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Нарада по овочівництву
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

В Кіровограді відбулася обласна нарада по овочів
ництву. В її роботі взяли участь перші секретарі міськ- 
комів,‘ райкомів партії, голови міськ- і райвиконкомів, 
начальники районних управлінь сільського господарства, 
головні райони* інспектори по заготівлях і якості сіль
ськогосподарської продукції, голови колгоспів, дирек
тори радгоспів, голови районних споживспілок і топа- 
ристр, голови виконкомів сільрад, секретарі партійних 
організацій, передовики виробництва, представники пе
реробних підприємств і шефських колективів.

Із доповіддю «Про підсумки роботи овочівників за 
1982 рік і завдання по виконанню планів по виробницт
ву овочів і картоплі і безперебійному забезпеченню 
ними населення в 1983 році» виступив голова облвикон
кому В. І. ЖЕ ЛІВА.

В обговоренні доповіді взяли участь перший секретар 
Устинівського райкому Компартії України І. О. ОПОВИ
ТИЙ, начальник Світловодського районного управління 
сільського господарства В. М. КУШНІР, голова колгоспу 
«Україна» Кіровоградського району В. І. ВОЙЧУК, заступ
ник генерального директора виробничого об’єднання 
«Кіровоградплодоовочгосп» Ф. Д. БУРИК, секретар 
парткому колгоспу імені ХХУ з'їзду КПРС ОнуфрІївсь- 
го району М. І. СОКУР, бригадир городньої бригади 
колгоспу імені Ульянсва Ульяновського ** ~
МОЛОДИЧУК, директор заводу «Червона 

^^(АРЛЕНКО та інші.
В роботі наради взяв участь і виступив перший сек

ретар обкому Компартії України М. Г. САМІЛИК.
Районам і колективам — переможцям змагання за 

збільшення вирощування, заготівель і переробки овочів 
у 1982 році — було Еручено Грамоти обкому Компартії 
України, облвиконкому, облпрефради і обкому 
ЛКСМУ.

Учасники наради прийняли звернення до всіх овочів
ників, працівників заготівельних і торговельних організа
цій, переробних підприємств та колективів, які надають 
шофську допомогу колгоспам і радгоспам області.

району Л. Є. 
зірка» В. І.

З'ЇЗД ПОСТАВИВ 
ЗАВДАННЯ

ОРГАН КІРОВОХ _тжі цім рімі

Виходить
з 5 грудня 1939 р. Вівторок, 7 грудня 1982 року нг 146 (31841. •

«Продовольча програма — справа всенародна!» Це гасло стало чітким до- і 
роговказом у діяльності сільських комсомольських організацій, джерелом • 
творчості й натхнення у боротьбі за дальше підвищення ефективності сільсь- І 
когосподарського виробництва. Комсомольці, глибоко вивчивши матеріали і 
травневого (1982 р.) і листопадового Пленумів ЦК КПРС, активно включились ' 
у реалізацію Продовольчої програми. Оголошено шефство над вирощуван- • 
ням технічних культур, зокрема, цукроеих буряків та кукурудзи на зерно за і 
новими прогресивними технологіями; юнаки і дівчата взяли під свою опіку ; 
тваринництво, заготівлю кормів для громадського стада. Одне слово, молода | 
хліборобська зміна впевнено заявляє про себе серйозними справами, сміливо 
долає рубежі новаторів, встанозлює рекорди на полях і фермах.

З метою глибшого вивчення трудових здобутків комсомольців, зайнятих 
у сільськогосподарському виробництві, мобілізації їх на виконання Продо
вольчої програми, газета «Молодий комунар» започатковує щомісячну тема
тичну сторінку «Продовольча програма: твій внесок, комсомолі».

(ЧИТАЙТЕ 2-3 СТОЮ.
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Шефство над тварин
ництвом було І € одним із 
найголовніших і найвідпо
відальніших завдань для 
комсомолу. «Зробити тва
ринництво ударним фрон
том молоді — значить 
ударному працювати 
кожній ділянці галузі, 
ліпшувати культуру
робництва, брати активну 
участь у механізації і ав
томатизації трудомістких 
процесів, будівництві і 
реконструкції ферм, бла
гоустрої території, 
Еаджувати 
технологію 
боти», — 
Звітній доповіді ЦК 
ВЛКСМ XIX з’їзду ВЛКСМ. 
Але, звісно, перш ніж при
ступити до виконання цієї 
програми дій, насамперед 
слід подбати про попов
нення тваринницьк-іх
ферм молодими кадрами, 
закріплення їх у цій важ
ливій галузі сільськогос
подарського виробництва.

Наш комсомольсько-мо
лодіжний колектив кадра
ми доярок забезпечений 
сповна. Думаю, тому, що 

на фермі створені прекрас
ні умови для високопро
дуктивної праці. Всі тру
домісткі процеси — очи
щення приміщень, розда
ча кормів — у нас механі
зовані. Вже 
тваринники 
відпочивати у профілакто
рії. Тому і справи в КМК 
ідуть на лад. Більшість йо
го членів уже справилась 
із соціалістичними зобо
в’язаннями, взятими на 
честь 60-річчя утворення 
СРСР. Я особисто до кін
ця року планую подолати 
чотиритисячний рубіж по 
надоях молока від коро
ви.

Успішно працюють і чле
ни комсомольсько-моло
діжного колективу доярок 
ферми 
лювані 
брунь, 
більше 
молока

Беручи активну участь у 
здійсненні Продовольчої 
програми, тваринники на
шого колгоспу дали слово 

- протягом зимово-стійпо- 
вого періоду утримання 
громадської худоби знач
но збільшити виробництво

впро-
прогресивну 

і режим ро- 
зазначапось у 

доповіді

кілька років 
мають змогу

№2 . Дівчата, очо- 
Надією Воеко- 

вже одержати 
3000 кілограмів 

від кс-рови,

і продаж державі молока п 
і м’яса. Безперечно, що й н 
внесок молодих доярок у В 
підкорення цих рубежів н 
буде вагомим.

Висока продуктивність " 
громадського стада — це 
ще і достаток високого- ! 
живних кормів, і дотри- І 
мання розпорядку робо- | 
чого дня. Тут у нас усе | 
гаразд. Кормодобувники § 
виконали свої соціалістич
ні зобов’язання по заго- в 
тівлі сіна і силосу, вітамін- Ж 
ного трав’яного борошна. В 
Норми до згодовування І 
добре готуються. На обох В 
фермах нашого колгоспу * 
працюють кормокухні.

Розповідаючи про ус- З 
піхи, я не перестаю згаду- ■ 
вати матеріали листопаде- н 
вого (1982 р.) Пленуму 8 
ЦК КПРС, сьомої сесії І 
Верховної Ради СРСР. " 
Глибоко до серця кожно
го трудівника села при- 
йшлися слова із промови І 
на Пленумі Генерального б 
секретаря ЦК КПРС 8 
Ю. В. Андропова про те, І 
що із виконанням Продо- " 
вольчої програми не мож
на зволікати. Працівникам З 
агропромислового комп- В 
лексу треба день у день В 
нарощувати зусилля, прз- В 
цювати так, щоб величез- І 
ні кошти, які направляють- " 
ня на розв'язання цього 
завдання, давали віддачу | 
вже сьогодні, і ще більшу В
— завтра.

Перед комсомольцями В
— безмежне і вдячне по- ® 
ле докладання сил. І над
звичайно важливо, як під- В 
креслювалося на XIX з’їз- в 
ді ВЛКСМ, щоб кожна В 
комсомольська організа- В 
ці я, кожен комсомолець І 
села і міста чітко знали 
своє місце в такій вели- ■ 
чезній роботі. Треба, щоб ■ 
вони брали на себе нон- В 
кретні зобов'язання, звіту- В 
вали про зроблене. Над | 
цим сьогодні працюють 
комітет комсомолу госпо- Й 
дарства, наш комсомоли- В 
сько-молодіжний колек- В 
тив.

В. ЄПІШЕВА, 
XIX з’їзду 

доярка коп-
делегат 
ВЛКСМ, 
госпу «Первое мая».
Маловисківсьний район. І
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ПРАЦЮЄ
ЛЕКТОРСЬКА
ГРУПА
Комсомольська органі

зація колгоспу імені Тслі- 
шєеського — одна з най
більших у районі. Саме то
му в цьому господареві 
найчастіше бувають лекто
ри райкому комсомолу, і 
їх завжди чекають з не
терпінням молоді кол- 
г оспники.

Двічі на місяць до моло
дих механізаторів трактоо- 
ної бригади № 1 навідую
ться лектор В. Шпилівен- 
ко. Досвід ідеологічної 
роботи у неї чималий, 
більшість своїх слухачів 
вона знає особисто. Отож 
відповідно до їхніх інтере
сів, захоплень будує сзоу 
виступи. І щоразу лектор

ставить перед собою зав
дання: поглиблювати знан
ня слухачів, формувати у 
них високі ідеали. Особ
ливо вдало В. Шпилівенко 
проводить читацькі кон
ференції. Ці заходи вона 
готує разом із колгоспни
ми політінформаторами 
В. Синчук та О. Самойло- 
вою. Виступ лектора, ко
роткі актуальні повідом
лення політінформаторів 
задають тон читацьким 
конференціям, і вони про
ходять на високому ідей
но-політичному і організа
торському рівні.

Особливо активізувалась 
робота лекторської групи 
у період підготовки до

60-річного ювілею СРСР. 
Кожен лектор поповнив 
тематику своїх виступів, 
намітив ряд завдань у 
пропаганді одного з най
важливіших завоювань 
Жовтня — дружби радян
ських народів. Великий 
інтерес у слухачів викли
кають виступи лекторів на 
теми 
тих і 
тих», 
чеш, 
ток» 
республік радянських».

Комсомольські лектори 
часті госіі у тваринників, 
молодих робітників і тор
говельників. Вони їдуть у 
найвіддаленіші села райо
ну, зустрічаються з людь
ми. І кожна така зустріч— 
обопільна радість.

Популярністю у молоді 
району користуються лек
ції другого секретаря рай
кому комсомолу 
янського, який 
лекторську групу, 
свідчений лектор, 
цікавити слухачів, 
вити контакт з аудиторією. 
У своїх виступах В. Троян
ський використовує місце-

«Комсомол тридця- 
комсомол вісімдеся- 
«Ти на подвиг кли- 
комсомольський чзи- 
«Союз непорушний

ві факти і приклади, назо- 
дить переконливі цифри.

Різноманітна тематика 
виступів і О. Гончаренка. 
З особливим нетерпінням 
чекають 
лектором 
лективах.

— Мої

зустріч', з цим , 
у трудових ко-

четвертий 
засіданнях

В. Тро- 
очолює 
Він до- 
уміє за- 
встано-

слухачі — най- 
вдячніша аудиторія, — лю
бить повторювати лектор 
В. Бобова. І це, мабуть, 
“правді так, якщо зуміти 
зацікавити їх — школя
рів. З ініціативи лектора 
В. Бобової у райцентрі 
створено клуб «Підліток», 
який працює 
рік. чЧа його
учні вивчають основи ра
дянського законодавства, 
переглядають кінофільми 
на правову тематику.

Комсомольські лектори 
беруть активну участь у 
проведенні єдиних політ- 
днів, Виступаючи разом із 
лекторами райкому партії 
М. Малютенксм, Л. До- 
ценко, пропагандистами 
В. Яценком, В. Івановою, 
Вчаться в них, обмінюють
ся досвідом.

Л. ПАСТУШОК.
емт Вільшанка. З
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Всі розуміють, звичайно, що здійснення Продовольчої про
грами — справа не одного року. Це так. Але ми повинні пря
мо сказати й інше: з виконанням Продовольчої програми не 
можна зволікати. Працівникам агропромислового комплексу 
треба день у день нарощувати зусилля, працювати так, щоб ве
личезні кошти, які направляються на розв'язання цього завдан
ня, давали віддачу вже сьогодні і ще більшу — завтра.

(З ПРОМОВИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПРС Ю. В. АН
ДРОПОВА НА ЛИСТОПАДОВОМУ (1982 р.) ПЛЕНУМІ ЦК КПРС).

Про внесок колективу обласної державної сільсь
когосподарської дослідної станції в реалізацію «Аг
рокомплексу» на прохання кореспондента «Молодого 
комунара» розповідає її директор Георгій Леонідо
вич КИЄНКО.

У нашій області розроблена і впроваджується ре
гіональна цільова науково-технічна програма «Агро
комплекс». Вона має велике значення для успішного 
виконання Продовольчої програми.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

ПРАВИЛЬНО постав
лено завдання. Сьо

годні колгоспник без під
собного господарства — 
це людина, яка відірва
лася від села, від землі, 
а до міста, до трамваїв, 
не долетіла. Але, чого 
гріха таїти, з’явилася

яОготовляє картоплі, 
овочів? Знову ж — пен
сіонери. Участь молодих 
сімей — невелика. Бо не 
вміють вони ще по- 
справжньому господарю
вати, розпоряджатися 
всім вирощеним і зібра
ним.

_ , иппгосп? »Дружб.1- Олександрівеьного району -аідна-Прапор трудопо« слаил *$..,■■ Д почтіиу —оку лідер соціалістичного іучпн. то ..а •»» ножної норооМь се-
»225?**** ,<ОМУ"'СГ «остроносо СП0^И.СЯ 

V, лм>Л «Оімпнй.нии 1»І>< »овов КЭПИНК - 4 Фото в. ГРИСА.
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ПЄ- 
програ- 

части- 
плану 
колек- 

їх наші

місто СЙЛУ

БЕЗ ШіШО БРАКУ

Основні комплекси нау
ково-дослідних робіт, 
редбачених цією 
мою, є складовою 
ною тематичного 
-діяльності нашого 
тиву, і здійснюють
наукові працівники. Згідне 
з «Агрокомплексом» роз
роблено завдання і визна
чено строки запроваджен
ня науково-технічних до
сягнень у сільськогоспо
дарське виробництво на 
період до 1990 року. І ми 
справляємося із наміченим. 
На станції та в колгоспах 
області тривають досліди, 
мета яких — удосконален
ня сівозмін, обробітку та 
протиерозійного захисту 
грунту, використання доб
рив тощо. Пошук науков
ців, котрі тісно взаємоді
ють з практиками, дає 
загалом високі результати. 

Значні зусилля наш ко
лектив спрямовує, зокре
ма. на поліпшення техно
логії вирощування сільсь
когосподарських культур. 
Так, удосконалена техно
логія впрошування озимої 
пшениці, перевірейа в умо
вах дослідного господарст
ва станції, при застосуван
ні її в базовому колгоспі 
«Зоря комунізму» Ново- 
архангельського району 
забезпечила понад 
пентнерний урожай 
на кожному з 1800 
рів плоті.

Визначено також 
ваги поліпшеної індустрі
альної та нової прогресив
ної технології над звичай
ною при запровадженні її 
на кукурудзяному полі. 
Це — додаткові б —8 цент
нерів зерна та 25—46 цент
нерів зеленої маси па круг. 
До речі, таким чином зем
лероби області вирощува
ли цього року кукурудзу 
на плоті 114.5 тисячі гек
тарів.

1Іи.’іібні дослід .кення
■фНиали і иа і-опишиїїК’.’-

7 “І ЖИВУТЬ

вих ділянках. Зокрема, на 
значних площах колгоспу 
імені Ватутіна Кіровоград
ського району вже три ро
ки збирають високі врожаї 
насіння.

Належну увагу колек
тив станції приділяє по
верхневому обробітку

республіки кращі .сорти 
еспарцету.

Нелегку проблему перед 
селекціонерами «поставив» 
соняшник. Виведені ними 
високопродуктивні скоро
спілі сорти його ще нестій
кі до сірої та білої гни
лей.

СОЮЗ НАУКИ
СЛОВО —
ВЧЕНОМУ

І ВИРОБНИЦТВА

Вік-

50- 
зерна 
гекга-

пере-

грунту. Згідно з рекомен
даціями науковців його 
застосовано перед сівбою 
озимої пшениці після не- 
парових попередників на 
112 тисячах гектарів зем
лі. Це дасть можливість 
додатково одержати 22;4 
— 56 тисяч тонн хліба.

Водночас працівники 
станції успішно продовжу
ють селекційну роботу. 
Зокрема, вони вивели 29 
сортів сої, половина з яких 
уже районована на Украї
ні, в Російській Федерації 
та Болгарії. Відповідно 
до вимог виробництва се
лекціонери наполегливо 
працюють над створенням 
скороспілих сортів цієї 
культури з урожайністю 
25—30 центнерів з гекта
ра. У стадії виробничої 
перевірки та запроваджен
ня «білосніжна», «тере- 
зинськз-24», «іскра», «ве
селка», «кіровоградська- 
5».

Як високопро. І^КТИВНІ. з 
великим іімісто.г протеїну 
зарекомендували себе н 
нашій Т.'І 11110^5 Обо.с-гчх

І ШИТІ! ІІІІІІИИІП

ГОСПОДАРСТВО 
ОСОБИСТЕ,

ВИГОДА—
ЗАГАЛЬНА

ДЕВ’ЯТЬ ронім тому ^конвейєра Кіровограде^ 

Д кого''заводу тракторних гідроагрег^яійиоі 

перший гідравлічний насос НШ 50. Його широко 

використовують у різних марках сільськогоі.по-

амп^ьмвї гпхиіии: тракторах Т-150, «Беларусь» то

сумніву, — говорить 
тор Талда. — Ось недав
но до нас прийшло троє, 
дві дівчини і хлопець. 
Вони уже опанували 
перший кваліфікаційний 
етап.

Таких етапів для кож
ного новачка існує три. 
Коротко їх називають

ТРАДИЦІЇ
Цей любительський зні

мок майстрові Володимиру 
Шепітьку, напевно, дове
деться надрукувати для 
кожного з хлопціо. Об’сн- 
тии відобразив хвилюю
чий момент: друзі стоять 
усі разом, немов альпініс
ти на вперше підкореній 
висоті. Слюсар Сергій Бє. 
ліков підняв над головою 
червоним прапор. Трид
цять комсомольців. Що 
кілька місяців тому незнл-

Наші читачдв добре 
знають про поч’ял канізь- 
них школярів, котрі 
звернулися до своїх ро
весників із закликом 
допомогти колгоспникам 
у заготівлі кормів для 
громадської худоби. 
Протягом нинішнього ро
ку газета уважно слідку
вала за роботою учнів-

Про кормовиробництво. 
На Кіровоградщикі закін
чується робота по відо
кремленню його в самос
тійну галузь.

Спеціалісти, наукові пра
цівники станції 
вдосконалюють 
гію виробництва 
У дослідах, що проводимо 
в колгоспі імені Карла 
Маркса Кіровоградського 
району, суміші багаторіч
них бобових і злакових 
трав на зрошенні дають 
урожай на 100—150 цент
нерів з гектара вищий, 
ніж на чистих посівах лю
церни.

Вивчені та рекомендова
ні для запровадження най
продуктивніші суміші су
данської трави з кукуруд
зою та соєїо. На богарних 
(незрошуваїгих) землях 
вони дають 400—-450-пенг- 
нерпі врожаї зеленої маси.

У полі зору наукового 
пошуку нашого колективу 
постійно псрс-буши такс ч 
проблема на ііііного к>с 
рГганпя кормі». X' колгоспі

постійно 
техноло- 

кормів.

імені Щорса Долинського 
району застосовано 
мічне консервування 
перші, що дало 
наслідки.

Дослідження по 
ннцтву спрямовані 
робку та вдосконалення 
методів селекції на пле
мінних фермах і тварин
ницьких комплексах, за
провадження перспектив
них технологічних прийо
мів відгодівлі великої ро
гатої худоби та овець, вив
чення ефективності гібри
дизації у свинарстві. Роз
роблені методи прискоре
ного створення стад для 
ферм промислового типу.

Продуктивність корів се
лекційного стада дослідної 
станції за одинадцять мі
сяців цього року становить 
у середньому 3955 кіло
грамів молока, а в групі 
молодого майстра машин
ного доїння Валентини Но- 
сенко — 4334 кілограми.

Для комплектування 
м і негосподарського селек

ційного стада уже відібрано 
250 корів з надоями за 
лактацію 5430 кілограмів 
молока високої жирності.

Цього року колектив 
Станції розробив, видав і 
запроваджує у виробницт
во науково обгрунтовані 
зональні системи землероб
ства і тваринництва, а та
кож комплексний план се
лекційно - племінної робо
ти, розробив технологію 
виробництва і заготівель 
кормів, видав вісім реко
мендацій. провів десять 
науково - виробничих кон
ференцій. Ці та інші захо
ди, передбачені програмою 
«Агрокомплекс», спрямо
вані на значне підвищення 
ефективності сільського 
господарства. Але досягти 

якнайповнішої віддачі мож
на тільки тоді. їй?111 чеі 
зс.м.'їсробп І ТВ.ж}йННПК:Ц 
суворо дотрвм> ТІІ.муТІ,-

ІИімог ||;іуКН

хі- 
лю- 

хороші

тварин
на роз-

У ПРОДОВОЛЬЧІЙ ПРОГРАМІ СРСР НА; 
ПЕРІОД ДО 1990 РОКУ НАГОЛОШУЄТЬСЯ.
ЩО ОСОБИСТІ ПІДСОБНІ ГОСПОДАРСТВА
МОЖУТЬ І ПОВИННІ ЗРОБИТИ ВІДЧУТНИЙ.
ВНЕСОК У СПРАВУ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬ-
ГОСППРОДУКТІВ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НИМИ

НАСЕЛЕННЯ.

було у наших . сільських 
жителів—переважно мо
лодих — тенденція до 
згортання 
господарства, 
навіщо з ним 
ся, коли всі 
можна купити 
ні. 1 стали збувати ко
рів, свиней, кролів... Та 
невдовзі зрозуміли: під
собне господарство — не 
життєва необхідність 
для сільського жителя, 
неабияка підмога в сі
мейному бюджеті.

Не минула ця тенден
ція і нашого Грузького. 
Стали в сільському мага
зині .молоко продавати... 
Продають його і сьогод
ні, але потреба в ньому 
стала меншою. Почали 
вже заводити грузьківці 
корів. Правда, одну ко
рову тримають дві, а то 
й три сім’ї. Особливо та
ка «спілка» до душі мо
лодим сім’ям: за тиж
день, іцо випадає догля
дати корову і споживати 
молоко, можна назбира
ти і сметани, і вершків, 
і масла про запас. Нас
тупного тижня є й мо- 
локопродукція в хаті, і 
господиня вільніша. Та н 
кормів заготовити на зи
му двома сім’ями легше, 
аніж однією...

Відрадно, що прав
ління колгоспу і сільськії 

б/ЛЬШО ї ШМ "ПНТнїпімм І

тендениія
підсобного 

Мовляв, 
морочити- 
продукти 

в магази-

ської виробничої брига
ди Канізької десятирічки 
Новомиргородського ра
йону, розповідаючи на 
своїх сторінках про най
головніші моменти їхньої 
діяльності. І от нарешті, 
коли зібрано урожай із 
учнівського поля — пер
ший, вирощений дитячи
ми руками, настав час

£_______________
І підсумувати зрЛіене, 

подумати про маЛутне. 
У розмові з нашим но-

І респондентом беруть
■ участь бригадир учнів

ської виробничої брига
ди десятикласниця Люд
мила ТОРУБАРА і дирек
тор СШ Феня Миколаів-

I на КЛИМЕНЧУК.

ЯИ СПРАВИ.

розвнтку підсобного гос
подарстві наших трудів
ників.

Кожному, хто бажає 
мати індивідуальне жит
ло, колгосп допомагає 
лісоматеріалом. Є в селі 
й готові будиночки. Тх 
заселяють здебільшого 
молоді спеціаліст)!, вчи
телі.

Молодим сім’ям виді
ляються присадибні ді
лянки. Вирощуй сад. за
сівай житом пшеницею, 
засаджуй картоплею, 

І огірками. помідорами 
І Земля у пас непогана. • 
[■ родить гарно. ВистачитьІ

А здача лишків сіль- ' 
госппродуктів державі — 
вигідна справа. Так, на
приклад, кожен здатчик 
одержує у нашій сільра
ді на кожен зданий кіло
грам молока 200 грамів 
коннкормів, а виконавши 
доведені завдання2,5 
тонни жому, 1.5 центне
ра зерна. І такі заохо
чення передбачені за зда
чу лишків усіх видів 
сільгосппродукції. •

Наша сільрада успіш
но справилася з річними 
планами заготівлі яєць, 
картоплі, цибулі, часни
ку. 1 треба сказати, що 
коли ми. депутати,'актив
ніше взялися за справу, 
стали агітувати не тіль
ки словом, а й особистим 
прикладом, то і самі жи
телі почали проявляти 
більше ініціативи, заці
кавленості. Так, за нака
зом виборців нинішнього 
літа була організована 
заготівля фруктів, овочів. 
Від грузьківців держава 
одержала 20 тонн ви
шень, 2 тонші слив. За
готівля яблук іде й 
— уже сушених, 
сім’я здала більше 
ви картоплі.

Великою підмогою для І 
наших особистих госпо- І 
дарств с те. й;о колгосп І 
нпкам пппн^іЛть .»а дер- | 
ж.-ілтіми цЯдмп поро
сят. ’.чпо.зчт,, іципсспи на- _ Чепнг і курчпг І/.!<•>,,.,< ■
поширення у№1ЛкЬ^л£ /ч 
договорів господарі^ з | 
правлінням колгоспу на І 
відгодівлю великої рога- ■ 
тої худобнейинішнього 
року я особого вигоду- І 
пала і здала бички вагою | 
більше 5 
Одержала за 
карбованців.

Для чесного 
ка села особисте 
дарство завжди повинне 
бути підсобним, побіч
ним. а не головним. Го
ловним для нього має 
залишатися робота в по
лі, на фермі, на току, в 
бригаді, словом V кол
госпному виробництві.

4

досі 
Моя 
тон-

центнерів. 
не тисячу

трудівйи-
госпо-



* I
Прапор трудової слави нолгоспу «Дружба» Олександрівсьного району відня

то на честь «у>пра Олексія ЬУШІ. З початку року лідер соціалістичного зжган. 
ня за гідну^аустріч Ь0-річчя утворення СРСР одержав від кожної норовив се
редньому по 4910 кілограмів молока. Молодий комуніст достроково спраьився 
із взятими на ювілейний рік зобов’язаннями. ,

4 Фото В. ГРИБА.

------г_.

Визнанемо також пере
ваги поліпшеної індустрі
альної та нової прогресив
ної технології над звичай
ною при запровадженні її 
на кукурудзяному полі. 
Це — додаткові 6—8 цент
нерів зерна та 25—46 цент
нерів зеленої маси на круг. 
До речі, таким чином зем
лероби області вирощува
ли цього року кукурудзу 
на площі 1'4.5 тисячі гек
тарів.

Подібні дослідження 
Тривали і на соняшнико-

до вимог виробництва се
лекціонери наполегливо 
працюють над створенням 
скороспілих сортів ИІ<Ї 
культури з урожайністю 
25—-ЗО центнерів з гекта
ра. У стадії виробничої 
перевірки та запроваджен
ня «білосніжна», «тере- 
змнСька-24», «іскра», «ве
селка», «кіровоградська- 
5». м

Як високопрожктивяі, з 
великим вмістом* протеїну 
зарекомендували себе в 
нашій та інш^х областях

ніж на чистих посівах лю
церни.

Вивчені та рекомендова
ні для запровадження най
продуктивніші суміші су
данської трави з кукуруд
зою та соею’.На богарних 
(незрошуванйх) землях 
вони дають 400--450-иеяг- 
нерпі врожаї зеленої маси.

У полі зору наукового 
пошуку нашого колективу 
постійно перебуває також 
проблема надійного збе
рігання кормів. У колгоспі

ТИ, розрооин теллилиліи 
виробництва і заготівель 
кормім, видав вісім реко
мендацій, провів десять 
науково - виробничих кон
ференцій. Ці та інші захо
ди, передбачені програмою 
«Агрокомплекс», спрямо
вані на значне підвищення 
ефективності сільського 
господарства. Але досягти 

якнайповнішої віл цви мож
на тільки тоді, 
землероби і 
суворо 

уся вимог науки.

Я, увл» неї
ТВ^ЩІНИКН, 

дотримуватимуть-

ЛОДИМ сім’ям за тиж
день, що випадає догля
дати корову і споживати 
молоко, можна назбира
ти і сметани, і вершків, 
і масла про запас: Нас
тупного тижня є іі мо- 
локопродукш'я в хаті, і 
господиня вільніша. Та й 
кормів заготовити на зи
му двома сім’ями легше, 
аніж однією,..

ЛІТ.І мулл шіі.іиоиїм

ЖІ’ОТІВЛЯ фруктів. ОЦОЧІВ. 
Віл гру.зьківців держава 
одержала 20 тонн ви
шень, 2 тонші глив. За
готівля яблук іде й 

уже сушених.
сім'я здала більше 
ни картоплі.

Великою підмогою для 
наших особистих госпо
дарств е те. шо колгосп
никам виииш^іть зя дер
жавними ієнами поро- 

І/ сят. завозять щовесни ка . 
І ченят і курчат. На 6у

досі
Моя 
той -

мм і ■■■■ мяммм МІСТО — СЕМИ У мшша .. іііітішииііі .........в| V

без Механічного браку4 1 ТРДПИІІ

МІСТО С&ЛУ

перший гідравлічний насос НШ-50. Його широко

використовують у різних марках сільськогосло

дарської техніки: тракторах Т-150, «Беларусь» та

інших. Дев'ять років тому у механо-складвльному

цеху № 2 був створений комсомольсько-моло

діжний колектив на дільниці виготовлення обойми

для насосів НШ-50 і НШ-32-2. Тоді в ньому було

п’ять чоловік — сьогодні в 9 разів більше. Зріс

колектив і якісно: у ньому трудиться 38 ударни

ків комуністичної праці, 3 члени КМК працюють

з особистим клеймом, усі — за винятком трьох

робітників, які прийшли недавно, — освоїли су

міжні спеціальності. До мінімуму знизити випуск

члени КМК, їхній внесок у виконання Продоволь

чої програми СРСР.

бракованої продукції — таким буде, вважають

І

І

у МСЦ № 2 розмовля- 
ти важко. — за ро

ботою верстатів годі по
чути слово, навіть голос
но сказане. Білявий хло
пець облишив на мить 
роботу і мовчки похитав 
головою: не зрозумів,
мовляв, голосніше. Ми з 
секретарем комітету 
комсомолу заводу Олек
сандром Потовим повто
рили запитання.

— У начальника цеху, 
планування, — відповів.

Планування закінчи
лось через п’ятнадцять 
хвилин, і керівник КМК 
Віктор Талда. вийшовши 
з кабінету, сказав:

— Знову про якість. 
Для нас' це зараз голов
не. •

План хлопці і дівчата 
виконують. Брак ще 
трапляється. Ліквідувати 
його — за це сьогодні і 
ведеться основна бо
ротьба. І за нинішній рік 
зроблено чимало. У цьо- 

—горічних соціалістичних 
зобов’язаннях КМК — 
записано такий пункт: 
знизити вихід бракова
ної продукції на 10 про
центів. Сьогодні можна 
сміливо твердити — з 
цим зобов'язанням мо
лоді виробничники спра
вились.

На конвейєрній лінії 
дільниці виготовлення 
обойми гідравлічного на
сосу 22 операції. За пер- 

’• шою — той же білявий 
хлопець Зогеоедженс І

стежить за фрезеруваль
ним станком, вчасно 
вкладає одні заготовки, 
які надходять до дільни
ці із ливарно-термічно
го цеху, шорсткі з усіх 
боків, і одразу ж заби
рає інші — відфрезеро- 
вані на торцях, гладень
кі, блискучі, складає їх 
одна на одну.

— Знайшли?—примру
жує очі, завваживши з 
нами свого керівника .

З Юрієм Гордєєвим 
можна за роботою роз
мовляти. Він уже досяг 
тієї кваліфікації, коли в 
роботі його не відчува
ється скованості, напру
ження. Кількість деталей, 
яку спроможний про
пустити за зміну вер
стат, збільшити немож
ливо, бо це верстат-на- 
півавтомат. Але високу 
кваліфікацію має той, 
хто за зміну встигає най
продуктивніше викорис
тати верстат. І важливу 
роль тут відіграє знання 
суміжної спеціальності. 
Іноді, приміром, аби пе
реточити фрезу з допо
могою чужих рук. дово
диться чимало часу згу
бити. Гордєєв застраху
вав себе опануванням 
професії наладчика.

Юрій у колективі пра
цює більше року.

— Це саме той випа
док, коли у нас кажуть: 
цей виробничник здобув 
кваліфікацію, і на ньо
го можна покластися без

сумніву, — говорить Вік
тор Талда. — Ось недав
но до нас прийшло троє, 
дві дівчини і хлопець. 
Вони уже опанували 
перший кваліфікаційний 
етап.

Таких етапів для кож
ного новачка існує три. 
Коротко їх називають 
так — план, якість, замі
на. Тобто спочатку но
вачка навчають вправ
ності, далі контролюють 
якість його роботи і на
самкінець — опанування 
суміжної спеціальності.

Наставником у колек
тиві міг би бути кожен 
другий, але плинність 
кадрів тут нееелика, і 
відлучаються звідси, як 
правило, тимчасово або з 
поважних причин: на 
службу до лав Радянсь
кої Армії, на навчання у 
вузи і технікуми, у де
кретні відпустки... Тому й 
новачків тут завжди 
один-два-три, не більше. 
А хто може найшвидше 
і найкраще навчити? 
Звичайно, Віктор Мико
лайович Мазур, налад
чик шостого розряду, 
який 27 років віддав рід
ному підприємству,
близько 50 учнів вихо
вав за цей час. І на цьо
му тижні новачки працю
ють у другу зміну — ра
зом з Віктором Микола
йовичем.

Довгий шлях прохо
дить заготовка обойми 
гід першого верстата 
до столу контролера. 22 
фрезерувальники, токарі, 
свердлувальники, слюса
рі передають її з рук у 
руки. І якщо вона пот
рапляє до Лариси Кова
ленко чи Надії Дарієнко 
(таких 
вправних, 
більшість), 
сумніватися 
відправить
по конвейєру, 
виробничу дільницю.

Для першої зміни під
ходила обідня перерва, 
коли ми зупинились біля 
столу контролера, моло
дої комуністки Галини 
Шаповал.

«Показник браку?» — 
написали їй на папері ве
ликими літерами: не
зручно було перегина
тись через стіл для роз
мови.

Галина відклала убік 
кутомір і такими ж вели
кими літерами вивела 
відповідь: «Здано 327 
сбойм. З ливарним бра
ком —2, з механічним — 
жодної».

В. БОНДАР.
м. Кіровоград.

ТРАДИЦІЇ
Цей любительський зні

мок майстрові Володимиру 
Шепітьку, напевно, дове
деться надрукувати для 
ножного з хлопців. Об’єн- 
тив відобразив хвилюю
чий момент: друзі стоять 
усі разом, немов альпініс
ти на вперше підкореній 
висоті. Слюсар Сергій Бє. 
ліков підняв над голозою 
червоний прапор. Трид
цять комсомольців, що 
кілька місяців тому незна
йомих з секретами буді
вельного ремесла, стали 
одними з героїв святково
го мітингу з нагоди до
строкового введення в дію 
на Куп’янському ливарно
му заводі норпусу очи
щення і фарбування гото
вого литва.

Зібрала їх разом склад
на робота, коли під загро
зою зриву опинився пуск 
пиробничого корпусу, не
обхідного всім підприєм
ствам об'єднання «Хаокіе- 
ський тракторний завод 
імені С. Орджонінідзе>. 
Так з’явився на заводі за
гін «Ударник», куди 
включили кращих пред
ставників усіх цехів і від
ділів.

їх підприємство порівня
но молоде, ще й двадцяти 
ронів немає. Поява його е 
районному центрі Харків, 
ської області зв’язана з 
розширенням випуску
енергонасичених тракторів 
ХТЗ. Завод-гігант в облас
ному центрі визначив спе
ціалізацію і Куп’янського 
ливарного, і Лозівського 
новзльсьио-механічИого. і 
і Дергачівського турбоком
пресорного... Не випадко
во тому разом з ХТЗ оголо
шені всесоюзною ударною 
будовою інші заводи об’сд. 
нання.

Все це чудово розуміли 
Володимир Шепітьно. Сер
гій Бєліков, модельник І 
Микола Павлюченко, копі- ■ 
ювальниця Світлана 
лушко, слюсар 
Смєлкова та інші 
ти, яні одержали 
мольські путівки

і

сумлінних і 
як вони ---
можна ■ не 

— контролер 
деталь далі 

на іншу

Бі- 
Галина 

ентузізс- 
комсо- 

в загін 
«Ударник». А тому відрізу 
ж чітно намітили план 
своєї роботи і дружно взя
лися за діло.

— Спочатку планувало
ся, що в енладі «Ударни. 
на» працюватимуть змінні 
ланки, — розповідає на
чальник штабу всесоюзної 
ударної будови — комп. 
лексу підприємств по ви- 
пусну тракторів Т-150 Ва
силь Пастушина, 
місяць місця С___„........
Шепітька і його товаришів 
мали зайняти і;;ш‘. ;;є.,— 
мольці Куп’янського 
еарного. Але хлопці-з 
стали заміняти, 
працювали 
ні корпусу 
фарбування 
аж до його 
організації ___ _
нів добровольців 
складніших 
став поширення на підпри
ємствах об'єднання. Мето
ди народної будови, які 
народились у рони пер
шої п’ятирічки, традиції 
Тракторобуду активно
продовжують комсомольці 
вісімдесятих. Своєю удар
ною працею вони нзбли. 
мають ту годину, коли з 
головного конвейєра заво 
ду-гіганта зійде, виблиску
ючи свіжою фарбою, гусе
ничний Т-150 — машина, 
яка повинна внести поміт- 

реалізацію 
програми

— Через 
Володимирі 

, ‘ з
інші комсо- 

ли- 
. не 

і вони 
на споруджен. 

очищення і 
готового литза 

здачі. Досвід 
ударних . заго

на най- 
діллнках ді-

ний внлад у 
Продовольчої 
країни.

В. ДОЛГАНОВ, 
кор. РАТАУ. 

Харків.

Наші читачЛЕ добре 
знають про почин канізь- 
кмх школярів, котрі 
звернулися до своїх ро
весників із закликом 
допомогти колгоспникам 
у заготівлі кормів для 
громадської худоби. 
Протягом нинішнього ро
ку газета уважно слідку
вала за роботою учнів-

ської виробничої брига
ди Канізької десятирічки 
Новомиргородського ра
йону, розповідаючи на 
своїх сторінках про най
головніші моменти їхньої 
діяльності. І от нарешті, 
коли зібрано урожай із 
учнівського поля — пер
ший, вирощений дитячи
ми руками, настав час

підсумувати зрЖмене, 
подумати про маЛутн«. 
У розмові з нашим ко
респондентом беруть 
участь бригадир учнів
ської виробничої брига
ди десятикласниця Люд
мила ТОРУБАРА і дирек
тор СШ Феня Миколаїв
на КЛИМЕНЧУК.

«

яшш шшв
І

ЯК СПРАВИ, 
ІНІЦІАТОРИ?

З УЧНІВСЬКОГО поля
КОР.: Канізька середня 

школа має багатий досвід 
трудового виховання шко
лярів. Велику допомогу в 
цьому дітям надає місце
вий колгосп імені Леніна. 
Між господарством і деся
тирічкою більше 15 років 
існують тісні дружні зв'яз
ки, нагромаджено чималий 
досвід спільної виховної 
роботи, яка ведеться пар
тійними, профспілковими, 
комсомольськими органі
заціями школи і колгоспу 
за одним планом. Відмін
на робота бригади ниніш
нього року красномовно 
свідчить про це. Цікаво, а 
як народилася ініціатива 
допомогти тваринникам 
господарства у вирощу
ванні кормових буряків!

Л. ТОРУБАРА: Поверта
ючись додому після ра
йонної звітно-виборної 
комсомольської конфе
ренції, на якій були деле
гатами Сергій Кокош, 
ня Почка, Світлана 
вицька і я, ми довго і 
ряче обговорювали 
почуте на ній. Багато гар
них справ наших ровесни- 
ків-комсомольців 
ли 
ми і вирішили; допоможе
мо 
ся 
кормові. Порозмірковува- 
ли, прикинули і вирішили, 
що зуміємо.

Ф. М. КЛИМЕНЧУК: І 
відразу ж до мене прибіг
ли, все розказали. Як же 
не підтримати таку всіла 
потрібну справу! Зверну
лися до голови правління 
господарства Леоніда Пет
ровича Кудименка, голов
них спеціалістів колгоспу. 
Нам з радістю допомогли. 
Ну, а що було далі — вже 
всім відомо.

КОР.: Від лютого до 
жовтня нинішнього року

передового 
колективу.

ваша виробнича бригада 
трудилася, скажемо пря
мо, на рівні 
виробничого
Але без знання агрономії, 
технології вирощування 
кормових буряків, 
певно, ніяк не 
ся б.

Я. ТОРУБАРА: 
розкладі уроків 
старших класів 
сьомий урок ‘—агрономія. 
Викладав його колгоспний 
спеціаліст Василь Леонті- 
йович 
ми знаємо, 
вати грунт 
посіву, як 
рослинами, 
врожай. І не тільки знає
мо, а й більшість цих опе- 

самі.
по- 

тео-

учні, 
обійшли-

Торік у 
для учнів 
появився

ПіддубНий. Тепер 
як треба готу- 
і насіння для 
доглядати за 

як збирати

Та-
Са-
га-
все

не мот
не зацікавити нас. Тоді

колгоспові, візьмемо- 
вирощувати буряки

рацій виконуємо 
Допомагав же нам 
швидше опановувати 
ретичні знання механіза
тор, якого можна було 
постійно побачити на на
шому полі — колгоспний 
передовик Павло Олек
сандрович Григорчук.

Без допомоги господар
ства ми не обійшлися б і 
під час проривання буря
ків, і в період їх збиран-
ня.

Ф. М. КЛИМЕНЧУК: Має
мо серйозні претензії до 
комсомольців колгоспу. У 
нас були такі моменти, 
особливо влітку, коли 
вкрай була потрібна їхня 
допомога. Погода явно не 
сприяла швидкому і якіс
ному виконанню ряду аг
ротехнічних заходів, були 
часті перебої із забезпе
ченням учнів транспортом. 
Чекали, чекали ми на по
міч молодих виробнични
ків господарства, але так 
не дочекалися...

КОР.: Тепер, коли вро
жай акуратно і старанно 
зібрано, вивезено з поля

до найменшого корінчика, 
настав час подумати, що 
дана робота виробничої 
бригади і для школярів, і 
для вчителів. Можлизо, 
вже є якісь плани на на
ступне літо!

Л. ТОРУБАРА: По-пер
ше, ми перевірили себе в 
серйозній і відповідальній 
справі, довели, що вона 
нам під силу. Хоч урожай 
зібрали менший, ніж пла
нували, зате кожен учень 
школи знає тепер, яка то 
примхлива і тендітна рос
лина буряк, скільки пра
ці треба докласти, щоб бу
рякова нива добре вроди
ла. А по-друге, наш почин 
підхопила більшість шкіл 
району та області. Тепер 
є у нас друзі по змаган
ню в Новоукраїнці, Малій 
Висиі, Онуфріївці, Гайво
роні...

Ф. М. КЛИМЕНЧУК: А 
ми, педагоги, з радістю 
відзначаємо, що наш уч
нівський колектив прямо 
на очах зміцнів, здружив
ся, що прекрасні риси ди
тячих характерів, не про
явлені під час навчально
го процесу, ми помітили 
у своїх вихованців на полі. 
Приміром, я була приєм
но здивована, побачивши, 
що непосида і розбишака 
Сашко Сорока на полі — 
один із найстаранніших і 
наполегливіших.

Ну, а про плани на май
бутнє скажу от що. Ро
боту на своїй тридцяти- 
гектарній ділянці продов
жуємо. Знову вирощувати
мемо буряки на корм. 
Вже внесено органічні 
добрива по 100 тонн на 
один гектар і аміачну во
ду по 3 центнери на ко
жен гектар. Всі ми — уч
ні і вчителі — дуже хо
чемо, щоб пошвидше про
йшла зима, щоб знову ви
йти на своє поле.

Розмову вела 
Т. КУДРЯ.

Відрадно, що прав
ління колгоспу і сільська 
Рада в4 більше уваги 
приділяють питанням 
розвитку підсосного гос
подарстві наших трудів
ників.

Кожному, хто бажає 
мати індивідуальне жит
ло, колгосп допомагає 
лісоматеріалом. С в селі 
й готові будиночки. їх 
заселяють здебільшого 
молоді спеціалісти, вчи
телі.

Молодим сім’ям^ ВИДІ
ЛЯЮТЬСЯ присадибні ді
лянки. Впрошуй сад. за- 

житом-пшеницею, 
картоплею, 

помідорами 
непогана, • 

родить гарно. Вистачить 
для сім’ї, і те й лишки 
будуть.

Але ось шо я помітила, 
все більше вникаючи в 
суть своїх депутатських 
обов’язків. Лишки є у 
кожній сім’ї, а от розпо
ряджатися ними розумно, 
по-хозяйськи уміє не 
кожна родина. Забува
ють колгоспники, що під
собне господарство — 
це не тільки особиста 
справа, а й державна. 
Значить, і вигідна вона 
повинна бути не лише то
бі, а н державі.

Тим часом придивіть
ся. хто найбільше молока 
здає державі? — Пенсі
онери. Хто найбільше за- І

сівай 
засаджуй 
огірками. 
Земля у нас

НОВИНКА
ПРОЙШЛА
ВИПРОБУВАННЯ

Зберегти від ерозії 
землю і підвищити її ро
дючість допоможуть при
строї для безвідвального 
обробітку грунту, створе 
ні викладачами і студен
тами Мелітопольського 
Інституту механізації 
сільського господарства. 
Новинка успішно про
йшла випробування і ре
комендована для впро
вадження в усіх зонах 
землеробства, схильних 
до вітрової ерозії.’ Ц? 
одна з багатьох науково- 
практичних робіт колек
тиву вузу, який відзначає 
нині півстолітній ювілей. 
У його стінах підготовле
но понад 16 тисяч інже- 
нерів-механіків та інз-ке- 
нерів-електриків. Хорошу 
творчу школу проходять 
майбутні спеціалісти у 
студентському конструк
торському бюро. Немало 
оригінальних 
пристроїв, 
яких є майбутні спеціа
лісти, вже впроваджено 
у виробництво

[РАТАУ].

машин і
автораа-и

........ ...... ГП/ ви 
біяає Я 

поширення укладання Я 
договорів господарі^ ч ■ 
правлінням колгоспу на ■ 
відгодівлю великої рога
тої худоби»^ ПНІ ЧІНЬОГО 
року я осоЛ^го вигоду- І 
вала і здала бичка вагою І 
більше 5 центнерів. 1 
Одержала за не тисячу І 
карбованців.

Для чесного трудівни
ка села особисте госгіо- ■ 
дарство завжди повинне І 
бути підсобним, побіч- І 
ним, а не головним. Го- І 
повним для нього має | 
залишатися робота в по
лі, на фермі, на току, в _ 
бригаді, словом V кол- І 
госпному виробництві. І

Після закінчення шко- І 
ли я залишилася в селі. І 
стала свинаркою. Мій | 
приклад наслідувала Ма
рія Герасименко. Я рада, а 
шо нинішнього року 1 і І 
випускників школи за І 
направленням колгоспу І 
пішли учитися в СПТУ. | 
Бо ж нам. молодим, бути 
господарями своєї землі, а 
нам, молодим, реалізува- І 
ти плани, накреслені лар- І 
тією.

Г. РЕЗНИЧЕНКО, 
депутат обласної Ра- | 
Д» народних депута
тів. ~
Колгосп імені

Ульянова,
Голованівський район. І 

і наввЁ&жДй іґиіцйі

КНИГА
КЕРІВНИКА
КМК

ланки
куку-

«Поле зкиве турбо
тою» — так називається 
книга керівника відомої 
в Закарпатті комсомоль
сько-молодіжної 
по вирощуванню
рудзи з колгоспу «Украї
на» Виноградівського ра
йону Івана Черкуна. Ав
тор — один з учнів і 
послідовників двічі Ге
роя Соціалістичної Пра
ці, лауреата Державної 
премії СРСР Ю. Ю. Літ
ри — розповідає 
свій двадцятирічний хлі
боробський шлях, про 
товаришів по роботі, з 
якими подолав не одну 
трудову висоту. Книга не 
тільки підсумує період 
становлення і утверд
ження в хліборобській 
справі молодого господа
ря землі, а й стане нав
чальним посібником для 
слухачів школи молодих 
кукурудзоводів облає гі, 
яка працює на базі лан
ки.

Про

[PATAyj.



4 стор. «Молодий комунар»
------------------------  СРСР — 60------------

ЗУСТРІЛИСЯ
ДВІ ПОДРУГИ

З нетерпінням чекапа 
Валентина Кир’якова зуст
річі зі своєю подругою з 
Грузинської РСР Майєю 
Циклаурі. І ось вони зу
стрілися, стали розповіда
ти одна одній про свої 
справи, друзів, про свої 
мрії.

Наступного дня Майю 
чекав сюрприз. Члени клу
бу інтернаціональної
дружби зі школи, в якій 
навчається Валя, запроси
ли її до себе.

Засідання клубу «Фа
кел» відкрила керівник 
Ганна Ларіонівна Горба- 
тенко.

Ганна Ларіонівна сказа
ла, що уже одинадцять 
років учні та вчителі шко
ли перераховують, гроші 
до Фонду миру, що те
пер, готуючись ДО 60-річ- 
чя утворення СРСР, клуб 
інтернаціональної дружби

проводить заочні мандрів
ки по всіх республіках на
шої країни.

Виязилося, що учні Доб- 
рівської школи багато 
знають про Грузію. Заоч
ну подорож по ній прове
ла учениця сьомого класу 
із села Архілоскало Ци- 
тєлкаройського району 
Майя Циклхуарі. Вона роз
повіла українським дру
зям про свою школу, про 
своє село. Уважно слуха
ли учні- Добрівської шко
ли вірші, які читала гру
зинською мовою Майя.

На згадку про зустріч 
українські школярі пода
рували гості з Грузії кни
ги українською мовою та 
квіти.

О. ЗІЄРОВА, 
секретар партійної 
організації Добрівсь
кої середньої школи. 
Вільшанський район.

Вручення нагороди
о грудня в Палаці куль

тури імені Жовтня кіро
воградського заводу «Чер
вона зірка» відбувся уро- 
ЧПСТІІІЇ вечір, присвяченні’! 
врученню народній агіт- 
орпгаді «Вогник» обласної 
комсомольської премії іме
ні Ю. Яновського.

X ньому році агітбрига--
ді виповнюється 60 років. 
Культармійці — червоно- 
зорівці пройшли шлях від 
'синіх блуз» до народної 
агітбригади. За ці роки 
підготовлено багато про
грам, поставлено велику 
кількість концертів. Тради
ційними стали зустрічі з 
трудівниками заводу, пра
цівниками сільського гос
подарства.

Диплом та пам’ятний 
знак премії імені ІО. Япон
ського вручив секретар об
кому комсомолу В. Маль
цев.

Учасники 
вирішили 
премію до 
фонду миру.

За ці роки

агітбригади 
перерахувати 
Радянського

В. АФАНАСІЄНКО.

Вівторок
'А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.45 — 
Мультфільми. 9.35 — Теле
фільм «Нічний дзвінок».
10.35 — Пісня далека і
близька 11.20 — Новини. 
14.30 — Новини. 14.50 —
Тваринництво — ударний 
фронт. Док. фільми. «Бобо
ві, азот і проблема білка». 
«Бура латвійська сьогодні 1 
завтра», «Слідом за отарою».
15.35 — «Джерела Караева».
Теленарис про народного 
вчителя СРСР А. Г. Караєва. 
16.05 — «Мистецтво і сус
пільство». «Слово про мир». 
Передача 2. 16.35 — А. Хача
турян. Концерт для форте
піано з оркестром. 17.15 — 
Шахова школа. 17.45 — Ад
реси молодих. 18.45 - Сьо- 
іодні у світі. 19.00 — П’яти
річка. Справи і люди. ВАМ. 
Вертаючись до зобов’язан
ня. 19.30 — Романси С. Рах- 
манінова. 19.45 — Телефільм 
•«Крадіжка». 112 серії. 
(21.00 — «Час»). 22.50 —
Сьогодні у світі.
А УТ

10.00 -- «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Компас турис
та». 11.10 — Муз. фільм 
«Пісні гір». 11.40 — Шкіль
ний екран. 7 клас. Російська 
мова. 12.10 — Художній
фільм «Алегро з вогнем». 
13.35 — «Неспокійні серця». 
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30
— Телефільм «Мисливські 
бувальщини». 16.50 — Кому
ністи 80-х. В партійній орга
нізації металургійного за
воду ім. Петровського. 17.20
— Музичний фільм «Сибір
ський сувенір». 17.45 — Те- 
лепост на ударній будові. 
18.00 — Телефільм «Героїч
на балада». 18.30 — «День 
за днем». (Кіровоград). 18.45
— Телефільм. (Кіровоград).
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Концерт Чер
каського народного хору. 
20.10 — Резерв. 20.15 — Ате
їстичні діалоги 20.45 — « На 
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — К. т. До
60-річчя утворення СРСР. 
Творчий звіт майстрів мис
тецтв і художніх колекти
вів Кіровоградської області. 
Повтор від 29.Х. (Кірово
град).
А ЦТ (II програма)

18.00 — Новини. 18.20 — 
фільм-колцерт. 18.50 — До.с 
фільм. 19.00 — «Служу Ра- 
-- -------------------- 20.00 —

Мульт- 
Концерт. 
тиждень. 
21 35 — 
Мусусі».

фільм. 19.00 — < 
дянському Союзу». 
«Вечірня казка». 
Фільм. 20.15 -— 
20.30 — Спорт за 
21.00 — «Час». 
О, Тактакіїпвіл! 
Комічна опепа.

роясей. 11.20 —
14.30 — Новини.
Комсомол — моя ____  ___
фільми «Кар'єра робітника», 
«...той, хто залишиться з 
нами». 15.40 — Російська
мова. 16.10 — Об’єктив.
16.40 — Грає дует баяністів 
І. Липницький та О. Гура. 
17.00 — Що може бригада. 
Про досвід вдосконалення 
бригадних форм організації 
праці в об'єднанні < Цілипо- 
градсільмаш». 17.30 — Від
гукніться. сурмачі! 18.15 — ■ 
Чемпіонат світу з гандболу. 
Жінки, Матч команд фі
нальної групи. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Зи
мовий етюд. 19.10 — Фільм- 
концерт «Співаю мої мрії» з 
участю народної артистки 
СРСР Г. Ковальової. 20.10 - 
«Правда великого народу 
Док. телефільм. Фільм 5 - 
«Наша спільна справа». 
21.00 — «Час». 21.35 —
Футбол. Кубок УЕФА 4$ фі
налу. «Валенсія» (Іспанія)
— «Спартак» (Москва). В пе
рерві — 22.15 — Сьогодні у 
світі.
А УТ

10.00 — 
Га». 10.35 
наського 
1 1.15 — 
«Осягнення ».

І < Шкільний 
Українська 
12.20 -- К. т. 
зал «Дружба».
колектив Киргизької РСР, 
державним оркестр народ
них інструментів імені Озо
нова (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення). 
16.00 — Новини. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.30
— «На допомогу школі».
П. Г. Тичина. «.’Витоки твор
чості». 16.55 — Фільм-кон-
церт «Маленькі зірки». 17 30
— «У нас в колективі». 18.00
— «Корисні поради». 18.30
— «День за днем». (Кірово
град). 18.45 — К. т. «Екран 
пошани». (Кіровоград). 19.00
— «Актуальна камера».
19.30 — Телетурпір «Соняч
ні кларнети». (Одеса). 20 45
— «На добраніч,"діти». 21.09
— «Час». 21.35 — Продов
ження телетурніру «Соняч
ні кларнети». (Кіровоград 
на Республіканське телеба
чення). По закінченні — 
Новини.
А ЦТ (II програма)

18.00 — Новини. 18.15 — 
Фестивалі. конкурси, кон
церти. 19.05 —■ Док. теле
фільм. 20.00 — «Вечірня 
казка». 20.15 — «Обличчя
Друзів». 21.00 — «Час». 21 35
— Фільм «Повітряні пішо
ходи».

Повнив.
14.50 — 

доля. Док.

« Актуальна камз- 
— Концерт Чер
на родного хору. 

Док. телефільм 
1.1.40 . —

екран». 9 клас, 
література. 
Концертний 
Заслужений

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 1

Мультфільми. 9.05 — 
телефільм «Люди високого 
обов’язку». 9.30 — Виступ
лауреата міжнародних кот. 
курсів Гасрилог.а (фсртепі'і- 
іто). 10.20 — Клуб кіпоподо-

гандболу. Жінки. Матч 
команд Фінальної групи. 
18.15 — Ленінський універ
ситет мільйонів. Відносини 
дружби і співробітництва 
країн РЕВ в галузі госпо
дарської діяльності. 18.45 - 
Сьогодні у світі. 19.00 —
Грає народна артистка Гру
зинської РСР М. Яшвілі 
(скрипка). 19.20 — Життя 
науки. 19.50 — Телевистава 
«Попечителі». (21.00 —
«Час»). 22.50 Сьогодні у
світі.

НАСТАВНИКА

7 ГРУДНЯ 1982 року

У вестибюлі обласної 
філармонії лунають мело
дії спортивних маршів. Ви
ставлені прапори добро
вільних спортивних това
риств, кубки, спеціальні 
призи. Дівчата з вокально- 
інструментального ансамб
лю «Хороший настрій» да-

рують спортсменам пісні, 
що пролунали на олімпій
ських аренах Москви, і 
ведуча Жанна Бобров- 
ницька відкриває «вогник», 
на який зібралися члени 
збірних команд області, 
що успішно виступили на 
III спортивних іграх моло
ді України. Як відомо, во
ни зайняли в своїй групі 
друге призове місце, на
бравши 2190,5 очка.

Кокандського масложпрком- 
Оіиату ім. М. Калініна. 17.35
— Спор-клуб. 18.45 — Сьо
годні У світі. 19.00 — Под
виг. 19.30 — До 60-річчя ут- 
ворення СРСР. В сім’ї єди
ній. Білоруська РСР. Виступ 
Голови Ради Міністрів Біло
руської РСР тов. О. II. Дк. 
сьонсва. Док. телефільм 
«Земля, окрилена братерст
вом»: концерт майстрів мис
тецтв. 21.00 — «Час». 21.35
— Російський музей. Істо
ричний живопис.

А УТ
16.00 Новини. 16.10 

«Срібний дзвіночок«. 16.30 
— Республіканська фізнко- 
математична школа. 17.00— 
«Жило собі зайченя». Ляль
кова вистава.
ран пошани 
телебачення». 18.00 
ховувати гідну робітничу 
зміну». Бесіда секретаря Іїі_ 
ровського райкому Компар
тії України міста Кірово
града С. М. Янчукова. (Кі
ровоград) 18.15 — «День за 
днем». (Кіровоград) 18.30 — 
К т. «Обрій». (Кіровоград). 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Документальна 
кінопрограма. 20.05 — «Ви 
нам .писали». Музична про
грама. 20.45 — «На добра-
і іч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Худ. телефільм
«Ханума». 1 серія. По закіп- 
-чеині — Новини.
А ЦТ (II програма)

18.00 — Новини. 18.20 — 
О Фадеев. Сторінки твор
чості. 19.30 — «Людина і за
кон». 20.00 — «Вечірня
казка». Мультфільм « Дядеч
ко Ау». 20.15 — , Кубок єв
ропейських чемпіонів з бас
кетболу. ЦСКА — «Реал». 
(Мадрід). 21.00 — «Час». 
21.35 — Телефільм «Морсь
ка фея». (ГІДР)

4 ЦТ (І програма)
8 00 — «Час». 8.45 — Від 

і умніться, сурмачі! 9.30 — 
Фільм «Повітряні пішоходи». 
10.50 — Грає квартет ім. 
Д. Шоста ковича. 1.1.20 — Ііо- 
гинн. 14.30 — Новини. 14 50 
—Для радянської людини 
Дек фільми «Плани і жит
тя», «Соціальна програма». 
«Гірські курорти Киргизії». 
15.35 — Муз. передача для 
юнацтва. «Пушкін і музика». 
1/.45 — Чемпіонат світу з

«Молодой коммунар» 

орган кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

На украинском языке. БК 01765.

17.45 —г «Ек-
Українського 
------ «Ви-

’ятниця
А ЦТ (І програма)

8.00 — с 
Творчість 
левнетава

«Час». 8.45 — 
юних. 9.15 — Те- 

____ «Попечителі».
Частина 1 і 2. 11.35 — Нови
ни. 14.30 — Повніш 14.50 — 
Доіс телефільм «Гарантія» 
гроти дефіциту». 15.31) — 
Іоризонт. 16.30 — Новина
підмосковного села. 17.00 — 
Концерт хору «Московські 
порі» муз. училища ім. 
Жовтневої революції. 17 20 
— Прапороносці трудової 
слави. Про досвід роботи

НАША АДРЕСА:

Слова похвали адресую
ться майстру спорту між
народного класу плавчисі 
Марині Корвегіній, лка в 
складі збірної республіки 
була серед призерів у фі
налі III Всесоюзних моло
діжних ігор, а недавно по
вернулася з перемогою із 
світової першості. Нагоро
ду отримав тренер Микола 
Сушно, який був першим

наставником призера все. 
союзного турніру з кла
сичної боротьби Анатолія 
Ясинсьного. Вагомий вклад 
у копилку збірної Кірово- 
градщини внесли гімнас
ти — вихованці М. й, Гас- 
мана, Е. й. Нечая, боксери 
тренерів А. А. Яценка та 
Б. С. Тертилова та Інші.

І знову звучать мелодії 
спортивних маршів, чарів
них вальсів. З показови
ми оправами виступають 
дівчата із секції художньої 
гімнастики, свою майстер
ність демонструє кірово
градський ансамбль баль-

ного танцю «Конвалія». Са
модіяльні антори дарують 
лісні тренерам А. Д. Граба
рю та Я. М. Шипову. Пер
ший з них виховав багато 
висононласних фехтуваль. 
нмнів і тепер іде на заслу
жений відпочинок. А дру
гий з гордістю приймає 
поздоровлення колег, які 
розділяють його радість — 
колишній вихованець Ши
пова нині київський армі
єць Віктор Данильченко 
встановив новий рекорд 
на чемпіонаті світу з ку- 

СПОРТ . льової стрільби.
Головний приз облви

конкому отримує голова 
обласної ради ДСТ «Аван
гард» Г. В. Шулькін 
авангардівці мали 
більший колективний 
бутон на Іграх 
очок.

Дипломи, грамоти,
ки, призи, пам’ятні пода
рунки кращим спорт
сменам і тренерам вруча
ли секретар облвиконко
му В. А. Долиняк, голова 
облепорткомітету О. П. 
Березан, голови обласних 
рад спортивних товариств, 
наставники 
ігор молоді 
Спартакіади

учасників III 
України, VIII 

УРСР.

Матч команд 
групи. 12.35 
М. Цветаева. 13.20 
церт народного 
СРСР Е. Гіле.іьса і Держав
ного симфонічного оркестру 
СРСР. Диригент II. Берглунд 
(Фінляндія). 14.00 — Росій
ський музей. Історичний 
живопис. 14.30 — Новини 
14.45 — Фільм — дітям.
«ГІегько в космосі». 15.50
— Бесіда політичного 
оглядача ІО. Летунова. 16.20
— «За вашими 
Муз. передача.

фінальної
Поезія 

— Кон- 
артнста

Сьогодні у світі. 22.20 — Ме
лодії і ритми зарубіжної ест
ради.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10)35 — «Майстри мис
тецтв УРСР». 11.45 — •Твоя 
життєва позиція». 12 35 — 
«Ви нам писали». Музична 
програма. 16.00 — Новини. 
16.10 — «Срібний дзвіно
чок'». 16.30 — На допомогу 
школі. ГІ. Г. Тичина. Пере
кладацька діяльність. 17.10
— «Музичні’зустрічі». 17.30

— Телефільм «Нодар Дум.
бадзе». 18.00 — «Сонячне 
коло». 18.30 — Муз. фільм.
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — «До 60-річчя
утворення СРСР». Творчий 
звіт майстрів мистецтв і ху
дожніх колективів Київської 
області. В перерві — «На 
добраніч, діти!» По закін
ченні — Худ. телефільм 
«Ханума». 2 серія Новини. 
А ЦТ (II програма)

1800 — Новини. 18.15 — 
Док. телефільм «Пушино». 
«Погляд за горизонт». 18.45
— Грає В. Ковтун. 19.00 — 
Клуб кіиоподорожей. 20.00
— «Вечірня казка». (Мульт
фільм «Дядечко Ау». 20.15
— Це ви можете. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Телефільм
— Два дні на початку груд
ня».

Субота
А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.40 — Кон
церт хору російської пісні 
'ВР і ЦТ. 9.35 — 50-й тираж 
«Спортлото». 9.45 - АБВГ-
Деііка 10.15 — Для вас. 
батьки. 10.45 — Романси у 
виконанні народного артиста 
РРФСР О. Розума. 11.05 — 
Ради і життя. 11.35 — Кон
церн національного ансамб
лю пісні й танцю «Дома«:» 
(Кенія), 12.05 — Чемпіонат 
світу з гандболу. Жінки.

316050, МСП,

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

Індекс G1103, Обсяг 0,5 друк, орц,

Для

листами». 
______ 17.05 — У 
світі тварин. 18.05 — «Спів
дружність». Тележурнал.
18.35 — Телефільм «Моя сі
м’я». 1 і 2 серії. 21.00 —- 
«Час». 21.35 — «Я жив на 
землі, в цьому сила моя...». 
Про творчість французького 
актора Ж. Філіпа. 22.45 — 
Співає народний артист 
СРСР Є. Серкебаєв. 23.15 — 
Новини.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме- 
«Для вас і для 

— Фіпьм- 
«Факти 

Майстри 
...._ . 13.00 — 
«Резонанс». Кіноогляд. 13.50
— «Доброго вам здоров’я».
14.35 — «Народні таланти». 
15.10 — «Імпульс». 
«Іитерклуб». 16.25 
телефільм «Заповіт 
майстра». 1 серія. 
«Село і люди». 18.00 
ня скликає друзів». 
«Скарби музеїв 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 -- «До 60-річчя 
утворення СРСР». Творчий 
звіт майстрів-мистецтв. 1 ху
дожніх колективів міста-ге- 
):оя Києва. У перерві — 
«На добраніч, діти!» По за
кінченні — Худ. фільм «Зви
чайне чудо». 1 серія. Нови
ни.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8 15 — 
«Якщо хочеш біти здоро
вим». 8.25,— Док. телефільм 
«Хочу літати». 8.55 — Теле
фільм «Два дні па початку 
грудня». 10.10 — «Ранкова
пошта». 10.40 —• «Камера
дивиться у світ». 11.40 —
Програма Узбецького теле
бачення. 12.45 — Майстри
радянського кіно. 14.45 — 
Є. Віл’а-Лобос. Концепт для 
гітари з оркестром. 15.05 — 
Док. телефільм. 15.15 —
Міжнародний огляд. 15.30 — 
Док. телефільм «Маленький 
композитор*. (Японія). 16.00
— «Біля театральної афі
ші». 17.00 — Міжнародний 
турнір з настільного тенісу 
на приз газети «Советская 
культура». 17.45 — «Музич
ний кіоск». 18.15 — Вечір у 
Державному Великому теат
рі СРСР, присвячений 109. 
річчю з дня народження 
Я. Коласа. 20.00 — «Вечір
ня казка» . Мультфільм 
«Вперше па арені». 20.15 — 
«Здоров’я». 21.00 — «Час.
21.35 — Телефільм «Віриш
— не віриш».

ра». 10.35 
кожного». 10.45 
концерт, 
свідчать». 12.00 
мистецтв .... ..

11.25
У РСР.

15.40 —
— Худ. 
старого 

17.30 - 
— «Піс- 
18.45 — 

України».

Неділя
А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час» 8.45 —
В.-А. Моцарт. Квартет до
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мажор. Виконує квартет їм. 
Б. Бартока (Угорщина). 9.1^
— Док. телефільм «Неспо
кійна посада». 9.30 — Бу„ 
дильник. 10.00 — Служу Раі 
дянському Союзу! 11.00 
«Здоров'я». 11.45 — Муз. 
програма «Ранкова пошта?. 
12.15 — Радянський Союз
очима зарубіжних
12.30 — Сільська
13.30 — Музичний .... ...
14.00 — Фільм-впстава те
атру ім. Ленінського комсо- 
молу «Гренада». 15.45 
Мультфільм «Загадкова пла
нета». 16.00 — «Путівка в 
життя». Про сільські профе
сійно-технічні училища Ук
раїни. 17.00 — На арені
цирку. 18.00 — Міжнародна 
панорама. 18.45 — На екрані, 
кінокомедія. «Весілля». 20.00
— Клуб кіиоподорожей. 21.00
— «Час». 21.35 — Г. Свири
дов. 10 пісень для меццо- 
сопрано і фортепіано на вііі-^ЧЬБ 
ші О. Блока. 22.25 — ‘Чемпіо
нат світу з гандболу. Жінкі?. 
Матч фінальної групи. 22 55
— ІІовпнп.

гостей, 
година, 

кіоск.

Д УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — «Сонячне ко
ло». 10.55 — Худ. телефільм 
«Заповіт старого майстра»'.- 
2 серія. 12.00 — «Загартуйте 
дитину». Передача для бать
ків. 12.30 — «Погляд у май
бутнє». 13.30 — Муз. фільм,- 
«Слово революції». 13.45 
«Слава солдатська». 14.45 --- 
«Катрусип кінозал». 15.45 —‘ 
«Трикутник». Молодіжна 
програма. 16.30 — А. Сер
геев. «Дім з дзвіночісо/г».- 
Вистава. 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — «П’ять 
хвилин на роздуми». Моло
діжна розважальна переда
ча. 20.30 — Резерв. 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 
«Час»; 21.35 — Худ. теле
фільм «Звичайне чудо». 2 
серія. По закінченні — Но
вини. .
А ЦТ (И програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 -•*' 
Док. телефільм. 8.55 — Те— 
лефільм «Віриш — не лі
пшії». 10.10 — «Салют, піо
нерів». 10.50 — «Очевидне
— неймовірне». 11.50 
Програма Білоруського те
лебачення «Мелодія». 13.00
— «9-а студія».
Чемпіонат СРСР з 
м'ячем: «Зоркий» 
горськ) — СКА 
ловськ). Другий тайм. 
—- О. Скрябін. Концерт для 
фортепіано з оркестром 
15.15, — Розповідають Наші 
кореспонденти. 17.15 - Док. 
телефільм. 17.45 — Фільм- 
копцерт. 18.50 — Розповіді 
про художників. 19.30 —»
«Сліди на снігу» М\’з. пепе- 
дача з Болгарії. 20.00 - « Ве
чірня казка». 20.15 — Між
народний турнір з настіль
ного тенісу на приз газети 
«Советская культура». 21.00
— «Час». 21.35 — Теле
фільм «Замкнуте коло». 
(Італія).

13.00 
14.00 —
хокею З 
(Красно* 

(СвеРД-
1 1.45

. МІ

з

В. о. редактора
А. РОМАНЮК.

Галета виходить у вівторок, 
четвер і суботу.

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва

«Кіровоградська правда» >
Кіровоградського обкому 

Компартії України
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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