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МІЦНА ДРУЖБА, ГАРТОВАНА У ЗМА
ГАННІ, ЄДНАЄ РОБІТНИКІВ, КОЛГОСПНИ
КІВ, ТРУДОВУ ІНТЕЛІГЕНЦІЮ КІРОВОГРАД- 
ЩИНИ З ТРУДЯЩИМИ БАШКИРСЬКОЇ 
АРСР І ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ. У ЦІ ДНІ В 
НАШІЙ ОБЛАСТІ ПЕРЕБУВАЮТЬ ДЕЛЕГА
ЦІЇ з БАШКИРИ ТА ОДЕЩИНИ. ЦЕ ГЛИБО
КО СИМВОЛІЧНО, АДЖЕ НИНІ ВСЯ КРА
ЇНА СВЯТКУЄ 325-РІЧЧЯ ВОЗЗЄДНАННЯ 
УКРАЇНИ З РОСІЄЮ.

ЮНАКИ ТА ДІВЧАТА КІРОВОГРАДЩИ- 
НИ ПАЛКО ВІТАЮТЬ ДРУЗІВ ПО ЗМАГАН
НЮ І ЗИЧАТЬ ЇМ НОВИХ ТРУДОВИХ УСПІ
ХІВ. хай міцніє наша дружбаі

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ДКСМУОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

зовсім тобі шкільним клас! 
Навіть п’ять років праці 
тут промайнули для Світ
лани Кваші якось непоміт
но. Замислилась вона над 
цим тільки того пам’ятно
го дня, коли її, вже досвід
чену, обрали групкомсор- 
гом щойно створеної ком
сомольсько - МОЛОДІЖНОЇ 
ферми. Гуртом, коли до
сить лиш погляду, аби те
бе зрозуміли, легше дола
ти труднощі, приємніше 
зустрічати радість трудо-

^ОДНОСТАЙНО

навіки разом

Було прийнято рішення 
зборів в колгоспі імені 
XXII з’їзду КПРС Ново- 
миргородського району 
про створення комсомоль
сько-молодіжної ферми.

Комсомолка Світлана 
Кваша (на фото), як і її по
други, після закінчення де
сятирічки почала трудову 
біографію на молочното
варній фермі другого від
ділка. Сподобалось їй пра
цювати в дружному, за
взятому колективі доярок,

чималу частину якого ста
новила молодь. Слово за 
словом —і загітувала Світ
лана кількох подруг. А 
згодом нращі доярни при
глянулись багатьом хлоп
цям. Прийшов доглядати 

^орів Валерій Кадунов, 
стали доярами Юрій Чер
нов та Йосип Соні. Ну

тів, сміху, радощів. При
ємною усмішкою зустріли 
обліковець Світлана Гур- 
жован і завідуюча фермою 
Надія Пантазьєиа розпаші
лу від праці Марію Тро- 
цик. Бо ж майже центнер 
молока від 17 йорів за 
один лиш удій. Тгк три
мати!

Фото В. ГРИБА.

ЗУСТРІЛИСЯ ТОВАРИШІ 
ПО ЗМАГАННЮ

НАПЕРЕДОДНІ ПРИЇЗДУ НА КІРОВОГРАДЩИНУ 
ДЕЛЕГАЦІЇ НАШИХ ДРУЗІВ ПО ЗМАГАННЮ З БАШ
КИРСЬКОЇ АРСР МИ ЗВ'ЯЗАЛИСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 
З КОЛЕГАМИ З «ЛЕНИНЦА», ОРГАНУ БАШКИРСЬКО
ГО ОБКОМУ ВЛКСМ І ПОПРОСИЛИ РОЗПОВІСТИ 
ПРО ЦІКАВ! ПОДІЇ З ЖИТГЯ МОЛОДІ РЕСПУБЛІКИ.

Даппя дружба, багато
річне трудове суперництво 
єднає трудящих Кірово- 
градіцшш та Одещини. 
Соціалістичне змагання до
помагає працівникам су
сідніх областей добивати
ся підвищення продуктив
ності прані, збільшення ви- 
^блпштва і продажу дер
жані зернових і техні'ішіх 
культур, продукції тва
ринницьких ферм.

Учора одеська делегація 
у складі першого заступ
ника голови облвиконко
му В. А Коваленка, голо
ви колгоспу імені Кірова 

вих перемог. Хоч минуло
го року й довелося часті
ше сумувати через неста
чу нормів для тварин, та 
саме ентузіазм, міцна 
здруженість колективу й 
допомогли йому зберегти 
волю до перемоги. На сво
їх зборах дівчата підтри
мали ініціативу передових 
молодих доярок області і 
зобов’язалися високими 
трудовими здобутками зу
стріти 60-річчя ЛКСМ Ук
раїни, а п’ятирічку вико
нати до 110-ї річниці з дня 
народження Е. І. Леніна.

...йшло обідне доїння. 
Час напружений. Та не об
ходились дівчата без жар-

Анапьївського району, Ге
роя Соціалістичної Праці 
Є. П. Дунського,. черго
вої станції Одеся-Сорту- 
вальва. Героя Соціаліст 
тпчної Праці О. Г. Циган- 
кової побувала в колгос
пах імені Свердлова та 
імені XXII з’їзду КГІРС, 
Добровеличківського ра
йону.

Гості відвідали тварин
ницький комплекс кол
госпу імені XXII з’їзду 
КПРС. зустрілися з тру
дівниками господарств ра
йону.

НА ЗАВОД! «ЧЕРВОНА ЗІРКА» ВІДБУВСЯ МІТИНГ 
ДРУЖБИ З ПРЕДСТАВНИКАМИ РОСІЙСЬКОЇ 
ФЕДЕРАЦІЇ, ПОСЛАНЦЯМИ БАШКИРИ, ПРИСВЯЧЕНИЙ 
325-Р1ЧЧЮ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ УКРАЇНИ З РОСІЄЮ

Сотні робітників та ін
женерно-технічних праців
ників зібралися позавчо
ра в 90-му корпусі двічі 
орденоносного заводу 
«Черзона зірка» на мітинг 
дружби. За доброю тра
дицією дорогих гостей, 
посланців з братньої Баш
кирі!, зустрічають з хлі- 
бом-сіллю на українсько
му рушнику. Палкими оп
лесками вітають червоно- 
зорізці Файзулу Еапсйови- 
ча Султанова, Голову Пре
зидії Верховної Ради Баш
кирської АРСР, депутата 
Верховної Ради РРФСР, 
Адгама Галековича Шара- 
футдінова, першого сек
ретаря Мєлеузовської о 
/міськкому партії, кандида
та технічних наук, Василя 
Васильовича Рсжковз, ро
бітника Уфімського ви
робничого об’єднання, 
Кільдебая Сулеймановича 
Сулейманова, чабана рад
госпу Хайбуллінського ра
йону БАРСР, Героя Соціа
лістичної Праці, депутата

ДО ВИБОРІВ
В комітетах комсомолу 

Башкирії йде діяльна під
готовка до виборів. В 
агітпунктах молодь вивчає 
норми соціалістичної де
мократії, свої громадян
ські права і обов'язки. На 
передовій цієї роботи — 
сотні комсомольи.ІЕ-агіта- 
торів.

Цікаєо, що першими 
глядачами нового спектак
лю «Гульбадар», постав
леного народним театром 
клубу при Будинку куль
тури «Будівельник», стали 

Верховної Ради РРФСР. 
Разом з ними на завод 
прибули другий секретар 
Кіроєоградсі кого обкому 
партії Л. Ф. Кібець, пер
ший заступник голови обл
виконкому А. А. Давиден
ко, сенрєтарі міськкому і 
райкомів партії м. Кіросо- 
• реде.

Мітинг відкрив секре
тар парткому заведу 
«Червона зірка» Ю. І. Пу- 
хар. Слово надається то
кареві механоскладально
го цеху № 2, депутатові 
Верхоаної Ради УРСР, ка
валерові ордена Леніна 
Л. В Чернезі. Бона тепло 
вітає башкирських друзів 
на українській землі, зга
дує про сеос перебування 
в сонячній Башкирії, про 
зустоічі з робітниками 
Уфи.

— Всюди і.іи бачили, т-к 
творчо, по-ударному тру- 
дятвся наші друзі, щиоо 
раділи їхнім успіхам. Ве
ликі досягнення має Баш- 
кирія в комуністичному 
будівництві. Все це — пе
реконливе свідчення пра-

також молоді виборці. 
Однойменну повість пись
менника Рауфа Насирова 
інсценовано не випадково. 
Адже в ній яскраво від
творено важкі роки ста
новлення Радянської вла
ди в Заураллі, змальова
но подвиги юнаків і дів
чат із Угапів — ровесни
ків молодих виборців.

УФА-УРЕНГОЙ
Комсомольсько - моло

діжна бригада слюсарів- 

вильної, мудрої національ
ної політики ленінської 
партії.

На нашому заводі в єди
ній дружній трудовій сім’ї 
працюють представники 
багатьох національностей. 
Для кожного з нас дружба 
і взаємодопомога — закон 
нашого життя, запорука 
успіхів. Бригада токарів, 
яку я очолюю, достроково 
винонала підвищені соціа
лістичні зобов'язання юе- 
тього року п ятирічки. Ни
ні на трудовому кзлендаоі 
нолективу —листопад 1979 
року.

Біля мікрофона майстер 
механоскладального цеху 
№ 3, кавалер орденів тру
дового Червоного Прапо
ра і «Знак Пошани» Г. Я. 
Псномаренко:

— Ми пишаємось тим. 
що наше, найбільше в об
ласті підприємство, по
ставляє посівну техніку й 
у вашу республіку, дорогі 
башкирські друзі. Робіт
ники зроблять усе, аби вб- 
на. техніка, була сисоно- 
якісною. Десятки колекти
вів і сотні робітників дали 
слово до 22 квітня 1980 ро
ку виконати свої особисті 
п’ятипічні завдання.

— Молоді робітники та 
Інженерно-технічні праціЕ-

монтажників РБУ-2 тресту 
«Башнафтохімрембуд» ста
ла суперником по змаган
ню з комсомольсько-мо
лодіжною бригадою В. Ва- 
хрушевв з Нового Урен- 
гоя. Незабаром мине рік, 
як виїхали посланці Баш
кирії на Всесоюзну удар
ну будову в Тюменській 
області, але не втратиг.м 
зв’язків з ровесниками 
свого краю. Недавно тю- 
менці одержали банде
роль від бригади слюса- 
рів-монтажників, яку очо
лює Г. Нечаев. Викликаю
чи на змагання своїх зем
ляків, уфімці зобов'яже 
лися до 110-ї річниці з 
дня народження В. І. Ле
ніна додатково виконати 

нини заводу, — наше у 
своєму виступі техніи-нон- 
єтрунтор, заступник секре
таря комсомольсько! орга
нізації відділу головної о 
конструктора Г. Є. ЗАХА
РОВА,—з радістю вітають 
наших дорогих гостей — 
посланціе Башкирії. Ця 
зустріч проходить у дні» 
ноли весь радянський нА- 
ред урочисто відзначає 
325-річчя возз'єднання Ук
раїни з Росією Дружба 
наших народів міцніла ві
ками. На боротьбу за ссо; 
Соду піднімалися справжні 
герої. На Україні — Бог
дан Хмельницьким, у Баш
кири — безстрашним Са
лават Юлаєв. А ми сьо
годні своєю сумлінною 
працею зміцнюємо зв’яз
ки. які дісталися нам у 
спадок. Ми пишаємося 
своєю причетністю до ве
ликих справ країни.

Від імені всіх трудіенц- 
ків заводу, представників 
Російської Федерації ьі-і 
тає директор «Червоної 
зірки» В. І. Карпенко. Він 
розповідає пре успіхи 
червснозорівців.

Слово надається члено
ві делегації БАРСР А. Г. 
Шарафутдінову.

— Знаменні дні пережи
ває нині український на
род — свято 325-річчя гл.«- 
з’єднання України з Ро
сією. — мовить гість. — 
Це наше спільне сеято.

Минулого року хліборо
би нашої республіки ви
ростили багатий vDoжaй 
зернових. У цьог’уг й ваша 
заслуга, адже машини, ви
готовлені на «мерконГй 
зіриі». засівали наш: поля.

ЧзрЕснсзорівці і гості з 
Башнирії обмінюються су
венірами. Учасники мітин
гу приймають текст ві
тального листа Генераль
ному секретареві ПК 
КПРС. Голові Президії 
Верховної Ради СРСР 
Л. І. Брежнєву.

У цей же день члени де
легації поклали кеіти до 
пам’ятників В. І. Леніну І 
С. М. Кірову. Гості з 
Башкирії побували також 
на заводі друкарських ма
шиной, в універсальному 
торговельному об єднан
ні «Кіровоград», дитячс- 
юнаиькій спортивній шно- 
лі. А Ечора зустрілися з 
трудівниками Знам’янки 
та Отгксандріі.

К. ГОРЕНКО.
На знімну: під час 

мітингу на «Червоній зір
ці».

Фото і. КОРЗУНА.

річний план одинадцятої 
п’ятирічки, а до 60-річчя 
Башкирської АРСР—план 
4,5 років нинішньої п'яти
річки.

УРОЖАЙ-79
Механізатори Ьаймак- 

сьного радгоспу успішно 
завершили ремонт техні
ки, яку буде використано 
на весняно-польових ро
ботах. У Комсомольсько
му відділку радгоспу доб
ре працює молодіжна ре
монтна бригада. Тї чле
ни — Самат Килисбасв та 
Ільяс Абілєв — домоглися 
найвищої продуктивності 
праці та якості ремонту.

До речі, і до минулої 
посівної кампанії молоді 
механізатори відділка під
готувались на відмінно. 
Це й дозволило їм здобу
ти призові місця у зма
ганні на сівбі-78.



З лютого 19Ї9 року2 стор „МОЛОДИЙ КОМУНАР" -

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
ТРУДЯЩИХ ОРДЕНА ЛЕНІНА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1979 РІК

Т» ОБСТАНОВЦІ високого політичного 
і трудового піднесення трудящі Кі

ровоградської області наполегливо вті
люють у життя істеричні рішення XXV 
з’їзду КПРС. Виробничі колективи об
ласті, змагаючись за виконання планів 
десятої п’ятирічки, ознаменували 1978 
рік дальшим розвитком, суспільного ви
робництва, підвищенням його ефектив
ності. Перевиконано завдання 1978 року 
і трьох років п’ятирічки по обсягу та 
реалізації продукції, зперше у засіки 
Батьківщини засипано 1 мільйон 410 ти
сяч тони хліба. Поліпшено торговельне 
і побутове обслугсвузані-.я населення, 
дальшого роззитку дістали народна 
освіїа, охорона здоров'я і культура.

Одностайно схвалюючи рішення лис
топадового (1978 р.) Пленуму ЦК КПрС, 
керуючись висновками і настановами, 
викладеними у виступі Генерального 
секретаря ЦК КІІРС, Голови Президії 
Верховної 
Брежнєва 
госпники, 
вважають 
ком ще ширше розгорнути 
підвищення ефективності і 
ти, досягнення найвищих 
при найменших затратах.

Продовжуючи розвивати
1-е змагання, широко підтримуючи пат
ріотичні почини підприємств міст Мо
скви і Ленінграда «Завдання десятої 
п’ятирічки — до 110-і річниці з дня на
родження В. І. Леніна», Ростовської об
ласті — «Працювати без відстаючих», 
трудящі Кіровоградської області беруть 
такі соціалістичні зобов’язання:

Ради СРСР товариша Л. І. 
на Пленумі, робітники, кол- 
трудова інтелігенція області 
своїм патріотичним обоа’яз- 

боротьбу за 
якості робо- 
результатів

соціалістич-

ПРОМИСЛОВІСТЬ
На основі технічного переозброєння 

виробництва, удосконалення технологіч
них процесів і організації праці завер
шити виконання плану 1979 року по 
реалізації продукції до 28 грудня 1979 
року і реалізувати промислової про
дукції понад план на 17 мільйонів кар
бованців, у тому числі по зустрічних 
планах — на 1,2 мільйона карбованців.

Виробити додатково до плану тозарів 
народного споживання на 6,9 мільйона 
карбованців у роздрібних цінах, у тому 
числі тозгірів для дітей — не менше 14 
тисяч пар шкіряного дитячого взуття но
вих і поліпшених моделей, 10 тисяч пар 
панчішно-шкарпеткових виробів вищої 
категорії якості, на 800 тисяч карбован
ців молочних і хлібо-булочних виробів. 
Дозести виробництво товарів народного 
споживання з державним Знаком якості 
де 10 процентів у загальному їх обсязі.

Виготовити понад план 550 сільсько
господарських машин, 40 тонн нікелю- 
кобальту у феронікелі, 650 тонн графіту, 
2900 тонн цукру-піску.

Підвищити продуктивність праці проти 
плану на 0,9 процента, забезпечити не 
менше 80 процентів приросту обсягів 
промислового виробництва за рахунок 
зростання продуктивності праці.

Продовжити роботу по підвищенню 
технічного рівня виробництва і поліп
шенню використання основних фондів. 
Ввести з експлуатацію 19 автоматичних і 
потоково-механізованих ліній, понад 
.зОО одиниць високопродуктивного устат
кування, впровадити близько 40 техно
логічних процесів.

Наполегливо боротися за підвищення 
технічного рівня і якості продукції, до
вести випуск продукції вищої категорії 
якості в загальному обсязі до 12,2 про
цента, а кількість виробів — до 180, до
битися впровадження комплексної си
стеми управління якістю на 26 підпри
ємствах області.

Освоїти випуск 102 нових видіз про
мислової продукції. Одержати надпла
нового прибутку в промисловості 2,2 
мільйона карбованців.

Від впровадження винаходів і раціо
налізаторських пропозицій одержати 
економічний ефект 16 мільйонів карбо
ванців.

сільськогосподарського виробництва 
одержати е колгоспах і державних гос
подарствах: зерна — 3124 тисячі тонн, 
цукрових буряків — 3750, соняшнику — 
297, овочів—118,1 тисячі тонн, корміз— 
3418 тисяч тонн кормових одиниць, м'я
са (в живій вазі) — 198, молока — 760 
тисяч тонн.

Продати державі 'зерна 1434,1 тисячі 
тонн цукрових буряків — 3415, насіння 
соняшнику — 247, овочів — 101,5, м’яса 
(в живій вазі) — 187,6, молока — 689 
тисяч тонн.

Одержати в середньому з кожного 
гектара зернових по 34 центнери, цук
рових буряків — по 270, соняшнику — 
по 20,3, овочів — по 140 центнерів.

Надоїти від кожної корови по 2615 кі
лограмів молока, добитися середньодо
бового приросту живої ваги на відгодів
лі великої рогатої худоби по 660 грамів, 
свиней — по 400 грамів.

Поліпшити якість продукції. Продати 
держазі 365 тисяч тонн зерна сильних і 
цінних сортів пшениці, молока першим 
сортом — 85 процентів, великої рогатої 
худоби вищої вгодованості — 73 про
центи.

Здійснити заходи по зміцненню кор
мової бази, закласти 334 тисячі тонн сі
нажу, виробити 96 тисяч тонн вітамінно- 
трав’яного борошна та інших обезвод
нених кормів. Створити зрошувані куль
турні пасовища на площі одна тисяча 
гектарів, здійснити поверхневе поліп
шення природних кермових уїдь на 
площі 38 тисяч гектарів.

Заготовити зсіх кормів у розрахунку 
на умовну голову по 33,3 центнера кор
мових одиниць і забезпечити раціональ
не їх використання

Підвищити продуктивність праці по
рівняно з /минулим роком у колгоспах і 
державних господарствах на 14 процен
тів. Дозести рівень рентабельності сіль
ськогосподарського виробництва у кол- 
юспах до 26,3 процента, у радгоспах 
Міністерства радгоспів УРСР — до 2ї 
процента.

Заліснити яри, балки і береги рік на 
пг ощі 1190 гектарів. Побудувати гідро
технічні споруди на 990 тисяч карбо
ванців.

Еід впровадження раціоналізатор
ських пропозицій і винаходів одержати 
5 мільйонів карбованців річної економії.

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО
За рахунок дальшого підвищення тех

нічного рівня будівництва, вдосконален
ня організації праці і широкого впро
вадження бригадного господарського 
розрахунку завершити план будівельно- 
монтажних робіт до 28 грудня. Пере
виконати план по зростанню продукгі.а- 
юсті праці на 0,1 процента.

Враховуючи важливість нарощування 
потужностей для виробництва сільсько
господарської техніки відповідно до зи- 
ллог липневого (1978 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, випереджаючими темпами весіи 
будівництво і забезпечити дострокове 
введення в експлуатацію виробничих по
тужностей Кіровоїрадського заводу 
тракторних гідроагрегатів і 91 корпус/ 
заводу «Червона зірка».

Ввести в експлуатацію цех по випус
ку виробів великоблочних будинків у 
місті Олександрії і здати в листопаді ви
робничі площі під монтаж устаткування 
на автоматичній телефонній станції в 
місті Кіровограді.

Повністю освоїти виділені кошти 
здати в експлуатацію до початку 
вчального року три загальноосвітні 
ли на 235С місць, дитячі дошкільні 
ксви на 1420 місць.

Ввести достроково, до 1 вересня,

і 
на- 

шчо- 
уста-

ви
на

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Керуючись рішеннями липневого 

(1978 р.) Пленуму ЦК КПРС, широко 
впроваджуючи досягнення науки і пере
дового досвіду, прогресивну техноло
гію виробництва, на основі дальшої спе
ціалізації і міжгосподарської кооперації

з 
сокою якістю робіт дитячий садок 
280 місць заводу «Червоне зірка» і до 
15 грудня — будинок грудної дитини у 
Кіровограді, до 1 травня — будинок 
побуту в Кіровограді.

Забезпечити виконання плану введен
ня житла по державних капітальних 
вкладах, ввести достроково, до Дня бу
дівельника, 4,4 тисячі квадратних метрів 
корисної площі житлових будинків.

Достроково здати в експлуатацію 
другу чергу ферми великої рогатої ху
доби на 500 голів у колгоспі «Іскра» 
Олександрівського району, відгодізе.чь- 
ник на 1350 голів великої рогатої худо-

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ
ТЕЛЕТАЙП

ДОСВІДОМ 
ПОДІЛИЛИСЯ 
МЕХАНІЗАТОРИ

У Новоукраїпському ра
йоні минулого року бу
ло запроваджено нову по
саду — заступник голови 
колгоспу по роботі з мо
лоддю. Минув час, і тепер 
У чотирнадцяти керівни
ків господарств є заступ
ники, які займаються ви
ховною роботою з моли*

би в колгоспі «Перемога» Вільшансько- 
го району,’ приміщення для молодняка 
великої рогатої худоби в колгоспі імені 
Свердлова Добровеличхівського району.

Дозести число бригад, що працю-оіь 
за методом бригадного підряду, до 195.

Зід впровадження раціоналізатор
ських пропозицій і винаходіз одержати 
не менше 1,5 мільйона карбованців річ
ної економії.

Колектив обласного виробничого уп
равління будівництва і експлуатації ав
томобільних шляхів зобов’язується об
сяг будівельно-монтажних робіт викона
ти до 25 грудня. Забезпечити своєчас
ний ремонт і’ підготовку автомобільних 
шляхів області до початку збирання 
врожаю. Підвищити продуктивність пра
ці на ремонтно-будівельних ооботах на 
0,5 процента проти плану. Одержати не 
менше 10 тисяч карбованців надплано
вого прибутку.

Колективи комунальних підприємств 
зобов’язуються додатково до план/ 
виконати робіт і надати послуг населен
ню на 450 тисяч карбозанців, перевико
нати завдання по продуктивності праці 
на 0,1 процента. Одержати 45 тисяч 
карбованців надпланового прибутку.

над план тозарів на 2,2 мільйона карбо- 
санціа.

Забезпечити за рахунок зростання 
продуктивності праці 81 процент 
росту товарообороту.

Розширити мережу магазинів на 
квадратних метрів.

Системою споживчої кооперації
дати і_—

пр.і-

16ДС

ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК
На основі дальшого підвищення ефек

тивності використання транспортних за
собів колектив Знам янськогс відділка 
Одесько-Кишинівської залізниці зобо
в’язується додзткозо навантажити ои 
тисяч тонн вантажів, підвищити продук
тивність праці проти плану на 0,1 про
цента, знизити собівартість перевезень 
на 0,1 процента.

Колектизи обласного управління авто
мобільного транспорту зобов’язуються 
гереьезти понад план 50 тисяч народно
господарських яаі-тажіз, 500 тисяч паса
жирів, знизити собівартість перевезень 
проти плану на 0,2 процента

Колектив азіалідприсмства зобов'я
зується річний план по застосуванню 
авіації а народному господарстві вико
нати до 7 жозгня — Дня Конституції 
СРСР. Відпразити понац план 100 тонн 
народногосподарських вантажів, підви
щити гродуктизність проці проти плану 
і.а 1 процент, одержати 150 тисяч кір- 
бозанціз надпланового прибутку.

Колектизи виробничо-технічного уп
равління зв’язку зобов'язуються план 
го тарифних прибутках перевиконати на 
40 тисяч карбозанців, забезпечити 100- 
процентний приріст обсягу продукції за 
рахунок зростання продуктивності пра
ці, одержати 50 тисяч карбозанців над
планового прибутку.

Колективи промислових підприємств, 
транспорту, будівництва подадуть шеф
ську допомогу колгоспам і радгос мм 
області устаткуванням і матеріалами 
для меліоративних споруд, у ремонті 
сільськогосподарських машин та інвен
таря, підвищенні рівня комплексної ме
ханізації тваринницьких ферм на за
гальну суму 1,5 мільйона карбованців; 
ірудящими промислових підприємств 
буде відпрацьовано з сільськогосподар
ському виробництві 75 тисяч людино- 
днів.

Виробничі колективи на основі широ
кої участі трудящих у роботі по раціо
нальному використанню сировини і ма
теріалів у поточному році зобов'язую
ться зекономити 9 тисяч тонн прокату 
чорних металів, 85 мільйонів кіловат-го
дин електроенергії, 210 тисяч гігакзло- 
рій теплової енергії, 13 тисяч тонн 
умовного палива, 3,5 тисячі тонн дизель
ного палива, 6,2 тисячі тоні- бензину, 
5,6 тисячі тонн цементу, 19 тисяч кубіч
них метрів лісоматеріалів.

Системою споживчої кооперації про- 
дати понад план товарів на 1,2 мільйо- г 
на карбованців, реалізувати понад план 
гродукції підприємствам громадського 
харчування на 110 тисяч карбозанців.

Продовжити роботу по розширенню 
комісійної торгівлі, продати населенню 
продуктів понад план на 50 тисяч карбо
ванців.

Виробити додатково тозарів народно
го споживання на 480 тисяч карбован
ців.

По обласному управлінню громад
ського харчування — виконати план то
варообороту до 30 грудня, реалізувати 
понад план продукції на 100 тисяч кар
бованців, дозести литому вагу власне ' 
продукції в загальному товарообороті 
до 66,7 процента. Забезпечити 90 про
центів приросту по товарообороту і ви
пуску власної продукції за рахунок зро
стання продуктивності позці.

ЗбІЛЬШИІИ ЧИСЛО місць ....... ............
їдальнях на підприємствах 
ціях на 1840.

Відкрити три кулінарних 
павільйони біля прохідних 
підприємств.

Працівники побутового обслуговуван
ня нададуть додатково до плану послуг 
населенню на 155 тисяч карбованців, 
тому числі в сільській місцевості — на 
50 тисяч карбованців, одержать понад 
план прибутку на 26 тисяч карбованців.

у робітничих 
і з організа-

магазини і 
промислових

ТОРГІВЛЯ І ПОБУТОВЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОСВІТА, КУЛЬТУРА.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Забезпечити комплексне розв язання 
питань навчання і комуністичного вихо
вання в навчальних закладах. Заверши
ти перехід усіх загальноосвітніх шкіл 
на кабінетну систему навчання, впрова
дити з 20 школах вивчення механізатор
ських спеціальностей, відкрити п'ять 
навчально-виробничих комбінатів, орга
нізувати роботу 246 таборів праці і від
починку старшокласників.

Ширше використовувати шефську до
помогу підприємств та організацій, кол
госпів і радгоспів для дальшого розвит
ку і зміцнення навчально-матеріальної 
бази шкіл, створення міжшкільних на
вчально-виробничих комбінатів, таборів 
праці й відпочинку старшокласників, 
обладнання учбозих майстерень, удо
сконалення роботи учнівських виробни
чих бригад. Встановити тісні зв’язки 
шкіл, профтехучилищ, трудових КОПЄК--- 
тизів. £

Добитися ДЗЛоШОГО розвитку худож
ньої самодіяльності, довести кількість її 
учасників до 123 чоловік на тисячу чо
ловік населення, організувати роботу 
не менше 625 художніх агітбригад, роз
ширити мережу народних університетів 
До 36.

План кінообслуї озування населення 
по всіх показниках виконати до 25 груд
ня, обслужити понад план 40 тисяч гля
дачів і одержати 20 тисяч карбованців 
валових доходів.

Поліпшити якість і культуру медично
го обслуговування населення і в пер- І 
шу чергу ^'часників Великої Вітчизняної 
війни.

Оздоровити в санаторіях, пансіонатах, 
туристичних базах, будинках відпочинку 
і базах відпочинку підприємств 53 тися
чі трудящих, охопити всіма видами 
оздоровлення 148 тисяч Дітей і підлітків.

Підготувати 20 майстрів і 1С0 канди
дат у майстри спорту, 600 спортсмені» 
пєршо. о і 85 тисяч масових розрядіь, 
11» тисяч значківців Г ПО.

Трудящі області продовжать соціал£-* 
тичнь змагання з трудовими колективе- 

АРС? і Одеської об.

І

ласті, збільшать свій 
ня величних планів 
XXV з’їздом КПРС

П’ятирічки АдНЬ ' 30603 ЯЗань АЄСЯТ01

внесок у здійснен- 
партії, накреслених 
ознаменують 1979В державній торгівлі достроково вико

нати план 1979 року по роздрібному то
варообороту . продати населенню по-

зобов’язання ... ...
ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ | НА ЗБОРАХ ТРуЛЯЦ*ИХ

РАДЯНСЬКИХ. ПРОФСПІЛКОВИХ КОМСОМОИкЛГ^ЛУ ПАРТІЙНИХ, 
МІСТ 1 РАЙОНІВ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ПРИЙНЯТО у КОЛЕКТИВ\х
і;

дими колгоспниками, очо
люючи комсомольські ор- 
іанізації. Два дні том} в 
районі на базі колгоспів 
«Дружба», імені Фрунзе 
та «Росія» іювоукраінці 
поділилися досвідом з ко
легами інших районів.

У колгоспі «Дружба» 
гості побувало в другій

тракторній бригаді, якій 
11 а н с р с д од и і комсомоль
ського ювілею було при
своєно ім'я 60-рІЧЧН 
ВЛКСМ. З успіхами цьою 
дружного, 
колективу 
секретар 
госпу. член бюро райкому 
партії Л. Д. Федорова.'

працьовитого 
їх ■ознайомила 

парткому кол-

Учасники наради Оули н 
у тракторній бригаді Ге
роя Соціалістичної Праці 
М. М. Цертія з колгоспу 
«Росія», в клубі «Пошук» 
І лолоської середньої шко
ли. зустрічалися з голо
вою, колгоспу імені Фрун-• 
зе В. М. Горбачовим.

Ьу.'ІО проведено ряд 
практичних занять.

. ,а нараді були присуд 
ні і виступили перед і' 
'часниками нсршіпі секре- 

рбцому комсомолу
. Скічко та завідуючий 

КіДДіуіОМ робітничої б СІЛЬ’
МОЛОДІ обком1-' 

.ПМ.МУ м ж



— З лютого 1979 року ---------------- =
БАШКИРСЬКІ МИТЦІ НА КІРОВОГРАДЩИНІ

БРАТИ ВІТАЮТЬ ЮВІЛЯРІВ

світу.

святкування 
історичного 
України з

МОЛОДИЙ КОМУНАР“

ЧЕРВ

з
ПОЕТИЧНИЙ ЛЮТИЙ

З нагоди 
325-ї річниці 
возз’єднання 
Росією на Кіровоградщи- 
ну з вітальною концерт
ною програмою приїхав 
лауреат Всеросійського 
огляду державних ансамб
лів народного танщо, 
лауреат VI Всесвітнього 
фестивалю демократичної 
молоді і студентів у Відні 
Державний ансамбль на
родного танцю Башкирі! 
під керуванням Анвара 
Фахрудіноєа.

Про роботу творчого ко
лективу ансамблю розпо
відає його репетиційний 
інспектор Микола Осиг.ов:

— Незважаючи на те, 
що в травні нинішнього 
року ансамбль відзначати
ме свій сорокарічний юві
лей, наш колектив моло
діжний. У репертуарі ан
самблю є не тільки баш
кирські народні танці, а й 
танці народів нашої краї
ни і народів

ми виконуємо марійські й 
татарські, російські н ук
раїнські, африканські й па
кистанські танці. А до 
ювілею свого колективу 
готуємо хореографічну мі
ніатюру «Арагоиське по
лювання».

— Скажіть, Миколо, а 
чи не викликає труднощів 
постановка, наприклад, 
африканських танців? Ад
же ваш ансамбль фольк
лорний і має передавати 
саме народний колорит 
виконання.

— Річ у тому, що, пере
буваючи за кордоном, ми 
в порядку культурного об
міну здійснюємо постанов
ку башкирських танців у 
якомусь із фольклорних 
колективів тієї країни, в 
яку завітали. У свою чер
гу з нашим колективом 
працює їхній постановник. 
Так ми не тільки розши
ряємо свій репертуар, а й 
зміцнюємо дружні і куль-

турні зв’язки між нашими 
народами.

Інтерв’ю вела 
О. АН ОХ І НА.

На знімках: учас
ники Державного народно
го танцю Башкирі) під час 
зустрічі з новомиргород- 
ськими глядачами.

Фото І. НОРЗУНА.

БІБЛІОТЕЧКА «МОЛОДОГО КОМУНАРА»
У ці дні. коли молодь Кіропоградщини готує гідну 

зустріч 60-річчю ЛКСМ Унраїни, до редакції надходять 
листи з просьбою друкувати матеріали про перші мо
лодіжні осередки, гро їхнє становлення, і під час зу
стрічей читачі часто просять розповісти про те, як за
роджувався комсомол Кіровоградіцини, про основні ге
роїчні, бонові й трудові віхи його історії.

Сьогодні ми починаємо друнупати нарис краєзнавця 
В. Крамаренка «Червоні віхи», в якому використано ма
теріали, зібрані під час обласної краєзнавчої експеди
ції «Пошук — 60 комсомольських літ».

Володимир КРАМАРЕНКО

а З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
НАШОГО КРАЮ

АНАТОЛІЙ КУЙБІДА

ПАРТИЗАНСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ
«Тимчасове свідоцтво, видане з тому, 

громадянин Б. і громадянка 3. всту
пили в шлюб з Н-ському паотизансько- 
му загоні імені Леніна.

Свідоцтво підля-ає обміну з відновлен
ням діяльності органів Радянської вла
ди».

(З партизанської книги наказів, 
1913 рік).

Писалося езідецтво у землянці, 
як віра в перемоги світлий день. 
Трофейний спирт вогнів у СИЗІЙ склянці, 
весілля — не весілля без пісень.
У хліб єдиний поєднались пайки. 
Біліла у жерстянці спільна сіль.
А дивом уціліла балалайка
а серцях солодкий викликала біль.
Усе було, як і позиьно бути 
поміж оцих нескорених людей.
Мов до війни, жегуче пахла рута 
у тиху й найкоротшу із ночей.
Усім на гордість, радість і на втіху 
пливла по колу пара молода.
І хтось уперше бачив, як від сміху 
тряслась у баті сиза голова.
Ти аибач їм, згорьована Вітчизно, 
за це застілля у набатний час. 
йрни ще насумуються на тризнах.
Ф свято їм — з майбутнього аванс. 
Ще вибухи не раз цю землю змісять 
з осколками і жаром пополам.
І справлять молоді медовий місяць. 
Тротиловий він буде ворогам.
До перемоги ще було далеко, 
к-тояв дозор зятаєно з імлі.
А від землі Великої лелека 
ніс окупантам помсту на крилі.
.»• • * »
Між скель тече моя Синюха» 
І древня й вічно молода. • 
ХоЛОДЧО-ЧНСТН’.і віє духом, 
мов щойно з березня вода.
Вся, як порив, ліпи крига скресне, 
крута на вдачу ії поворот.
В мені її ім’я небесне,
Як Батьківщина і народ.
Хоч доля кіідає не близько,
.Хгяовер гаюся, однак, 
відчути юності колиску 
на колір, дотик і на смак.

мені в лице брехнею враже слово. 
Та вимикач натиснув я раптозо, 
щоб голосу підступного не чуть.

схлинула болотна каламуть, 
тиша чисто забриніла знову, 
вечоровий, мирний клекіт площі, 
крани будівельні вдалині, 
прапора заграва, і вогні

МОЯ ВУЛИЦЯ
На чужоземну хвилю випадково 
натрапив я, ввімкнувши приймача.
І зашипіло, наче гадюча,

і 
і 
І 
і 
і - .
були мені рідніші і дорожчі, 
і все, чим я живу і що я маю, 
в неоціненності постало золотій. 
Озвалась гордістю в душі моїй 
радянська сутність батьківського краю. 
Та голос диктора з-за океану, 
що чистотою тиші подазивсь, 
здавалось, чув я у житті колись... 
То де ж могли ми зустрічатись, пане? 
І спогад, мов бджолиний рій, 
сплив на екрані пам яті моєї.
Стривай, згадав, заморський фарисею, 
стрічались ми на вулиці моїй.
Я йшов один, — ти зі своїм дружком.
І коло мосту, добре пам ятаю, 
мене зненацька, сину поліцая, 
в обличчя ти ударив кулаком.

— Чом ходиш тут? Це вулиця моя! — 
ти верещав свойого батька тоном, 
як нині перед вражим мікрофоном.., 

Й тобі між очі кров'ю плюнув я.
І коли ти втирався рукавом, 
а приятель твій кинувся тікати, 
я посадив тобі синець відплати, 
щоб не ходити в тебе боржником. 
І не чіплявся більше ти до мене. 
Лиш на словах погрози слав услід. 
І з дзору свого в щілину воріт 
щось верещав глузливо-навіжеяе.

Ти із батьками звідси потай втік, 
коли бої на захід покотились. 
А вулиця моєю залишилась. 
Як музика, гримить її потік. 
Моя вона з усім, що є на ній. 
З моєї волі Ленінською зветься. 
І здорово мені на ній живеться 
в комуністичній долі трудовій. 
По ній на велич буднів і на свята 
я з головою піднятою йду 
у земляків, у людства на виду, 
братерством кровним, дружбою 

багатий.
А ти, наш враже давній і заклятий, 
бреши, бреши, на кусень заробляй. 
Але, Іудин сину, пам’ятай, 
у зради неминучий день розплати!

м. Знам’янка. . .

До 1917 року на Єлнса- 
ветградщшіі самостійної 
організації молоді фак
тично не було. Свідома 
робітнича юнь гуртувала
ся навколо соціал-демо
кратів, котрі перебували 
в підпіллі.

Та вже шд час подій 
Лютневої буржуазно де
мократичної революції в 
Єлисаветг-раді. Олександ
рії та інших місцях роз
ширяється і міцніє виз
вольний рух з участю 
юнацтва в робочих спеців
ках. Під впливом більшо
виків у середовищі моло
дих єлиеаветі радськнх 
друкарів і перукарів ви
никла ідея ои єднат ися, 
діяти спільно. ІЗ повітово
му місті Єліісавеї і раді 
створюється «Клуб робіт
ничої молоді». Не був но 
суті перший крок до орга
нізації молодіжної СПІЛ
КИ. Керівництво цим клу
бом однак захопили 
меншовицькі елементи. Не
зважаючи на тс, що в за
кладі верховодили запеклі 
прихильники І пмчасового 
уряду і його органів на 
місцях, симпатії переваж
ної більшості молоді по
слідовно завойовували 
ОІ.ТЬШОВІІКИ.

Липневі події в Петро
граді і Москві, посилена 
підготовка більшовиків ди 
взяття влади у свої руки, 
викриття керепщшш, по
вернення революційно на
строєних солдатів з фрип- 
тів першої світової вій
ни — все це, разом узяте, 
сприяло зміїуіеннго біль
шовицьких ■ організацій 
краю, і особливо організа
цій Єліісавеї града.

Саме та частина молоді, 
яка розуміла, що тільки 
більшовики ведуть непри
миренну, рішучу боротьбу 
за справжнє визволення 
трудящих від капіталіс
тичного гноблення, в лип
ні 1917 року створила іні
ціативну групу для орга
нізації «Партії молодих 
комуністів». Вона, ця гру
па. складалася 
но з молодих 
Єлисаветградщіїни.

І пулярпість групи в моло
діжному середовищі не
ухильно зростала, особли
во в період грудня 1917— 
січня 1918 років, коли в

І Єлиса'ветгралському та 
Олександрійському пові
тах точилася збройна бо-

переваж- 
друкарів 

Но-

І.

роїьба за всіа.човлсіїїія 
Радянської влади.

Але створ її і и і оді кому
ністичну молодіжну Opiü- 
шзацію гак і не вдалося. 
Україну окупували вій
ська кайзерівської Німеч
чина і а авсгро-} горської 
монархи, ß умовах жир- 
стокого терор} карателів 
ііиціаіивна група продов
жувала діяти в глибокому 
підпіллі під керівницівим 
більшовиків, підпільного 
окружного новстансько- 
революціиного комітету, 
який поширював свою ді
яльність на Є.шсаветград- 
ськіпї, Олександрійськії.!! 
та du.tiськай повнії.

Після вигнання окупан
тів з нашою краю тут 
знову, здебільшого стихій
но, виникли багато різних 
І розрізнених МІЖ СОООЮ 
спілок робітничої і трудо
вої СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ. ЬОІІИ 
не мали свого єдиного ке
рівного центру, єдиної 
проірамн. гим-то набира
ла випадкових оргапіза- 
цінпнх форм.

Занозе згуртована в 
Єліісавеї граді ініціативна 
група звернулася в місце
вий більшовицький комі
тет з пропозицією органі
зувати партію молодих 
комуністів. Алена цей час 
партком довідався про ор
ганізацію КОМСОМОЛ} в 
Росії, гож він порекомен
дував членам ініціативної 
груші організуватись не в 
партію молодих 
тів, а 
спілку

Після
комуністичних організацій 
молоді Росії, як повідом
ляла місцева газета «Из
вестия Елисавет: радского 
Совета рабочих п кресть
янских депутатов» (номер 
за 18 березня 1919 року), 
в Єлисаветграді 16 берез
ня відбулися загальні збо
ри Спілки комуністичної 
молоді. В цьому повідом
лена! підкреслювалось: 
«Ми, молоді робітники і 
робітниці, зібравшись па 
загальні збори комуністич
ної МОЛОДІ. ІіріІІЇНЯЛІІ г-жу 
резолюцію. «Ьпзпач.і іо'ін, 
іцо в теперішній момент, 
коли пролетаріат усього 
світу об'єднався, щоб да
ти ос гайній рішучий бій 
світовій реакції, і коли 
старші юнариші здобува
ють краще майбутнє, ми, 
молоді робі гішкп і робі і - 
ниці, не повніші заліііиа-

комуніс- 
в Комуністичну 

молоді.
першого з'їзду

тиси байдужими. Ми по
винні створити могутні 
сп.лкп комуністичної чер
воної молоді, щоб ВИЙТИ 
на зміну нашим старшим 
товаришам, бути свідоми
ми і вірними захисниками 
комунізму,.

Хан живе вождь проле
таріату В. 1. Ленін! Хай 
живе Третій Інтернаціо
нал!»

Таким чином, Комуніс
тичну сніпку молоді в 
Єлисаветграді було засію
вано 19 березня 1919 ро
ку (повідомлення місце
вої газети «Комуніст» 23 
березня 1919 року). Комі
тет РК.СМ розміщався то
ді в будинку на розі ву
лиць Петровської та 1и- 
ГуЛЬСиКОІ (тепер вулиці 
Шевченка і Каліиіна). Ко
мітет працював у 
дні з 9-і по 21 -шу 
а в будні — після 
оскільки всі його 
були зайняті на 
НіІЦТВІ.

Поряд з організацією 
комсомолу в Ьлнсаветгра
ді виникали різні дрібно
буржуазні молодіжні ор
ганізації. Перед керова
ною місцевими більшови
кам:! комсомолко, її акти
вістами постало невід
кладне завдання — повес
ти рішучу, безкомпроміс
ну оороіьбу з ангипролс- 
іарськими елементами, які 
пихато претендували па 
свііі вплив на молодь. Ця 
боротьба увінчалася успі
хом — дрібнобуржуазні 
бріанізаціі та їхні 
вапня незабаром 
лиси.

З перших своїх 
єліісавеї градські 
мольні під керівництвом 
місцевої партійної органі
зації включилися в актив
ну боротьбу з політичним 
і карним бандитизмом, 
виступили проти економіч
ного саботажу дрібнобур
жуазних елементів. У цс-її 
переломно складний 
ріол КОМСОМОЛЬЦІ 
лодь міста збирали 
дук ІII для голодуючих ді
тей північних районів краї 
пи. В містах і селах обох 
повітів успішно пройшов 
КОМ СОМ 0Л ЬСЬК1111 х Л І б 111 пі
тиждень. Тільки учні Єли 
савсгграда зюрали тоді 
для трудящих Петрограда 
120 пудіц хліба.

(Далі буде).

енхідні
ГОДИН}, 
роботи, 

члени 
вироб-

УТ руло
рбзіп-

крок Iß 
КОМ U СА

ПЄ-
І МО-

ІІрО-



4 сторг МОЛОДИЙ КОМУНАР" З люто і о 1979 року

Б. КОЛОС.

КІНОЕКРАН ЛЮТОГО АДРЕСИ
ВИХІДНОГО ДНЯ

ському районах області.
У голубому н червоному 

залах кінотеатру імені 
Дзержинського дивіться 
ХУДОЖНІ фільми «Живіть 
у радості» (У.00. 10.40,
12.20. .14.00, 15 30, 19.10,
21.10) , «Комісія по розслі
дуванню» (9.20. 11.20,
13.10) . «Синьйор Робін-
зон» (15.00, 17.10, 18.50,
21.00).

димвр Самойлов. Борис 
Іванов, Сергій Іванов, Ра
дій Афанасьев.

С. ІЛЛЯШЕНКО, 
редактор управління 
кінофікації облвикон
кому.

На знімках: иадри 
з фільмів «Женці», «Сві
доцтво про бідність».

Газета виходить 

у вівторок, четвер, 

суботу.

«ЖЕНЦІ»
Хліб... Слово, знайоме з 

дитинства, таке аттичне, 
але ми не завжди пан л- 
таємо, що стоїть за ним. 
Вийди влітку в поле, по
дивись на неосяжні лани 
золотої пшениці, що про
стягліїся перед тобою. 
Спробуй перелічити КОЛОС
КИ Не перелічиш, бо їх 
мільйони! Придивись ДО 
них уважно. Ти побачиш — 
у ножного своє ооличчя, 
свій характер, своя вдача. 
Прислухайся, як росте 
хліб...'Про це й розповідає по
вий фільм кіностудії імені 
Олександра довженна 
•»Женці», що його поста
вив за власним сценарієм 
відомий український ре
жисер Володимир Дени
сенко.Ось що він розказує: <В 
житті не буває легких 
шляхів. Перед людиною 
постійно виникають про
блеми, які вимагають не-

У фільмі знімалися Ем- 
мануїя Віторган, Альгіман- 
тас Масюліс, Костянтин 
Константинов, ион Шкуря, 
Пауль Будкевич, Ірина 
Азср та інші.

«СВІДОЦТВО 
ПРО БІДНІСТЬ»
Олександр волинський і 

Григорій Острів, Костян
тині Степанков 1 Борис 
Хмельницький, Ольга Гас
парова і Лев Псрфі.юа, 
Генпадій Воропаєв і Арсс- 
ній Барський — відомі й 
популярні актори поста
нуть перед глядачем на 
екрані в кольоровому 
фільмі «•Свідоцтво про бід
ність» Одеської кіностудії.

Поставив картину ре
жисер Самвел Гаспаров за 
сценарієм братів Вайнерів.

«Свідоцтво про бід
ність» — це розповідь про 
тривожні й небезпечні буд
ні радянської міліції, про 
мужність людей, які вдень

ПРИХОДЬТЕ
НА ВЕЧІР 
КІНОПАНОРАМИ!

ТУРНІРНЕ:
ЖІТМІБЛІОі

СПОРТ

гайної відповіді. Таким чи
ном. кожний із вас ненець 
на своєму полі».У головній ролі знімався 
випускник Ленінградсько
го інституту Анатолій Ру
даков. Роль Марії виконує 
випускниця ВдіКу Натал
ка Андрейченко. У фільмі 
також знімалися Тамара 
Платешко, Наталія Наум. 
Костянтин Степанков. Ан- 
тоиіпа Лефтій та інші.

«ФОРТЕЦЯ»
Робота студи •«Молцова- 

фільм». Режисер Василь 
Ласкару.

...Осінь 1944 року. Ра
дянські розвідники виса
дились па одному з остро
вів Адріатичпого моря для 
того, щоб з’ясувати, кого

1 вночі охороняють мирну 
працю і спокій наших лю
дей.

«СЛІД
НА ЗЕМЛІ»
Як зберегти від знищен

ня нашу флору і фауну7 
Це питання хвилює авто
рів ленфільмівської кар
тини «Слід на землі» сце
нариста Б. Гоника і режисе- 
ра постановника п. Бірма- 
на. які розповідають пре 
робочі будні і щоденні тур
боти інспектора водоохо- 
ронн Івана карнагЛпа і 
його конфлікт з керівниц
твом великого промисло
вого підприємства.

Головні ролі у фільмі 
викопують: Віктор Павлов. 
Наталія Гундарева. Воло-

Сьогодні і завтра у нас 
вихідні дні. Як і де кра
ще провести IX?

Любителям театру ра
димо подивитися в суботу 
виставу «Лиха іскра» 
(«Роман і Ялина») в об
ласному музично-драма
тичному театрі імені М. <11. 
Кропивницького. Початок 
о 19.30.

У кінотеатрі «Мир» де
монструється художній 
фільм «Скляне намисто» 
(початок о 9.20, 11.10,
13 00, 14.50, 18.30, 20.50).

Увечері для дорослих 
ітиме італійська кіностріч
ка «Синьйор Робінзон» 
(15.40. 17.15, 18.50, 20.55).

У «Комсомольці» в су
боту 3 лютого о 18.30 від
будеться прем'єра кіно
фільму «Право на кохан
ня».

Любителів кіно запро
шуємо на вечори великої 
кіпопаноцами. Глядачі зу
стрінуться із заслуженим 
артистом РРФСР Стані
славом Любшнним, відо
мим як виконавець голов
них ролей у художніх 
фільмах «Щит і меч» 
(Вайс-Бслов), «Красна 
площа» (комісар Амслін) 
та інших. У кінотеатрі 
«Комсомолець» творча зу
стріч артиста з глядачами 
відбудеться 3 лютого о 
19.30, 4-го — о 211.10; у кі
нотеатрі «Мир» — у неді
лю 4 лютого о 18.50.

Кіноактор побуває та
кож в Олександрійському; 
Знам’янському та Устішів-

БОКС. П’ять днів у Бу
динку фізкультури заводу 
«Червона зірна» тривала 
особиста всесоюзна пер
шість Центральної ради 
товариства «Зеніт» з бок
су. На кіровоградському 
ринзі понад 160 юнаків 
1961—1962 років народ
ження з багатьох респуб
лік І міста Москви демон
стрували своє вміння. 
Впертою була боротьба за 
звання нансил->ніших. Ни
ми у своїх вагових катего
ріях стали атлети Росій
ської Федерації Сергій 
Тюрін, Ігор ГЛсшалкін, 
Сергій Корспанос, Віктор 
Згибнєв, українці Федір 
Тюренков, Сергій Номаров, 
Василь Пеляшенно та інші.

Нагороди переможцям 
вручали перший секретар 
обкому ЛКСМУ О. Снічно і 
Герой Радянського Союзу 
В. О. Верхоланцеа.

З числа кращих віді
брано збірний колектив 
товариства, який після 
проведення двадцятиден-
ного навчально-тренуваль
ного збору на спортивних 
базах нашого 
центру візьме 
міжвідомчій 
СРСР, що 
напринінці 
насі.

ооласного 
участь у 

першості 
проходитиме 

лютого в Кау-

* * Ф
ДЗЮ-ДО. Близько ста 

дзюдоїстів, у тому числі й 
з нашої області, зустрілися

в зелі Оріхівської дитячо- 
юнацької спортивно! шко
ли Запорізької області, де 
проходила першість Цент
ральної ряди товариства 
♦ Колос» серед юнаків.

На татамі вдало висту
пили наші земляки—вихо
ванці тренерів майстрів 
спорту СРСР В. Ф. Капов
ий, Л. М. Медведева і Т. А. 
Байрамова. Звання чемпіо
на завоював учень п’ятої 
школи обласного центру 
Ігор Панасенко. Срібними 
призерами у своїх ваго
вих категоріях стали його 
товариші Олександр Ша
повалов (середня школа 
№ 9), Костянтин Сушко 
(середня школа № 13) та 
учень четвертого міською 
профтехучилища Олек
сандр іірядуи. Бронзову 
нагороду привіз додому 
учень школи-іитериату 
№ 2 Віктор Зуєв.

У командному заліку кі- 
ровограцці, після борців 
Двіпроіісті)овщции. заіі 
пяли другу сходинку п’є
десталу пошани, а третя 
дісталася організаторам 
змагання — спортсменам 
Запорізької області.

Па особистіВ першості 
сільських спортсменів, 
що проходила теж на за
порізькії) землі, майстер 
спорту студент Кірово
градського Інституту сіль
ськогосподарського маши
нобудування Олександр 
Впспкатяп став золотим 
призером.

В. ШАБАЛІН.

А ЯК 
ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ?

ПРИСВЯЧЕНО
у Новгороднюсьноглу рд. 

йоні проходять звіти ко
лективів сільської худож
ньої самодіяльності, при
свячені 325-річчю возз’єд
нання України з Росією. На 
сценах клубів та буднпкі«. 
нультури помазують свою*4 
мистецьку майстерність 
хлібороби, тваринники, 
представники інтелігенції. 
З особливим успіхом про
йшли концерти в селах 
Петронорбівці та Вершинс- 
Кам’янці. Глядачів зачару
вало вональнс тріо петро- 
корбівців у енгаді Анаста- 
сії Баланенко, Тетяни Гон
чаренко і Світлани Овдісн- 
но. Захоплення викликала 
виконавська майстерність 
учасників фольклорно-ет
нографічної вокальної гру
пи «Пряля», яною керує 
Любов Бубир. Дружними 
оплесками нагородили гля
дачі співачку з Нетрокор- 
бівни Клавдио Рлбокінь, 
елентрозЕарницю.

Л. КАМ’ЯНМЕККО, 
інструктор - методист 
Новгородківсі.кого ра
йонного Будинку куль
тур»-

ШУКАЄМО ГОСПОДАР«!
Подивіться на це фото...
Дошка міської афішної реалами мог

ла б стати цінним надбанням у госпо
дарстві славнозвісного Плюшкіна. Мож
ливо, тоді її доля була б якоюсь мірою 
єиправдана. Але...

Сьогодні її адреса: м. Кіровоград, 
вул. Гоголя, 87. Реклама безнадійно роз
махує шматтям афіш музично-драматич
ного театру імені М. Л. Кропивницького.

Бона ображає нас.

ФОТО—
ЗВИНУВАЧЕННЯ

А чи не ображає вона свого господа
ря? (Адреси його, на жаль, установити 
поки що ке вдалося]. Бо своїм занедба
ним виглядом дошка рекламує перш за 
ссе погану роботу свого господаря. Він, 
сподіваємося, сповістить про себе і про 
заходи, яких було вжито, на ЕЇдсму ад
ресу: 316050, м. Кіровоград, вул. Луна- 
царського, 36, редакція газети «Мело
дий комунар».

німці ув’язнили в концта
бір на цьому острові.

Підполковникові КалІтІ- 
ну доручається підготува
ти і провести операцію по 
визволенню в'язнів табо
ру. З допомогою югослав
ського патріота Владіо Бу
ріша на острів таємно 
проникає невелика група 
радянських десантників, 
котрі повинні підготувпи 
все для висадки основною 
десанту.

СЛОВО 
БРАТЕРСТВ
Обласне відділення То

вариства книголюбів та 
центральний лекторій то
вариства «Знання» про
вели цими днями літера
турний оечір «Навіни ра
зом», присвячений 325- 
річчю возз’єднання Ук- 
ра.їни з Росією.

Учні шкіл міста і про
фесійно-технічного учи
лища обласного побут- 
управління тепло зустрі
ли літературну компози
цію, підготовлену студен- 
тами-філологами Кірово
градського державного 
педінституту імені О. С. 
Пушкіна під керівниц
твом кандидата філоло
гічних наук Л. П. Смоль- 
яносої. Того вечора у 
виконанні І. Охсти, Т. Го
релик, В. Волнопої та ін
ших студенток звучали 
поетичні строфи Муси 
Джаліля, Максима Танка, 
присвячені Радянській 
Україні.

Нові поезії про дружбу 
народів Вітчизни прочи
тав молодий кіровоград
ський поет Є. Железня
ков.

Цінавою була й ніно- 
програма про розквіт 
усіх націй і народностей 
нашої країни в єдинім 
Радянськім Союзі.

РАДИМО
ПРОЧИТАТИ

До магазину ги і о 
книготоргу надійшли 
видання художньої 
ратури:

ШАРІПОВ 
каховський, 
полководця, 
російської, 
ськпіі письменник», 
373 с. Ціпа 1-50.

Книга присвячена одно
му з полководців Великої 
Вітчизняної війни, наймо
лодшому з командуючих 
Фронтами, двічі Героєві 
Радянського союзу, гене
ралові армії Івану Данило
вичу Черняховському. Про 
його славний життєвий і 
бойовий шлях розповідає цей твір.

РУДЬ МИКОЛА. Не жди, 
не клич. Роман. }{.. «Ра-

....... " письмеїтнцк».

обл- 
нові 
літс-

АКРАМ. 
Повісті, 
переклад 
К., «Радян- 

1Є78.

Чер-
гі ро 

з

не КЛИЧ, 
дяпський ...
1978. 431 с. Ціна 1-70.

Роман
КЛИЧ» - ............., .. ........ ..
«Борипітср». серед героїв 
твору — талановитий дер
жавний діяч Влас. міій- 
стер-лияарник Бурлай. 
уповноважений по колек
тивізації Кременчук.. Ап- 
тор ставить їх V такі умо
ви і ситуації, де найповні
ше виявляються їхні ха-

♦ Не жди. не 
третії! з циклу

НА ТВОЮ КНИЖКОВУ полицю
рактери, їхня віра в непе
реможність ідей Великого 
Жовтня.

КОЗАК ЯН. Лелече гніз
до. Роман. Переклад з че
ської. К.. «Дніпро», 1&7У. 
353 с. Ціпа 2-30.

У романі відомого пе
ського письменника Яка 
Козака (народився 1921 р.) 
зображено життя східно- 
словацького села після 
встановлення в країні на
родної влади, па темі бо
ротьби за колективізацію 
сільського господарства 
письменник змальовує 
сповнену гострих пережи
вань історію молодої пари, 
іцо шукає свого місця се
ред будівників нового су
спільства.

ІЛЛЕШ БЕЛА. Віднайде
на батьківщина. Роман. 
Переклад з угорської. К„ 
♦ Дніпро», 1978 583 с. Ціпа 
3-50.

Бела їллеш 118115—19711
— один з найпопулярні- 

шпх майстрів сучасної 
угорської прози, мого ро
ман «Віднайдена батьків
щина» розповідає про виз
вольну місію Радянської 
Армії в другій світовій Вій
ні. про боротьбу угорсько
го народу в топ період 
історії, коли відкрилась 
можливість будувати иоі.е

суспільство. завоювати 
право на батьківщину.

Американська новела. 
Збірник. Переклад з анг
лійської. К.. «Дніпро», 1973. 
415 с. Ціпа 3-Ю.

До збірника ввійшли 
твори відомих американ
ських письменників '.’X 
століття ІПервуДа Апді'Р- 
сона, Теодора Драйве-1 
Ра, Ернеста лсмінгуся, 
п Фолкнера. джерома 
Д. Селінджера та іп.

ПЕРЕС ІАЛЬДОС В. 
Донья Перфекта. Сарагоса. 
1 омани. Переклад з Іспои- 
оької. К.. «•Дніпро». 197<\Д 
(«■Вершини світового пись- « 
менства»). Ціпа І-80.

Видатний іеп.-ііц^.мий 
письменник Ьепіто МЬісреС 
іальдое (1843—Ю20) у ро
мані «Донья Перфекта» пн- 
ьривас невігластво. зпбо- 
оони. НИЦІ Інстинкти. які 
напували у (реодальпо-ка- 
голицькій Іспанії кіпця 
діл століття. Роман «Са
рагоса» — 1іе оспівування 
ЧУЖності Іспанських пат
ріотів, що захищають ріД" 
іс місто в нерівній борать-* 

оі з наполеонівськими піи- еьками
Л. БЄЛЯЄВА, 

завідуюча магазином 
№ Ю.

Наша адреса і телеФ «МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 
орган Киоовогралсіїого обком» 

ЛКСМУ, г. Кировоград. 
Газе і а псчатасгсп 

иа украинском язике.

погода в лютому

316050, ГСП. Кіроаоград-50, вул. Луначарсьнсго, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-?5,35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87,

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва «Кіроош радсьх.з правда* 

Кіровоградського обкому Компартії України 
м. Кіровоград, вул. Глінми, 2.

Япвм буде лютий цього року? Иопспажятпмг хмпоня з проясненнями погода, часом^лід/чек™?,™ тадій у в»- Т' 
хуртоий.1 Л,°тго дш,,у- "уіад.. і

Місячна ЦІЛЬНІСТЬ опалів — 9Ч-_ЛО .... ,норми, місцями більше норм.. 40 ММ- ссбго 6^”° 
Найнижча температура повітря — ід-оп тапусів

близько 0 градусів. Радусш морозу, ьдеп -
О. ЖАРИКОВА, 

агрометеоролог Кіровоградського гідромстбюро.
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