 
чотирьох з 

се
не- 

найсер- 
Партій- 

ном- 
аоєанізаціям, 

керівникам 
все. щоб 

стала звич-

була 
критиці 

Пленумі 
України
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ПРЕС-ЦЕНТР
ПОВІДОМЛЯЄ:

Добровеличківський ра
йон. Перехідний червоний 
прапор райкому партії, 
райвиконкому і райкому 
комсомолу вручено ком
сомольцю Володимиру 
Дінулу з колгоспу імені 
Шевченка. Жаткою ЖРС- 
4,9 він вже скосив хліба 
на 641 гектарі.

Голованівський район. 
Хлібороби колгоспу імені 
Ватутіна у складних умо
вах виростили непоганий 
врожай ранніх зернових і 
вже завершують його

збирання. Першість серед 
жниварів утримує комсо
мольсько - молодіжний 
екіпаж молодого комуніс
та, депутата сільської Ради 
народних депутатів Ми
хайла Олексійовича Копі- 
євського. Помічником у 
нього працює секретар 
комсомольської організа
ції колгоспу Віталій Вівся
ний. Подрібнену солому і 
зерно від комбайна від
возять групкомсорг авто
парку Володимир Запо
рожець і тракторист Ана
толій Чернієнко.

Нозгородківський ра
йон. Першість у змаганні 
комбайнових екіпажів 
колгоспу «Зоря комуніз
му» утримує Олександр 
Петрович Діхтяр. Працює 
він з сином комсомоль
цем Миколою і вже ви
дав з бункера свого «Ко
лоса» майже 4000 цент
нерів зерна. Друге місце 
займає комбайнер член 
ВЛКСМ Володимир. Плас
тун.

ХЛІБ ІДЕ
По щойно скошеній 

стерні хлібного поля 
владно крокував лелека. 
Розмірений крок його 
довгих «іг і високо підня
та голова говорили про 
безтурботність. І справді, 
цього гарного птаха сьо
годні ніхто не помічав — 
господарі лану були зай
няті збиранням урожаю, 
їхні помисли — хліб-86. 
Здалеку «Нива» здавалася 
сірою. Від пилюги. По то
му, як вона рухалася: рів
но, повільно, здавалося, 
що машиною упразляли 
на відстані. І коли ком
байн наблизився, ми по
мітили за штурвалом за 
горілого молодого хлоп
ця.

— Наш Василь Задоя, 
він сьогодні найбільше 
намолотиз, — говорить 
секретар парторганізації 
С. М. Чабанюк, — чека
ють мене, адже я привіз 
свіжі бюлетні соціалістич
ного змагання.

Раптом комбайн зупи
нився. І молодий хлопець, 
якого щойно бачили за

штурвалом, уже стояв пе
ред нами. За хвилину 
секретаря парторганізації 
оточили комбайнери. 
Жваво погомоніли і так 
же швидко поле знову 
сповнилося гуркотом по
тужних машин. Йшло зби
рання врожаю.

Так з комсомольцем 
В. Задоєю і не вдалося 
поговорити — хлопці ду
же поспішали.

— Якщо хотіли погово
рити, то треба б і з Олек
сієм Загороднім теж. Во
ни й комбайни водять з 
Василем Задоєю поряд 
— не відстають один від 
одного, — пояснив С. М. 
Чабанюк. — Змагаються 
вони між собою. Пам'я
таю, поломка трапилася в 
одного, то Олексій з по
мічником швидко знай
шли потрібну запчастину, 
швидко полагодили, аби 
не на хвилину не відстати 
від суперника по змаган
ню. А спробуйте зупини
ти одного з них, просять 
й тозариша зупинити. Осо 
щойно й поздоровні теле

грами райкому партії і 
райвиконкому вручив їм 
обом.

Так, на полях колгоспу 
імені Чкалова Голоаанів- 
ського району кипить на
пружена робота. Жнива 
вже завершуються. Високі 
темпи, відмінна якість 
збирання, вдало організо
ване соціалістичне зма
гання забезпечило хлібо
робам господарства успіх. 
Жнивує тут комсомольсь
ко-молодіжний транспорт
ний загін. І змагання очо
люють молоді жниварі. 
На період хлібозбирання 
за штурвал комбайна сів 
молодий комуніст, секре
тар комсомольської орга
нізації колгоспу О. Заго- 
родній. Бо вважає, що 
центр комсомольської ро
боти, гаряча точка саме 
тут, на хлібній ниві. З 
бункера своєї «Ниви» він 
уже видав близько 5 ти
сяч центнерів зерна. Але 
сьогодні його трохи випе
редив у трудовому супер
ництві комсомолець
В. Задоя. А помічником у 
нього брат Михайло, який 
вчиться в Голозанівському 
СПТУ-38. Про їхній успіх 
повідомила «блискавка». 
Адже на бункері комбай-

на появилася п’ята зіроч
ка. Нині ці збиральні екі
пажі входять у п'ятірку 
кращих комбайнерів ра
йону на збиранні хліба-86.

Не відстають від пере
довиків і хлібороби 
В. Мельник, Д. Нагорнюк, 
В. Гнатюк. Ось таке 
справжнє, ділове соціаліс
тичне змагання. Його ДДж 
віз: ні колоса в полі, н? 
зернини втрат.

На останніх гектарах 
збирають хліба трудівни
ки колгоспу. А по закін
ченню молоді механізато
ри підуть на допомогу 
своїм колегам з сусідньо
го господарства, де біль
ші площі під косовицю.

...Пшеничним полем ко
тять поряд одна за од
ною дві «Ниви». Від них 
раз позраз від'їжджають 
автомобілі з хлібом і 
трактори з візками, за
повнені соломою. На обох 
агрегатах майорять чер
воні прапорці передови
ків. Ними удостоєні зби
ральні екіпажі О. Заго- 
роднього та В. Задої. Тру- 
дозе суперництво моло
дих, завзятих триває. Іде 
хліб.

С. ЮР'ЄВ.
Голованівський район.
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Початок на 1-й стор.).

Комбінат «Кіровоград- 
важбуд» (С. І. Жаданов) за 
півріччя не здав в експлу
атацію більше 10 тисяч 
квадратних метрів житла. 
Близько 6 тисяч квадратних 
метрів його не введено 
об'єднанням «Кіровоград- 
облагропром» (В. І. Сибір- 
цев). Дуже погано будуєть
ся житло в містах Зна
м’янці, Світловодську, Кі
ровограді, Нозоукраїнсько- 
му, Новомиргородсько- 
му, Долинському і Гайво- 
ронському районах. Як і 
раніше, низькою залиша
ється якість будівництва. 
Треба пред’явити, нарешті, 
суворі партійні вимоги до 
всіх, хто відповідає за ро
боту будівельних організа
цій.

Далі М. Г. Самілик до
кладно зупинився на питан
нях розвитку агропромис
лового комплексу. У відпо
відності з установками 
XXVII з'їзду партії на по
точну п’ятирічку області 
доведені тверді плани за
купок сільськогосподар
ських продуктів. З наступ
ного року замість плану 
продажу державі встанов
люються обсяги поставок 
м’яса, молока, яєць, овочів 
і картоплі, плодів у загаль
носоюзний і республікан
ський фонди. Виробництво 
валової продукції сільсько
го господарства намічено 
збільшити порівняно з се
редньорічним рівнем ми
нулої п’ятирічки на 17, а 
продуктивність праці — на 
27 процентів. Ці складні, 
напружені і відповідальні 
завдання вимагають мобі
лізації всіх наших резервів 
і можливостей.

На перший план висува
ється завдання забезпе
чення стабільності вироб
ництва продукції сільсько
го господарства, і насам
перед зерна і кормів. Се
редньорічний валовий збір 
зерна в господарствах об
ласті повинен бути доведе
ний до 2 млн. 70Р тисяч 
тонн, а його продаж дер
жаві — до 1 млн. 250 хи- 
сяч тонн. Головний шлях 
досягнення цих рубежів — 
у підвищенні родючості 
грунтів і широкому засто
суванні інтенсивних техно
логій.

У тваринництві виконані 
взяті на зимовий період 
соціалістичні зобов’язання 
і плани першого півріччя 
Державі за минулий стій
ловий період продано біль
ше на 4,2 тисячі тонн м'я
са, 3,2 тисячі тонн молока,

Однак, щоб виконати на
пружені завдання п’ятиріч
ного плану по поставках 
продуктів тваринництва у 
загальносоюзний і респуб
ліканський фонди, поліп
шити постачання ними на
селення, слід значно підви
щити продуктивність тва
рин і птиці.

Основою 
продуктивності 
ва є дальше 
кормової бази. Враховуючи 
необхідність скорочення 
витрат зерна на фуражні 
цілі, слід нарощувати ви
робництво і заготівлі, під
вищувати якість грубих і 
соковитих кормів, закласти 
їх на збереження не мен
ше, ніж у минулому році. 
Для цього у нас уже є хо
роша база.

В області розроблена 
конкретна програма соці
ально - економічного роз
витку сіл на дванадцяту 
п’ятирічку. В цілому вона 
виконується, однак в До- 
бровеличківському, Кірово
градському, Новомиргород- 
ському, Маловисківському 
та деяких інших районах 
зривається план будівницт
ва житла. Партійні коміте
ти, виконкоми Рад народ
них депутатів повинні вжи
ти рішучих заходів для ви
правлення такого станови
ща, звернути також увагу 
на будівництво об’єктів ко
мунального господарства, 
народної освіти, культури і 
охорони здоров'я, сховищ 
для овочів і фруктів, зміц
нення матеріально-технічної 
бази підприємств перероб
ної промисловості. У на
ступному році в агропро
мисловому комплексі всту
пає 9 дію новий економіч
ний механізм господарю
вання. Суть роботи облаг- 
ропрому, рад РАПО поля
гає в тому, щоб увести в 
повсякденну практичну ді
яльність колгоспів, радгос
пів, підприємств і організа
цій АПК самофінансування 
і самоокупність, впровад
ження дійових госпрозра
хункових відносин. І пере
будовуватися облагропро- 
му треба якомога шзидше.

В матеріалах червневого 
Пленуму ЦК КПРС знайшли 
дальший розвиток настано
ви XXVII з'їзду партії про 
максимальне задоволення 
всезростаючих 
радянських людей, 
магає від партійних 
тів і 
ських і господарських орга
нів, — 
дальшої перебудови робо
ти сфери обслуговування.

В , поточному ррці темпи

підвищення 
тваринницт- 

зміцнення

організацій,

запитів 
Це ви- 
коміте- 
радян-

трудових колективів

би побуту в цілому по об
ласті відповідають плано
вим завданням. Однак в 
ряді місць перебудова в 
цих галузях відбувається 
ще дуже повільно. З пла
нами півріччя в торгівлі і 
службі побуту не справи
лись понад чверть міст і 
районів. Найбільше відста
вання допущено в Знам’ян- 
ському, Маловисківському і 
Устинівському районах.

Пленум Центрального 
Комітету партії поставив ви
могу докорінної перебудо
ви стилю і методів партій
ної роботи, сказаз далі 
М. Г. Самілик. Це з розу
мінням сприйнято біль
шістю наших кадрів. Все 
помітніше утверджується 
атмосфера творчості, іні
ціативи і діловитості, ши
рокого розвитку набирає 
критика і самокритика.

Разом з тим на багатьох 
ділянках помітної ефектив
ності партійної роботи ще 
не настало. Багато сек
ретарів міськкомів і райко
мів недоробки в партійно
му керівництві дуже часто 
приховують загальними 
роздумами про різні 
подарські 
так звані «об’єктивні 
чини» зривів 
економічному 
му розвитку міст і районів. 
В той же час нерідко роз
гублюються, коли мова 
заходить про політичний 
аналіз суспільних явищ. Це 
характерно для стилю ро
боти Кіровоградського 
міськкому, Олександрій
ського, Добровеличків- 
ського, Долинського, Віль- 
шанського і Устинівського 
райкомів партії

Багато партійних коміте
тів, господарських керівни
ків ніяк не можуть відмо
витися від проведення чис
ленних масозих 
причому нерідко 
робочий час.

Як і раніше, в 
керівників спостерігається 
прихильність до паперо- 
творчості. Вже після XXVI! 
з’їзду КПРС бюро Добро- 
величківського, Кіровоград
ського, Новомиргородсько- 
го райкомів партії прийня
ли близько 40 постанов 
тільки з великих питань. 
Секретарі Світловодського 
міськкому, Кіровоградсько
го, Маловисківського і Ноз- 
городківського райкомів 
партії побували лише на 
одних-двох зборах по під
сумках XXVII з’їзду КПРС. 
Майже ніхто з них не був у 
парторганізаціях відстаючих 
підприємств, .............
господарств.

на- 
до

тизізацію людського фак
тора, на подолання '•нері/і. 
підходів, що зжили 
досягнення високих 
зих результатів.

Однак зроблено у 
відношенні поки 
недостатньо, 
кий, Малозисківський, Онуф- 
ріївський, Кіровський м. Кі
ровограда та інші райкоми 
партії слабо спрямовують 
партійні організації та іде
ологічні устанози на вирі
шення конкретних завдань, 
перспективних питань, тоді 
уповають на короткочасні 
дії, досягнення зовнішньо
го ефекту. Немало пропа
гандистських заходів, як і 
раніше, слабо пов'язуєтеся 
з життям, з актуальними 
проблемами, що хвилюють 
людей. Серйозної уваги, 
копіткої і предметної ро
боти вимагають питання 
марксистсько - ленінської 
освіти керівних кадрів, про
паганди миролюбної зов
нішньополітичної діяльнос
ті КПРС.

Важливим засобом поси
лення трудової активності, 
розвитку ініціативи трудя
щих є соціалістичне зма
гання. Головні його цілі ви
значені в постанозі ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про 
Всесоюзне соціалістичне 
змагання за успішне вико
нання завдань дванадцятої 
п'ятирічки», у Зверненні 
ЦК КПРС до трудящих Ра
дянського Союзу.

На старті п’ятирічки в 
області дістала широку 
підтримку ініціатива пере
довиків виробництва — де
легатів XXVII з'їзду КПРС 
— завершити завдання двох 
років до 70-річчя Великого 
Жовтня. Однак належного 
КОіНТрОЛЮ, необхідної 
ності, повсякденної 
тримки ініціативи з 
міськкомів, райкомів 
тії, профспілкових і комсо
мольських комітетів поки 
що немає, як і нема їх у 
розвитку^ ініціативи по осо
бистій участі трудящих у 
віль-ний час на роботах по 
зміцненню матеріально- 
технічної бази соціальної 
сфери і її ефективному ви
користанню.

На червневому Пленумі 
ЦК КПРС ще раз гостро по
ставлено питання про не
обхідність підвищення діє
вості, об’єктивності і відпо
відальності засобів масової 
інформації і пропаганди, 
сміливого вторгнення їх у 
життя, активного, принци
пового висвітлення про
блемних питань, ведення 
відвертої, правдивої розмо
ви з читачами і слухачами.

себе,
■сінце-

цьому 
що явно 

Голованівсь-

на-
па-

Слід сказати, що редакц-?^^ 
обласної газети «Кірово
градська правда» і особли
во Знам’янська міськра- 
йонна, Новгородківська, 
Нозоукраїтська, Голованів- 
ська районні газети, облте- 
лерадіокомітет повільно пе
ребудовують свою роботу 
в світлі вимог з'їзду партії, 
вимог часу. Багатьом пуб
лікаціям і передачам не 
вистачає глибини і гостроти, 
журналістського пошуку і 
майстерності у висвітленні 
ходу перебудови всієї 
шої роботи, в показі
ростків нового, викритті не
доліків і прорахункіз, їх 
винуватців.

У здійсненні масштабних 
і вкрай відповідальних зав
дань, сказаз на закінчення 
М. Г. Самілик, кожний пар
тійний комітет і організа
ція сьогодні складають ек
замен на зрілість. Перебу
довуючи свою роботу 9 ду
сі вимог часу, ми поклика
ні забезпечити нове гдй'Є' 
сення на всіх напіЖ’З* 
економічного і соціального 
розвитку, виконати завдан
ня, постазлені 
дом КПРС.

* *
16—18 липня 

перебував кандидат у чле
ни Політбюро, секретар ЦК 
Компартії України В. А. 
Івашко. Зін побував у ви
робничому об'єднанні
«Друкмаш», на заводі «Гід- 
росила», у колгоспі «Маяк» 
Знам’ямського району, рад
госпі «Зоря», нзукозо-ви- 
ррбничому об'єднанні
«Еліта». У бесідах з робіт
никами і колгоспниками, 
спеціалістами та керівника
ми підприємств, колгоспів 
і організацій підкреслюва
лась необхідність всемір
ної інтенсифікації виробни
цтва, активної перебудови 
роботи у світлі я^имог 
XXVII з’їзду партА^В. А. 
Івашко цікавився умовами 
праці і побуту людей, ре
комендував більше уваги 
приділяти соціальному роз
витку трудових колекти
вів, будівництву житла, 
дитячих закладів, шкіл, ор
ганізації дозвілля трудя
щих.

В. А. Івашко ознайомив
ся з роботою Кіровоград
ського інституту сільсько
господарського машинобу
дування, організацією тор
гівлі в обласному центрі, 
відвідав 
ріальне

-жавний
І. К. Карпонкз-Карого.

В обкомі Компартії Ук
раїни В. А. Івашко зустрів
ся з ідеологічними ^оац.з- 
никами.

У пої здці по облаві В. А. 
Івашка супроводжували 
перший секретар обкому 
Компартії України М. Г. 
Самілик, голова облвикон
кому 3. І. Желіба.

їх

XXVII з'їз-

партійних організацій при
зводить до того, що багато 
з них продовжують пра
цювати слабо, безініціатив
но, не справляють належ
ного впливу на життя і ді
яльність трудових колекти
вів.

Як відомо, зразу після 
з’їзду в парторганізаціях 
області почались індивіду
альні співбесіди з членами 
і кандидатами в члени 
КПРС про їх особистий 
вклад у виконання прий
нятих з’їздом рішень, 
завдань 1986 року і два
надцятої п'ятирічки. Це 
помітно позначилось нз 
підвищенні політичної і 
трудової активності пар- 
тійців, сприяло даль
шому посиленню їх впливу 
на стан спраз у трудових 
колективах. Однак окремі 
парторганізації в ході спів
бесід не пред’являли 
лежної вимогливості
тих комуністів, які не зай
мають азангардної ролі на 
виробництві і в громадсько- 
політичному житті. Ми зо
бов’язані утверджувати ат
мосферу нетерпимості до 
недоліків, застою в спра
вах, до парадності і пусто
слів’я, утверджувати крити
ку і самокритику.

У втіленні в життя 
шень червневого Пленуму 
ЦК КПРС немала роль від
водиться Радам народних 
депутатів, профспілкам, 
комсомолу. Завдання Рад 
— всемірно мобілізувати 
маси на виконання планів, 
ширше використовувати 
місцеві можливості і ре
зерви для задоволення по
всякденних запитіз і потреб 
людей.

Облпрофрзда (В. 
лєв) повинна більше 
приділяти роззитку 
лістичного змагання 
пішне виконання 
1986 року і п’ятирічки 
цілому, підвищувати роль і 
відповідальність трудових 
колективів у зміцненні дис
ципліни, удосконаленні ор
ганізації виробництва, поси
ленні режиму економії, по
ліпшенні умов праці, побу
ту і відпочинку трудящих.

Обком комсомолу (І. О. 
Шевченко) покликаний по
силити трудове, ідейно - по' 
літичне і моральне вихо
вання молоді, активно за- 
лучати її до участі у вирі
шенні конкретних еконо
мічних і соціальних зав
дань п'ятирічки.

Стратегія прискорення, 
питання перебудови стилю 
нашого життя і діяльності 

організацій і; вимагають, щоб вся ідей- 
Послаблення, но - в'ихозна робота була

гос- 
проблеми, про 

при- 
і провалів в 

і соціально-

заходів, 
навіть у

окремих

нних

р;-

П. Ів- 
узаги 
соціа- 
за ус- 
планів 

в

глас- 
під- 

боку 
пар-

*
в області

військове мемо- 
кладовище, дер- 
запозідник-музей
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завітав учора до Добро- 
величківського районного 
краєзнавчого музею. Ним 
став ветеран Великої Віт
чизняної війни Г. П. Єрьо- 
менко. Нині Григорій Пи
липович уже пенсіонер, 
але на заслужений відпо
чинок «є збирається йти 
єетеран праці. 40 літ сві
домого життя віддав ро
боті у службі зв’язку, 
сьогодні — начальник 
райвідділами я «Союздру- 
ку».

Ветеран зазітаз до му
зею з колегами. Урочис
то зустріли зв’язківців 
директор музею, заслу
жений вчитель УРСР В. Я. 
Нога, відповідальний сек
ретар президії районної 
організації товариства 
Охорони пам’ятників істо
рії і культури Д. Д. Прос- 
каченко, піонери селищ- 
них шкіл.
■ Урочисто відзначили
цю подію у залі народ
ного достатку. 25 тисяч
чолозік відвідали музей 
трохи більше, як за рік 
|музей відкрито торік 29 
квітня). Сьогодні в ньому 
— 11 залів, 24 розділи. 
Фонди музею нарахову
ють чотири тисячі експо
натів. Багатьма новими 
экспонатами поповнився 
музей за перший рік сво
го існування.

В. ВІЄВСЬКА, 
емт Добровеличкізка.

БУВ ПІДВАЛ-
СТАНЕ КАФЕ

у Петрово*у з ініціати
ви РК ІІКС.МУ почалося 
облад-зннї молодіжного 
безалкогольного кафе. 
Ж шили розмістити його 

лишньому пивбарі бі
ля ресторану. П:двальнэ 
приміщення розчистили, 
розширили за рахунок су
сіднього складу. Планує
ться вимостити підлогу 
плиткою, в залі обладна
ти соковий бар, встанови
ти кіноапаратуру, світло
музику. Активно трудять
ся на об’єкті працівники 
райкому ЛКСМУ та ком
сомольці райцентру.

3. ПРОКОПЕНКО, 
інструктор. Пвтрізсь» 
кого РК ЛКСМУ.

клуб

РІЗНОШЬОРО-
ГАЛСТУКІВ

діє при міжшкільному та
борі «Дружба», да відпо
чивають 247 дітей із Киє- 
Оо-Святошинського райо
ну Київської області. У 
рамках клубу школярі ви
вчають історію дитячих та 
піонерських організацій 
різних країн св.ту. Члени 
клубу провели ярмарок 
солідарності, де продава
ли власноручно виго- 
тОЗлен’ вироби. Виручені 
Й карбованчів вирішено

Чорнобильській АЕС.
Школярі Олександри- 

району прозели 
СЬК =-.'чз < Добрі книги — 

друзям» і пере- 
‘ц ■’тз «Дружбу» біблю- 

у дитячої літератури.
Н. ДЕЙНЕГА 

секретар °"«- 
рійського райкому 
Г/»мсомаяу.

О ІРУІОЧІ окремих р^- 
** лігійннх напрямів, зо
крема, баптисти, п’ятиде
сятники намагаються пе
реконати громадськість, 
що вони люди високої мо
ралі, оскільки їм, мовляв, 
чужі шкідливі пристрасті, 
в тому числі й зловживан
ня алкоголю.

Чи й справді це так?
Якось мені довелося 

розмовляти з віруючим, 
членом общини баптистів 
про сенс земного життя та 
біблійне повчання про 
мораль. Він намагався пе
реконати, що. його одно
вірці — обрані богом лю
ди. Горілки не вживають, 
тому атеїстам не слід да
ремно гаяти часу на їхнє 
перевиховання в спразах 
віри, а нраще перевихову
вати п’яниць.

— А що ви робите з ти
ми, хто почав пити? — за
питав я його.

— Ми виключаємо їх з 
общини! — була відповідь.

— А якщо доручити 
вам перевиховати кількох 
п'яниць?

— Ні, нам вони не по
трібні, — сказав віруючий.

— А от атеїсти, — зау
важив я, — вважають сво
їм обов'язком не відгород
жуватися від людей, які 
схибили, а перевиховувати 
їх, щоб зробити повноцін
ними членами суспільства.

— Але ж і релігія ви
ступає проти пияцтва, — 
не здавався віруючий.

Суперечка розгорілась, і 
мені довелося звернутися 
до фактів. «Святе письмо* 
християн, тобто Біблія, аж 
ніяк не може служити 
взірцем боротьби за твере-

Ось таи протягом 17 днів, поки тривали з Москві Ігри доброї волі, чекали ре
кордів телеоператори І фотокореспонденти.

Фото В. ЗУФАРОВА. 
Фотохроніка ТАРС.

___________________________________________________________________________

3_ занії. Рідним за три рокидипломом медика
Вдруге у Кіровоградсь

кому медичному училищі 
імені 0. Є. Мухіна вру
чено дипломи медичних 
сестер працівникам ліку
вальних закладів області, 
які три роки навчалися 
тут без відриву від ви
робництва. Середню ме
дичну освіту здобули 96 
дівчат і юнаків. Кращі в 
навчанні є й кращими на 
своїх робочих місцях. Це 
комсомольці Галина Сав
ченко, лаборантка мед
училища, і Ніна Кожухар 
із поліклініки другого 
міського медоб’еднання, 
санітарка обласної лікар
ні Валентин:! Ону.ч та са
нітарки Марія Фляга і 
Валентина Кукса з пер
шої і четвертої міських 
лікарень...

Документи про закін
чення навчання в училищі 
вручались урочисто, свят
ково — на випуску моло
дих спеціалістів. Цього ж 
вечора дипломи медичних 
сестер і фармацевтів 
одержали 178 учнів стаці-

АТЕЇЗМ

«ВИТІЄ» І «ПИТІЄ»
зість. Ісус Христос гово
рив (цитуємо): «...прийшов 
Іоанн, не їсть, не п’є І го
ворить в ньому біс». Прий
шов син людський, їсть, 
п’є І говорить: «Ось син 
людський, який любить 
їсти І пити вино». До речі, 
перше чудо, сотворене Ісу- 
сом полягало в перетво
ренні води на вино, яким 
він напоїв своїх учнів. Під 
час тайної вечері, як за
значається в Біблії, Ісус 
напуває апостолів зином, 
заявляючи: ,«Кажу ж вам, 
що віднині не питиму від 
плоду цього виноградного 
до того дня, коли питиму... 
нове вино у царстві отця 
мого».

Християнство взагалі 
схильне трактувати дію ви
на як засіб, що сприяє 
втішанню, заспокоєнню 
людини. ’ «Давайте вино 
засмученому душею, — 
— повчає Біблія, — хай 
він п’є і забуде бідність 
свою і не згадає більше 
про своє страждання». Де 
вже тут боротися з пияцт
вом і пропагувати твере
зість...

За християнським віро
вченням, Ной і Лот були 
великими праведниками. 
Легенди Біблії розповіда
ють про Ноя, як про, так 
би мовити, «класичного» 
любителя вина, що напи
вається до нестями. А чо
го варті біблійні легенди 
про святого Лота? Знаю- 

онарного навчання. За 
відмінне навчання, зраз
кову поведінку — червоні 
дипломи. їх вручено ком
сомолкам, молодим мед
сестрам Наталі Донець, 
Надії Дубині і Ганні 
Ткач, фармацевтам Тетяні 
Ромсць, Валентині Паптс- 
леєвііі і іншим. На підста
ві рішення державної ек
заменаційної кваліфіка
ційної комісії, випускни
кам присвоєні спеціаль
ності медичних сестер.

Під звуки духового ор
кестру вручались дипло
ми, із сльозами радості й 
смутку прощались випуск
ники з рідним училищем, 
викладачами, друзями. Бо 
довго пам’ятатимуться 
дні навчання, дні відпо
чинку в училищі, лекції й 
семінари, безсонні ночі й 
екзамени...

Разом із молодими ра
дянськими спеціалістами 
путівку в медицину отри
мали юнаки і дівчата • з 
Анголи, Лаосу, Монголії, 
Малі, Конго. Нігерії. Тая

чи, що батько дуже охо
чий до вина, його дочки 
напували його, а потім 
«грішили» з ним і народ
жували йому синів.

Цілком зрозумілою піс
ля всього сказаного стає 
приказка, що побутувала 
на Русі: «п’яний як чер
нець». Та і як було ченцям 
не ставати алкоголіками, 

якщо, скажімо, монастирсь
кий статут Росії, дозволя
ючи їм пити вино, вказу
вав, що денна випивка не 

повинна перевищувати «од
нієї нрасовулі» (кухля). 
Але ж місткість нрасову
лі становила 900 грамів, — 
цілком достатньо для того, 
щоб стати хронічним ал
коголіком.

О ВВЕДЕННЯ христи
янства жителі Київсь

кої Русі не вживали спирт
ного, традиція тверезості 
визначала їхню мораль. 
Правда, слов’яни після 
перемоги над ворогом сі
дали за банкетні столи. 
Те ж саме робили і під час 
народних язичеських свят. 
Але пили безалкогольні 
напої «меди солодкі», 
квас- , соки фруктові та 
плодоягідні. Вина в Ки
ївській Русі в ті часи вза
галі не було. Хміль потра
пив до нас із Нідерландів 
тільки в XII столітті.

З прийняттям в кіпці X 
століття християнства на 
Русі, яке прийшло до нас 

відмінними оцінками одер
жали Магсарин Туигалак 
із Монголії і Франциско 
Педо Ж око да Круж із 
Анголи.

У переповненому залі 
випускників вітали дирек
тор медучилища П. В. 
Колечкін, голови держав
них екзаменаційних ква
ліфікаційних комісій го
ловний лікар обласної лі
карні І. І. Арделян і заві
дуючий відділенням об
ласної лікарні А. Г. 
Крошка, секретар партій
ної організації медичного 
закладу В. Т. Шматуха.

З дипломами медика 
вирушають вони у само
стійне життя. «Хай же ро
ки праці будуть для вас 
такими ж незабутніми й 
бажаними, як роки на
вчання в училищі», — ба
жали випускникам учас
ники вечора.

Р. ДАЙДАКУЛОЗ, 
наш громадський ко
респондент. 

із Візантії, православні 
богослови почали інтеи- 
сивио насаджувати алко
голізм.

Протягом майже тисячі 
років церква повчала: на
родилась людина — треба 
хрестити і пити, вступає 
до шлюбу — вінчати і пи
ти, помирає — хоронити з 
попом і теж — пити. Ок
рім словесних повчань, па. 
стирі христові своєю пове
дінкою показували яскра
ві зразки «богоугодного 
життя». Вони прославляли 
«великого подвижника» 
XVI століття святого Ва- 
сіана, який 40 днів посту 
не їв хліба, а тільки пив 
вино.

Як тільки було заснова
но Києво-Печерський мо
настир, монахи почали 
«ходити в народ» і роз
повсюджувати «християн

ські богоугодні звичаї». 
Воші сідали за стіл, спі
вали тропар (церковно-бо
гослужбовий снів на честь 
святого) і запивали його 
вином. Потім знову тропар 
— і знову вино. Феодосія 
Печорський (XI століття) 
радив віруючим під час 
релігійних свят співати 
тропар спочатку Христу, 
потім бородіщі, потім 
князю і так далі.

НА СЦЕНІ—КЛАСИКА 
І СУЧАСНІСТЬ

Вистава з Перегоніаці 

Голованізського району 

— завжди подія в куль

турному житті села. Люб

лять тут драмгурткізців 

робітничого клубу цукро

заводу. Зал будинку куль

тури на зміг змістити всіх 

глядачів, що хотіли поди

витися драму нашого 

земляка М, Л, Кропив- 

ницького «Глитай, або ж 

Павук».

...Розкривається завіса. 
Майстерно виконана де
корація стзорює вражен
ня сільської вулиці, ліво
руч на передньому плані 
хата з дерев'яним дахом і 
ганком, а праворуч — ви
віска «Шинок». Далі хати, 
кущі, городи, садки, кри
ниці журазлями. На сце
ні ведуть розмову Йосип 
Степанович Бичок, бага
тий чоловік, роль якого 
вдало зіграв турбінник 
ТЕЦ М. Е. Рябченко. Гли
тай Бичок — основний 
персонаж драми, своїм 
хижацьким характером 
уособлює темну силу, по
роджену капіталістичною 
дійсністю (події відбува
ються у 80-ті роки 19 ст.). 
Роль багатого селянина 
Мартина виконав пенсіо
нер М. Г. Хмура. Обидза 
вони ветерани сцени. З 
любов'ю змалював образ 
Андрія Когута, наймита, 
який попаз у кабалу до 
Бичка, директор будинку 
культури цукрозаводу 
М. О. Парокінний. Лікар- 
терапевт дільничної лі
карні А. С. Смолянець 
(Іаан Павлович) виступав 
на сцені вперше.

Фельдшер амбулаторії 
дільничної лікарні Т, Г. 
Ященко у ролі Олени під-

Афонський монах Іван. 
Вишенський відзначав, що 
цопи на Україні пропива
ють працю і піт кривавий 
людей бідних, горілку го
нять, тричі відібране пиво 
варять і «в пропасть нена
ситного черева вливають». 
Тож зовсім не дивно, що 
багато діячів від релігії 
були справжніми п’яниця
ми. Так, хронічними алко

голіками були римські пани 
Баиедикт XII, Лев X, Іоанн 
VIII та багато інших. П’я
ницею і розпусником був 
протоієрей і настоятель 
Андріївського собору в 
Кронштадті отець Іоанн 

Кронштадтський. Мракобіс, 
монархіст, чорносотенець і 
демагог. І-Іого дикі за 
змістом проповіді супро
воджувались завиванням 
психопаток та істери
чок. Ці проповіді сучасни
ки називали «божевільнею 
на волі». Не зайвим буде 
сказати, що отець Іоанн 

був зарахований американ
ською православною церк
вою до лику святих.

Не тільки в легендах, а 
й в дійсності між релі
гією 1 пияцтвом існує 
найтісніший зв’язок. Релі
гія І алкоголь мають між 
собою багато спільного і 
в характері впливу на 
свідомість людини. Ось 
чому Володимир Ілліч Ле
нін назвав релігію видом 
духовної сивухи.

П. ДМИТРЕНКО, 
завідуючий обласним 
будинком атеїзму.

жадобу до життя, неви
мовний смуток, прагнення 
щастя, волі і незалеж
ності. В мові Олени чути 
стогін, ніби в пісні про 
жіночу долю: «Минулося 
безпечне та світле щастя, 
мов пташечкою пролину
ло, мов вихром пронес
лось». В інших ролях зай
няті санітарка дільничної 
лікарні М. Г. Корчебна, 
медсестра дільничної лі
карні Л. М. какова, ро
бітник заводу В. Г. Мель
ниченко, завідуюча дитя
чим сектором БК цукро- 
комбінату Л. М. Теселько, 
санітарка дільничної лі
карні М. І. Коротюк, ке
рівник духозого оркестру 
ЦБК В. О. Кразцоз, пра
цівник ТЕЦ Д. Й. Побе
режник, учень 8 класу 
Перегонівської СШ Саша 
Ященко. Його мама Тетя
на Григорівна теж учас
ник гуртка, і любов до 
сценічного мистецтва пе
редає синові.

Я назвав тут багато 
імен, щоб підкреслити 
масовість участі в драма
тичному гуртку людей 
різних професій.

Драматичний гурток 
при будинку культури 
цукрозаводу діє з 1961 
року. 1ніц!аторами його 
створення були медпра
цівники Перегонівки, і, ліс 
бачимо, зони й зараз ак
тивні учасники. Першою 
виставою колективу була 
п’єса І. К Харпенка-Каро- 
го «Безталанна». Глядачі 
Перегонівки, та й сусідніх 
сіл мали можливість ба
чити у постановці гуртків- 
ців також інші класичні 
твори: «Д-зй серцю волю, 
заведе в незолю» М. Кро- 
пивницького, «Ніч під Іва
на Купала», «За двома 
зайцями» і «Ой не ходи, 
Грицю, та й на вечорни
ці» М. Старицького. По
ставлено багато творів на 
теми сучасності: «Іркут
ська істор-я» О. Арбузо
ва, «Рідно мати моя» 

■ Ю. Мокр'єзз та інші.
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Сні- 
ро- 
ВР.
тс-

д ЦТ (І програма)
8.00 — Час. 8.40 — 

ває академічний хор 
сійської пісні ЦТ і 
9.10 -— Документальні
лефільми. 9.50 — Мульт
фільм. 10.10 — «Алеко». 
Фільм - опера на музику 
Є Рахманїпова. 11.15 — 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — «Сільські горизон
ти». Документальні філь
ми. 15.25 — «Пісня летить 
над Карпатами». 16.05 — 
Повніш. 16.15 — Докумен
тальний телефільм «У не
бі 1 па землі. Десять років 
з життя Валерія Чкалова».
17.20 — Розповідають на
ші кореспонденти. 
— Мультфільм. 
Наука і життя. 
Сьогодні у світі.

! До Дня відродження Поль
щі. Програма телебачення 
Польської Народної Рес
публіки. 19.55 — Новини. 
20.00 —

-пісні у 
(ПНР). 21.00 
— Фільм «І життя, і сльо
зи. і любов...». 23.20 —
Сьогодні у світі.

д УТ
10.00 — Новішії. 10.20 — 
НТТМ — аукціон ідей.
11.20 — Художній теле
фільм. «Народжена рево
люцією». 6 серія. 12.50 — 
Доброго вам здоров’я. 13.20 
— Новини. 16.00 — Нови
ни. 16.15 — Старти надій. 
16.45 — Неспокійні серця.
17.30 — Агропром: про
блеми і пошуки. Спеціа
ліст на селі. 18.00 — День 
за днем. (Кіровоград). 18.15 
— Оголошення. (Кірово
град), 
лефільм.
18.30 — Звучить 
музика. 19.00 -- 
на камера. 19.30 
відаємо на ваші 
пя 
карта 
річчя 
Степняка 
‘Кіровоград). 20.35 
.тошешія.
20.40 — На 
ти! 21.00 — 
Зроблено і 
Повтор від ЗО/V) 
град).

Д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 

— Документальний теле
фільм. 8.30 — Фільм «Дже
рела». 2 
дилышк. 
мелодії, 
школа, 
фільм. 10.55 
гой нашого 
сим Максимович», 
мгіпь»). 12.15 — Французь
ка мова. 12.45 — Т. Хрен
ников. Концерт № 1 для 
фортепіано з оркестром. 
13.10 —- Програма Волго
градської студії телеба
чення. 14.10 — «Творчість 
Б. Шоу». Передача 2. 15.00 

Новини. 18.00 — Нови
ни. 18.15 — Рнтм'чпа гім
настика. 18.45 
шістнадцяти 
1*>.30 
хових 
нада». 
капка.
20.20 
Передача 
.чи». 20.50 
ний телефільм 
Час. 21.40 -- ’ 
порт «Зодіак», 
чість литовського 
.•штора і 
М. Чюрльоніса 
Повніш.

-. 17.50
18.15 —
18.45 —

19.00 —

Народної
19.55 “..

Свято радянської
м. Зелена Гура 

Час. 21.40

присвячених 65-й річниці 
Монгольської ---------- -
революції.
годні у світі.

д УТ10.00 — Новішії. 10.20 — 
«Теплий попіл».
12.30 -- Музичні зустрічі.
13.30 — Цовннм. ■" 
Іитери.чуб. 16.00 
іш. 16.10 — Сонячне 
ло, 16.40 — Тверезість 
норма життя. Докумен
тальний фільм «Гірка го
робина». 16.50 — На арені 
цирку. 17.25 
грама 
ного».
днем.

народпої
23.00 — Сьо-

Вистава.
13.45 — 
- Иови- 

ісо-

і — Кінолро- 
•У світі прекрас- 

18.00 — День за
(Кіровоград). 18.15 

— Оголошення. (Кірово
град). 18.20 — Телефільм. 
(Кіровоград). 18.30 — Те
лефільм «Лицедії». 19.00—- 
Актуальна камера. 19.30 — 
М. Ваііджісв. «Помилка». 
Прем’єра телеиове.чи. 20.00 
—Молодіжна студія « Гарт» 
20.45 — На добраніч,
діти! 21.00 — Час. 21.40 — 
Художній телефільм «На
роджена революцією». 7 
серія. 23.00 — Новини.

д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 

— Документальний теле
фільм. 8.40 — «Золоті во
рота». Музична передача 
для дітей ((ЧССР). 9-30 — 
Документальний теле
фільм. 10.10 — «Прості
складні істини». Тележур
нал для батьків. 
Німецька мова. 
Фільм « Герой 
су» ( 7

— Мультфільм. 13.15 —
Програма Ульяновської 
студії телебачення. 14.00
- Новини. 17.55 — Нови
ни. 18.05 — Із скарбниці 
світової музичної культу
ри. В.-А. Моцарт. Виконує 
П. Шрайєр (НДР). 19.00 — 
Сільська ------
Вечірня 
Новини, 
дружність». 
20.50 — ”
телефільм.
21.40 — На екрані 
нокомедія. «Шалений
день». 22.45 — Чемпіонат 
«віту зі спідвею. Фінал. 
23.15 — Новини.

година. 20.00 — 
казка. 20.15 — 
20.20 - «Спів-

Тедежурпал. 
Документальний 

21.00 — Час.
кі-

Д ЦТ (І програма)
8.00 — Час. 8.40 У

світі тварин. 9.40 — Фільм

«Шалений день». 10.45 — 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Документальні
телефільми. 15.30 — Ро
манси М. 1'лінки виконує 
Н. Герасимова. Фільм - 
концерт. 15.55 — Повний. 
16.05 — Шахова школа.
16.35 — И.-С. Бах. Брап- 
денбурзький концерт № 5 
ре мажор. 17.00 — «-..До 
шістнадцяти і старші». 
17.45 — «Ігор Володими
рович Ільїнськпй. Уроки 
життя». Документальний 
телефільм. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — На
уково - популярний фільм 
«Без пом’якшуючих обста
вин». 19.20 
— діло».
створення 
колективів па промислових 
підприємствах країни.
19.50 — Телефільм «Слу
хати, у відсіках». 1 серія.

21.00 — Час. 21.40 — Лі
тературний альманах. 22.55 
— Сьогодні у світі.

▲ УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Молодіжна студія «Гарт».
- ХудожиЦі теле- 
«Народжена рево- 

7 серія. 12.25 — 
— пісня». Іван 

пісня.
Новішії. 13.40 — 

му-

— «За словом 
Про проблеми 
рад трудових

10.40 —
11.10 —

........ .. ...і нашого ча-
(<Княжна Мері»). 12.45

З 22 по 25

липня

1986 року

11.05 
фільм 
люцією». 
«Слово
Франко і народна 
13.25
Концерт старовинної 
зики. 16.00 — Новини.
16.10 — «Пім. Нам і беге
мот Бантик». Лялькова ви
става. (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення). 
17.00 — «Барвистий хоро
вод». 17.45 — Екран по
шани Українського теле
бачення. 18.00 — Україн
ська естрада. 18.30 — Ак
туальна камера. 19.00 — 
Чемпіонат СРСР з футбо
лу. «Динамо» (Київ) — 
«Дніпро». Під час перерви 
— День за днем. (Кірово
град). 20.45 — Па добра
ніч. дітні 21.00 — Час. 
21.40 — Художній теле
фільм «.Народжена рево
люцією». 8 серія. 23.20 — 
Новини.

X ЦТ (II програма) 
8.00 — Гімнастика: 8.15—

Документальний теле
фільм. 8.25 — Фільм
«Скринька з фортеці».

18.20 — Те-
(Кіровоград). 

класична 
Актуаль- 
— Відпо- 
запитаїї- 

20.00 — Літературна
України. До ІЗ." 

дня народження
- Кравчииського. 

Ого- 
(Кіровоград).

і добрані1:, ді- 
Час. 21.40 — 

в Кіровограді.
(Кірово-

J-

серія. 9.20 — Бу-
P.50 — Народні 

10.05 — 1 Пахова
10.35 — Мульт-

— Фільм • Ге- 
часу». (• Мнк-

• Т;і-

— «.... До 
і старші*.

- І'рас квінтет ду- 
інструментів «Сепе-

20.00 — Вечірня
20.15 — Новини.

- Земля сибірська.
2. ■ Професіона- 
— Документаль- 

21.00 — 
Фільм - кой- 

ГІ ро твор- 
компо- 

художнпка 
22.45 —

(ШШО
ЦТ (І програма)
8.00 — Ч.-с. 8.40 — Клуб 

мапдрігшшіїі. 9.35 — Вис
туп Держ’шного академічного російського народ
ного хопу ім. Пятішцько- 
го. 10.25 — Роби з нами, 
роби ми. роби краще 
нас. 11.25 — Нотній. 1'1.30 
— Новини. 1-1.50 — • Спад
коємці трігшній». Доку
ментальні Фільми. 15.35 

Народна творчість 
16.00 — Покипи. 16.05 — 
■їх екзаменувала війна». 
Зустріч школяріп З ІПІ- 
пускнпкамл київських вій
ськових училищ часів Ве
ликої Вітчизняної війни. 
16.40 — Електроніка і ми. 
17.10 — Телефільм -Гой
далки». 18.15 — Фільм -
концерт • С.чіг.ис Ірма Со- 
х.-ілле». 18.45 — Сьогодні у 
(’"М 19-00 — Мультфільм. 19..0 — Наш сад. 19.50 — 
■А.-бар. Факти І роздуми». 
токумептальшій фільм. -0.35 — Грає лауреат між
народного кои к у р С V 
Ю. Слєсарєв (Фоптепілно) 
21.00 — Час. 21.40 —.Уро
чисте відкриття Дній куль
тури Монгольської Народ
ної Республіки в СРСР

ПІ.ИЙІ

Т і. < .

. •**<- ■
*•*■

Минулої суботи п Кіровограді стартував сслотурнір 
за програмою XXXI спартакіади школярів України. 
Учасників змагань на площі імені С. М. Кірова віта
ли ветерани Великої Вітчизняної війни, відповідальні 
працівники облвно, фізнультурні активісти.

Напруженими були поединки на 15-кілометровій 
трасі. Тут з результатом 24 хвилини 12 секунд пере-

могла волинянка Олена Близнюк, другою була Іри
на Денисюк (Житомирська область), третьою — На
талка Горбатенко (Харківська область) — на знімну вгорі.

Вчора юні велосипедисти занінчили спартакіадні 
поєдинни. Про результати ми повідомимо в наступ
ному номері «Молодого комунара».

Фото В. ГРИБА.

«ЗІРКА»—«НИВА» (Вінниця)—1:3
Стрілка секундоміра 

не встигла оббігти й 
першого кола, як вінниць
кі футболісти недвознач-

но заявили про свої рі
шучі наміри гострою ата
кою. На 8-й хвилині Сер
гій Шевченко відкрив ра

хунок, а незабаром Вік
тор Рудий з кутового (І) 
спрямував м’яч прямо у 
сітку.

Після відпочинку Ста
ніслав Козаков відквитав 
один гол, та Володимир 
Снилик на 63-й хвилині

встановив остаточний ра
хунок — 3:1 на користь 
«Ниви».

Чергову гру «Зірка» 
проведе в середу 23 лип
ня на своєму полі з ди- 
намівцями Ірпеня.

С. БОНДАРЄВ.
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9.40 — Лірика М. Лермон-
това. 10.20 — Програма
Новосибірської студії те
лебачення. 11.15 — Мульт
фільм. 11.35 — Іспанська 
мова. 12.05 — Фільм «Неж
даний гість». 13.35 — Те
ніс. «Кубок Федерації». 
Чемпіонат світу серед жі
ночих команд. 14.15 -- 
Новини. 18.00 — НовшйС 
18.20 —- Ритмічна гімн»!»' 
тика. 18.50 — Співає мо
лодіжний хор «Ноорус» 
Палацу культури Імені 
Я. Томпа (Таллін). 19.00 — 
Чемпіонат СРСР з футбо
лу. «Динамо» (Київ) — 
«Дніпро». Під час перерви 
— 19.45 — Вечірня казка. 
20.45 — Ш. Беріо. «Балет
ні сцени». 21.00 — Час.
21.40 — Екран пригод
ницького фільму «Зниклі 
серед живих». 23.00 —
Науково - популярний 
фільм «Що там. за краєм 
берега?» 23.20 -- Новини.

д ЦТ (І програма)

8.00 — Час. 3.40 —
Мультфільм. 8.50 — Теле
фільм \ Слухати, у відсі
ках». 1 серія, і 0.00 Грає 
ансамбль народних Ін
струментів «Буляк» Пала
цу культури ■ Родина». 
10.20 — Пошук. 10.40 — 
Новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — < Перевірено прак
тикою». Документальні 
фільми. 15.30 — Російська 
мова. 16.00 — Новиипл
16.05 — Фільм «П'ятіиЯМ 
цятирічний капітан». 17.25" і
— -Своєю долею пишвє-
могя ми... Декабристи г | 
Сибіру». 18.10 — Ризький 
камерний хор • Аве спл* 
18,45 — Сьогодні у світі. 
19.00 - «Співдружність».
Тележурнал. 19130 
Мультфільм 19 50 — Но
вини 19.55 — Телефільм 
«Слухати. V відсіках». 2 
серія. 21.00 — Час. 21.40
— «Здрастуй, мир! Здрас
туй. друг!» Естрадна про
грама з Таллінн. 23.00 — 
Сьогочиі у '-віті

10.00 — Покипи. 10.20 — 
Виробнича гімнастика. 
10.39 — «Ви нам писа
ли...» Музична програма 
за листами телеглядачів. 
11.20 — Художній теле
фільм ■ Народжена пене- 
люцією» 8 серія. 13.00 — 
Новини 16.00 — Новини.
16.10 — Для дітей. «Тере
мок». Вистава. 16 55 —
< Компас туриста». 17.25 — 
Концепт популярної сим
фонічної музики. 17.55 — 
Літо піонерське. 18 30 — 
День за днем. Кіпово-
град). 18.45 — ТелеФіиі-м 
(Кіровоград). 19.00 — 
тмальиа камера. І9.3іг—• 
«Темп». 20.30 — До Дня 
працівників торгівлі. Ви
ступ начальника обласно
го управління торгівлі 1- 1- 
М ар ко вс ько і о І Кірово
град). 20.45 — Оголошен
ня. (Кіровоград). 20 50 — 
На добраніч, діти! 21.00 — 
Час. 21.40 — Художній
телефільм 
волюцією» 
-— Новини

«Народжена ве
сі сепія 23 05

А ЦТ (II програма) #
8.00 — Гімнастика. 8.20

— Документальний теле
фільм. 8.50 — «... До шіст
надцяти і старші». 9.35 — 
Наш сад. 10.05 — Фільм
«Зниклі серед живих». 
11.30 — Англійська мова. 
12.00 — Фільм «Юнга
Північного флоту». 13.25
— Теніс. «Кубок Федера
ції*. Чемпіонат світу се
ред Жіночих команд, і4.05 
— Екран збирає дру-'йв. 
Хакаська автономна об
ласть СРСР — Південно - 
Гобійський Аймак Монго- ‘ 
.тії — побратими. '-Ак — і | 
Новини. і8.00 — НЯрнн. в 
18.20 — Для всіх .-Для 
кожного. Чи легко вибра
ти холодильник? 18.50 — 
Виступає ансамбль «Сме
річка». 19.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу «Динамо» 
(Москва) — -Торпедо» 
((Москва). Під час перер
ви — 19.45 — Вечірня
казка. 20.45 Науково - по
пулярний фільм -Такі про
сті істини*. Про прогре
сивну організацію праці. 
21.00 — Час. 21.40 — Ек
ран зарубіжного фільму 
«Перемога Хосе Аріаса». 
(Куба). 23.10 — Докумен
тальний телефільм 23 30
— Повніш
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