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\КОЖНИЙ ДЕНЬ - УРОЖАЄВІ
Суперники по змаганню — господарства Кіровоград- 

щини розпочали взаємоперевірку стану просапних куль
тур. Найперша увага — кукурудзі.

Відмінні плантації в ланці В. І. Давискиби з колгоспу 
«Зоря комунізму» Новоархангельського району, яка зо
бов’язалася зібрати по 102 центнери аерна на кожному 
з 550 гектарів. Суперники по змаганню з сусіднього кол
госпу «Україна», обслідувавши їхні поля, відзначили 
високу майстерність місцевих механізаторів, вміння під
порядкувати все боротьбі за щедрий гектар.

Кожний день головного агронома колгоспу Героя Со
ціалістичної Праці П. А. Писакова, бригадира трактор
ної бригади, Героя Соціалістичної Праці В. І. Моторно^ 
го, лайкового В. І. Давискиби починається з кукурудзя
ної ниви. Тут вони раляться, тут приймають рішення. 
12 агрегатів зайняті тепер на міжрядному обробітку, 
працюють групами. Всюди діла йдуть відмінно. Зразки 
високої майстерності показують механізатори В. О. По- 
днряко, М. Ф. Юхнменко, Г. С. Цабій. В. Т. Лелеко.

(РАТАУ).

ІДЕОЛОГІЧНІЙ РОБОТІ- 
ЛЕНІНСЬКИЙ СТИЛЬ

З ПЛЕНУМУ ОБКОМУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
1 липня відбувся пленум обкому 

Компартії України.
В роботі пленуму, крім членів і 

кандидатів у члени обкому, членів 
ревізійної комісії обласної пар
тійної організації, взяли участь сек
ретарі міськкомів і райкомів пар
тії, які відають питаннями ідеоло
гічної роботи, керівники обласних 
ідеологічних установ та організа
цій.

,! Пленум розглянув питання:
І 1. Про завдання партійних орга
нізацій області по дальшому по
ліпшенню ідеологічної роботи в 
світлі рішень XXIV з’їзду КПРС та

постанови травневого (1974 р.) Пле- 
ну/лу ЦК Компартії України.

2. Інформація про хід виконання 
постанови пленуму обкому партії 
«Про підсумки квітневого
(1973 р.) Пленуму ЦК Компартії Ук
раїни «Про завдання партійних ор
ганізацій республіки по дальшому 
поліпшенню роботи з кадрами в 
світлі рішень XXIV з’їзду КПРС» і 
завдання обласної партійної орга
нізації».

З доповіддю у першому питанні 
виступив перший секретар обкому 
Компартії України М. М. Кобильчак.

З доповіді тов. М. М. Кобильчака
Великі досягнення в господар

ському і культурному будівництві, 
зрослі масштаби всієї нашої діяль
ності, успішна реалізація розроб
леної XXIV з’їздом КПРС програми 
підвищення життєвого рівня і спри
ятливі умови для мирної творчої 
праці радянських людей, гово
рить доповідач, забезпечують 
політичне піднесення, благотворно 
впливають на характер і стан ідео
логічної роботи.

їравневий пленум ЦК Компартії 
України в діловій і принциповій 
обстановці обговорив і узагальнив 
кращий досвід ідейно-виховної ро
боти і визначив конкретні завдання 
по дальшому поліпшенню ‘комуніс
тичного виховання, мобілізації тру
дящих на виконання завдань п’яти
річки, посилення боротьби проти 
проявів ворожої нам ідеології і 
моралі в світлі рішень XXIV з’їзду 
КПРС.

На пленумі одностайно відзнача
лося, що Центральний Комітет, По- 
літбюро ЦК і особисто Генераль
ний секретар ЦК КПРС товариш 
Л. І. Брежнєв успішно ведуть тита
нічну роботу по здійсненню ленін
ської генеральної лінії, здійснюють 
комплексну систему заходів, спря
мованих на' прискорення темпів 
розвитку і підвищення ефективно
сті народного господарства, на не
ухильне зростання добробуту тру
дящих, збагачення їх внутрішнього 
світу найвищими духовними, ідей
но-моральними цінностями. Ве
личній стратегії комуністичного 
творення цілком і повністю відпові
дає життєстверджуюча Програма 
миру, яка блискуче проводиться на 
міжнародній арені Центральним 
Комітетом, Політбюро ЦК і особи
сто Генеральним секретарем ЦК 
КПРС товаришем Леонідом Іллічем 
Брежнєаим.

Нині ми живемо і працюємо під 
величезним враженням від промо
ви товариша Л- І. Брежнєва на зу
стрічі з виборцями Бауманського 
виборчого округу міста Москви, в 
якій зроблено глибокий марксист
сько-ленінський, по-справжньому 
науковий аналіз розвитку радян
ського суспільства, показано гене
ральну перспективу комуністично
го будівництва в нашій країні та 
завдання боротьби за міцний мир 
і соціальний прогрес в усьому світі.

Комуністи, трудящі Кіровоград- 
щини, як і всі радянські люди, од
ностайно схвалюють промову Л. І, 
Брежнсеа у еідповідь на рішення

грудневого (1973 р.) Пленуму ЦК, 
Звернення ЦК КПРС до партії, до 
радянського народу; Звернен
ня ЦК КПРС до всіх виборців 
широко розгорнули соціалістичне 
змагання за дострокове виконання 
планових завдань і соціалістичних 
зобов'язань четвертого, визначаль
ного року п'ятирічки.

Здійснення грандіозних планів і 
накреслень нашої партії потребує 
високої концентрації зусиль, волі і 
енергії комуністів, всіх трудящих 
для розв'язання ключових питань 
економічного, соціального і духов
ного розвитку нашого суспільства. 
А це, в свою чергу, владно вимагає 
підносити рівень, підвищувати діє
вість всієї роботи партійних коміте
тів і первинних організацій і, на
самперед, роботи по комуністично
му вихованню трудящих.

Будівництво комунізму вимагає 
виховання «всебічно розвинених і 
всебічно підготовлених людей», 
вказував В. І. Ленін. У Звіті Цен
трального Комітету XXIV з’їздові 
партії підкреслювалось, що без ви; 
сокого рівня культури, освіти, су
спільної свідомості, внутрішньої 
зрілості людей комунізм неможли
вий, як неможливий він і без від
повідної матеріально-технічної ба
зи.

Обласний комітет партії, керую
чись рішеннями XXIV з'їзду КПРС, 
постановами ЦК і завданнями, ви
кладеними в промовах Генерально
го секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва, посилив керівницт
во всіма ділянками ідеологічної ро
боти, систематично виносить на об
говорення пленумів, активів, бюро 
і секретаріату актуальні питання 
ідейно-виховної роботи партійних 
організацій, вживає заходи до усу
нення виявлених недоліків.

Слід відзначити, що ідеологічна 
робота в масах зараз ведеться в 
усіх напрямках з більшим розма
хом, на кращому рівні, цілеспря
мовано, підвищилась її ефектив
ність.

Але життя йде вперед, усклад
нюються завдання нашої роботи, 
дальшого удосконалення вимагає 
ідеологічна діяльність.

Всіма формами політичної та 
економічної освіти в минулому на
вчальному році було охоплено 217 
тисяч чоловік, або на 12 тисяч біль
ше, ніж в попередньому. У школах 
і семінарах партійної освіти навча
лося понад 80 тисяч чоловік.

В більшості партійних 
організацій політичне 
навчання проходило ор
ганізовано і на високо
му ідейному рівні. Ос
новним змістом політич
ної і економічної освіти 
стало глибоке вивчення 
складових частин марк- 
сизму-ленінізму, мате
ріалів XXIV з’їзду пар
тії, Пленумів ЦК КПРС, 
документів, присвяче
них 100-річчю з дня на
родження В. І. Леніна, 
50-річчю утворення Со
юзу PCP, 70-річчю II з’їз

ду РСДРП. Вивчення матеріалів 
квітневого і грудневого (1973 р.) 
Пленумів ЦК КПРС, промов това
риша Л. І. Брежнєва, Звернен
ня ЦК КПРС до партії, до радян
ського народу збагатило ідей
ний зміст політичних занять.

В партійних організаціях Зна- 
м'янського, Долинського, Добро- 
величківського, Онуфріївського, 
Новомиргородського районів го
ловна увага в політичній і еконо
мічній освіті звертається на те, щоб 
слухачі глибоко засвоювали і вміли 
творчо застосовувати марксистсько- 
ленінську теорію в своїй практич
ній роботі. В багатьох партійних ор
ганізаціях економічна освіта вміло 
спрямовується на виховання у тру
дящих комуністичного ставлення 
до праці, вишукування резервів 
виробництва, розгортання соціалі
стичного змагання за дострокове 
виконання планів і зобов’язань.

Повчальним у цьому відношенні 
є досвід Кіровоградського ордена 
Трудового Червоного Прапора за
воду «Червона зірка», де економій- . 
ні знання підвищує кожен третій 
робітник, ордена Трудового Чер
воного Прапора колгоспу «Зоря 
комунізму» Новоархангельського 
району — тут понад 1000 колгосп
ників вивчають основи економічних 
знань. * ,

Проте, в організації марксист
сько-ленінської освіти трудящих є 
ще істотні недоліки. Головний з 
них — недостатній науковий рівень 
пропагандистської роботи.

Нам треба, підкреслює допо
відач, піднести науковий рівень 
системи партійної і комсомольсь
кої освіти, більше уваги приділити 
вивченню творів В. І. Леніна, його 
мудрих заповітів, що складають ос
нову ідейного життя нашого су
спільства. Відділам пропаганди і 
агітації, науки і учбових закладів 
обкому, міськкомам . і райкомам 
партії треба забезпечити більш ма
сове і глибоке вивчення керівни
ми кадрами, молодими комуніста
ми, комсомольцями і безпартійним 
активом — всіх складових частин 
марксизму-ленінізму.

Далі доповідач зупиняється на 
питанні дальшого вдосконалення і 
підвищення ефективності лекцій
ної пропаганди, роботи агітаторів і 
політінформаторів по формуванню 
комуністичного світогляду трудя
щих.

Важливим завданням ідейно-по
літичної роботи є виховання тру
дящих в дусі радянського патріо
тизму і соціалістичного інтернаціо
налізму.

Партійні організації області за 
останні роки набули значного до
свіду в цій справі.

В області багато прикладів діє
вих інтернаціональних зв’язків. 
Давня дружба єднає учнів і меха
нізаторів села Богданівки із своїми 
колегами з білоруського колгоспу 
«Путь Леніна», ділові братські 
зв язки мають шахтарі Олександрії 
з гірниками Карпінська Свердлов- 
сьної області і грузинського міста 
Ікібулі, Міцніють і розвиваються 
наші зв язки з трудящими багатьох 

(Закінчення на 2-й crop.).

До свята — тиждень. 
Юнаки та дівчата орде
ноносної Кіровоградщи- 
ни прагнуть відзначити 
50-річчя з дня присвоєн
ня комсомолові імен: 
В. І. Леніна якнайкраще. 
В праці, навчанні мо
лодь демонструє вір
ність заповітам вождя. 
З девізом «ВІТЧИЗНІ — 
НАШ УДАРНИЙ ТРУД!» 
стали на передсвяткову
вахту машинобудівники і шахтарі, будівельники і хлібе» 
роби, тривають професійні конкурси, підводяться під
сумки громадсько-політичної атестації, відбуваються 
зльоти передовиків соціалістичного змагання. Перед ве
теранами партії і комсомолу юнь складає рапорт пр© 
свої здобутки. А 13 липня — Всесоюзний комуністичний 
суботник. Це знову буде свято праці, демонстрація ви
сокої свідомості спілчан.
Вітчизні — наш ударний труд!

Віктор РИЖАК працює шофером на вивезенні гірничої 
маси в Заваллїяському графітному комбінаті. Своїм 
«КрАЗом-259-Б» він транспортує щодня від екскаватора по 
1*70 тонн гірничої маси на відстань два кілометри. Віктор — 
член бюро комсомольської організації, бере активну участь 
в художній самодіяльності.

Фото В. КОВПАКА, 
В. ЗЄМНОРІЯ.

У нас радість — наша 
комсомольсько-молодіж

на бригада виконала пів
річний план на десять 
днів раніше строку. Змін
ні завдання виконуємо на 
120—130 процентів. Кра
щі верстатники Валерій 
Степанов, Микола Діден- 
ко, Віра Єсько, Віктор 
Гранкін цей показник до
вели до 135 процентів. За 
підсумками першого квар
талу бригада вийшла пе
реможницею у соціаліс
тичному змаганні, їй вру
чено вимпел заводського 
комітету комсомолу.

Зараз перед нами нові 
підвищені зобов язання — 
до знаменної дати 50-річ
чя присвоєння комсомо
лові імені В. 1. Леніна ви
конати завдання семи мі
сяців.

На першому плані у нас 
боротьба за якість про
дукції. Після XVII з’їзду 
ВЛКСМ всі члени бригади 
працюють під девізом 
«Якості — комсомольську 
турботу». Хлопці й дівчата 
намагаються всю продук
цію здавати з першогс 
пред'явлення.

Темпи щоденної напру-

ВЧИМОСЯ
7 ВЕТЕРАНІВ

женоі праці дозволили 
нам вийти на рубіж бе
резня 1975-го, а на моєму 
трудовому календарі — • 
лютий 1976 року.

Якось завели ми розмо
ву, звідки беруть початок 
наші успіхи. Про себе, 
про старання кожного го
ворили мало. Відзначили, 
насамперед, що без під
тримки, турботи про нас 
старших товаришів нам 
довелося б скрутніше. Ви
словили подяку ветерано
ві праці, учаснику Вели
кої Вітчизняної війни Вік» 
торові Миколайовичу Ма
зуру. Віч найперший наш 
помічник, справжній на
ставник, вміло передає 
багатий досвід молодому 
поколінню.

В. ЧАЛИЙ, 
бригадир комсомоль
сько-молодіжної брига
ди верстатників неху 
комуністичної праці 
№ 2 Кіровоградсько
го заводу тракторних 
гідроагрегатів.
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областей Російської федерації, 
Башкирської АРСР, Казахстану та 
інших республік. Все ефективніши
ми стають наші братерські відноси
ни з трудящими Толбухінського 
округу Народної Республіки Болга
рії.

Однак, зазначає тов. Л\. М. Кс- 
бильчак, в інтернаціональному 
еихоаанні, вихованні радянського 
патріотизму є ще недоліки. Поде
куди ця роботи носить епізодичний 
характер, слабо використовується - 
вона ді.я успішного виконання на
родногосподарських завдань.

Наш обов’язок, використовуючи 
багатство і теоретичну силу марк
систсько-ленінських ідей, докумен
тів партії, набутий за останні роки 
досвід, з неослабним розмахом ве- 

чсти роботу по інтернаціональному 
і патріотичному вихованню трудя
щих, особливо молоді. Треба всіма 
засобами виховувати і зміцнювати 
в кожному святе почуття радян
ської гордості, класової гідност 
громадянина Країни Рад.

З метою виховання радянського 
патріотизму та пролетарського ін
тернаціоналізму треба повніше ви
користовувати героїчний літопис 
боротьби .' перемог, славні рево
люційні. бойові і трудові традиції 
нашої партії і іароду. В жовтні 
трудять: Радянської України будуть 
відзначати 30-річчй звілонення від 
німецько-фашистської окупації. В 
травні наступного року всі народи 
нашої багатонаціональної Батьків
щини святкуватимуть 39-річчя вели
кої Перемоги радянського народу 
над німецьким фашизмом. Підго
товку до святкування цих дат тре
ба максимально використати для 
дальшого розгортання роботи по 
зихозанию трудящих в дусі без
межної відданості Радянській Віт
чизні.

В основі комуністичної /лоралі, 
підкреслюваз В. І. Ленін, лежить 
боротьба за зміцнення і завершен
ня комунізму. Генеральний секре
тар ЦК КПРС товариш П. І. Бреж
нєв на XXIV з’їзд: КПРС наголошу
вав: «Не може бути перемоги ко
муністичної моралі без рішучої бо
ротьби з такими її антиподами, як 
користолюбство, хабарництво, дар
моїдство, наклепи, анонімки, пия
цтво».

Партійні комітети, первинні парт- 
організації, радянські ; адміністра
тивні органи області ведуть значну 
пропагандистську і виховну роботу, 
спрямовану на викорінення цих не
гативних явищ.

Проте, говориіь доповідач, 
в багатьох випадках ми ще слабо 
боремося з антиподами комуні
стичної моралі. Він наводить кон
кретні приклади, говорить про не
обхідність рішучої боротьби з 
негідними проявами і настроями, 
правопорушеннями.

Серйозної уваги вимагає боро
тьба проти релігійних вірувань і 
забобонів.

Далі доповідач зупиняється на 
питанні комуністичного виховання 
підростаючого покоління.

Мова йде про нашу зміну, про та
ку зміну, яка була б добре підго
товленою до великих справ і звер
шень. Леонід Ілліч Брежнєв під
креслював, що «майбутнє Країни 
Рад стане таким,1 яким його зроб
лять сьогоднішні жовтенята, піоне
ри і комсомольці».

В роботі шкіл, спеціальних серед
ніх і вищих учбових закладів об
ласті є певні досягнення. Нагро
маджено цікавий досвід ідейного 
загартування школярів, дальшого 
розвитку набули питання трудового 
виховання, над якими багато і пло
дотворно працював видатний педа
гог сучасності Василь Олександро
вич Сухомлинський. Партійні орга
нізації і педколективи докладають 
чимало зусиль, щоб їх вихованці 
одержували міцні і глибокі знання, 
цінували творчу працю старших по
колінь. '

Віддаючи належне тому, що до
сягнуто сьогодні загальноосвітніми

школами, технікумами і вузами, ми 
повинні в той же час бачити і пра
вильно вирішувати нові завдання, 
які ставить перед навчальними за
кладами життя. Особливої уваги 
вимагає завершення переходу до 
загальної середньої освіти.

Виступаючи на XVII з’їзді 
ВЛКСМ, Генеральний секретар ЦК 
КПРС товариш Л. І. Брежнєв закли
кав комсомол взяти шефство над 
профтехучилищами. Справа честі 
обласної комсомольської організа
ції, а також господарських керів
ників — оточити трудову зміну по
стійною турботою, подавати все
бічну допомогу підготовці майбут
ніх робітничих кадрів до самостій
ного трудового життя.

Уважного, творчого і диференці
йованого підходу вимагають якіс
ний бік навчання і виховання уч
нівської і студентської молоді.

Нещодавно ЦК КПРС прийняв по
станову «Про роботу в Москов
ському вищому технічному училищі 
імені М. Е. Баумана і Саратовсько
му державному університеті імені 
М. Г. Чернишевського по підвищен
ню Ідейно-іеоретичного рівня ви
кладання суспільних наук». Відмі
чені в постанові суттєві недоліки, в 
значній мірі стосуються і наших 
вузів. Докорінного поліпшення ви
магає робота з кадрами в Кірово
градському педагогічному інсти
туті.

Генеральний секретар ЦК КПРС 
товариш Л. І. Брежнєв з трибуни 
комсомольського з їзду закликав 
партійні організації по-батьківсько
му піклуватися про Ленінський ком
сомол, не шкодувати й надалі ні 
сил, ні часу для виховання молодо
го покоління.

Па рахунку молоді багато добрих 
справ, вона завжди попереду і там, 
де трудніше. До честі юнаків і дів
чат області Новоукраїнська район
на комсомольська організація на
передодні XVII з’їзду ВЛКСМ наго
роджена орденом Трудового Чер
воного Прапора. Це відрадно. Про
те, робо:-: з молоддю далеко не 
скрізь ведеться по-батькізськи 
розумно, по-партійному вимогливо. 
Комітети ЛКСМУ іноді копіюють 
ке властиві їм форми роботи, ком
сомольський актив ще мало буває 
в гущі подій, не завжди уміє по- 
вести за собою юнаків і дівчат.

Значну увагу треба приділити 
наставництву. В області є великий 
загін членів партії, заслужених лю
дей, які стали справжніми настав
никами юнаків і дівчат. На основі 
кращого досвіду слід повсюдно 
поширювати наставницький рух. 
Обласний комітет партії розробив 
заходи по розвитку наставництва. 
Ними передбачено навчання настав
ників, узагальнення передового 
досвіду, визначення конкретних 
шляхів щодо поліпшення ідейно- 
виховної роботи серед юнаків і дів
чат. Необхідно, щоб ця робота ста
ла в центрі уваги кожної парт- 
організації.

Доповідач зупиняється на ролі і 
завданнях засобів масової інфор
мації, питанні дальшої активізації 
роботи культармійців області, твор
чих об’єднань, поліпшенні кінооб- 
слугозування трудящих.

Складовою частиною комуністич
ного виховання, підкреслює допо- 
повідач, є розвиток фізкультури 
і спорту. Зараз на Кіровоградщині 
є 1477 колективів фізкультури, які 
об'єднують 245 тисяч фізкультурни
ків. За роки п'ятирічки зросла 
кількість майстрів та спортсменів- 
розрядників, підвищилась їх май
стерність, встановлено нові облас
ні рекорди, Проте стан фізкуль
турно-масової і спортивної робоїи 
в області повинен бути значно 
кращим. Незадовільно використо
вуються наявні спортивні споруди 

. і майданчики, недостатній ріст ря
дів фізкультурників.

Профспілкові, фізкультурно-ма
сові і комсомольські організації 
мало приділяють уваги здачі норм 
гпо.

КОМУНАР“ -------------------
Важливою ділян

кою ідеологічної ро
боти с військово-пат
ріотичне виховання 
молоді, підготовка її 
до служби в Збройних 
Силах. Партійні, проф
спілкові, комсомоль
ські організації, орга
нізації ДТСААФ про
водять чимало заходів 
у цьому напрямку. 
Проте в ряді учбових 

закладів і на підприємствах вій
ськово-патріотичним вихованням 
займаються від випадку до випад
ку, нерідко ця робота приурочує
ться лише до ювілейних дат і свят. 
Мало пропагуються поліїичні, мо
ральні і психологічні якості, якими 
повинен володіти сучасний радян
ський воїн.

— Комуністична партія, — гово
рить на закінчення доповідач, 
виконуючи заповіти В. І. Леніна, 
завжди вела ідеологічну роботу в 
тісному зв’язку з практикою госпо
дарського будівництва, з працею 
мільйонів творців нового світу. 
Ось чому, піклуючись про підви
щення дієвості ідейно-виховної ро
боти, мй повинні звертатися до тієї 
сфери діяльності партійних коміте
тів і партійних організацій, всіх на
ших ідеологічних підрозділів, яка 
безпосередньо пов язана з вирі
шенням розробленої XXIV з їздом 
КПРС соціально-економічної про
грами, з ідеологічним забезпечен
ням виконання плану дев’ятої п я- 
тирічки. Обком, міськкоми і райко
ми партії, первинні парторганізацн 
мають і надалі розгяядати ідейно- 
політичну роботу не як самоціль, а 
як могутній засіб вирішення по
ставлених XXIV з їздом КПРС зав
дань.

М. М. Кобильчак зупиняється на 
важливих завданнях, спрямованих 
на виконання планів і зобов я- 
зань визначального року п'ятиріч
ки трудівниками області.

Питанню про посилення роботи 
партійних комітетів, первинних 
парторганізацій по ідеологічному 
забезпеченню виконання трудящи
ми високих зобов язань, взятих на 
дев’яту п’ятирічку, присвятили 
виступи на пленумі перший сек
ретар Олександрійського міськко
му партії І. В. Дробот, старший пла
вильник Побузького нікелевого за
воду А. М. Бондаренко, голова кол
госпу «Зоря комунізму» Новоар- 
хангельського району Герой Соціа
лістичної Праці Л. Й. Шліфер, ре
дактор обласної газети «Кірово
градська правда» А. П. Мостовий, 
голова облпрофради Д. Т. Жмак, 
які взяли участь в обговоренні до
повіді. "

Другий секретар Кіровоградсько
го міськкому партії А. Д. Сухачов, 
перший секретао Олександрівсько- 
го райкому партії С. X. Тараненко, 
ректор Кіровоградського педінсти
туту, голова обласної організації 
товариства «Знання» Ф. Г. Овча- 
ренко зупинилися на питанні під
вищення ефективності політичного 
навчання, лекційної пропаганди, їх 
практичної віддачі.

Ролі наставництва, посиленню ви
ховної роботи серед комсомольців 
і молоді приділили увагу у виступах 
директор Богданівської середньої 
школи Знам’янського району Ге
рой Соціалістичної Праці І. Г. Тка- 
ченко, бригадир тракторної брига
ди колгоспу імені XX з’їзду КПРС 
Новоукраїнського району двічі Ге
рой Соціалістичної Праці О. В. Гі- 
талов, перший секретар обкому 
ЛКСМУ М. К. Скляниченко.

На пленумі виступив завідуючий 
відділом науки і учбових закладів 
ЦК Компартії України Ф. М. Рудич.

Із заключним словом на плену
мі виступив перший секретар об
кому партії М. М. Кобильчак.

В обговореному питанні пленум 
прийняв розгорнуту постанову, яка 
націлює партійні організації на 
дальше вдосконалення ідеологічної 
роботи.

З інформацією по другому пи
танню виступив другий секретар 
обкому Компартії України Л. Ф. Кі
бець. З цього питання пленум 
прийняв постанову.

Пленум розглянув організаційне 
питання.

В роботі пленуму взяв участь 
інспектор ЦК Компартії України 
П. О. Федулічев.
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Перемога
за перемогою

Ця новина обійшла весь

ДОДАТКОВИХ—45

СІНАЖ
МОЛОДІЖНИЙ

ЕКІПАЖІ»
менної дати заготовлять 
понад план ще 200 тони 
цінних кормів.

На заготівлі сінажу а 
господарствах району 
трудяться 12 комсомоль
сько-молодіжних екіпа
жів.

П. КОЛЕСИИК, . 
інструктор Маловис- 
ківського райкому 
комсомолу.

А. ГУРТОВИЙ.

корів. А щодобовий 
дій в їх групах становить 

10—13 кілограмів.

В. КОВПАКА.

Доярки колгоспу імені Мі- 
гріна Устинівського району 

ПОЛІЩУК і МарЬг 
ГІІКО з початку ро- 

і' вже надоїли но і>00— 
'00 кілограмів молока від 

із 18 закріплених за

чули про Лав
ренка?

— Так ви знаєте, що 
лавренківці зробили? — 
тільки й чулося весь день.

Справді, дивуватись бу
ло чому. Бригада слюса- 
рів-монтажників електро
механічного заводу, яку 
очолює Віктор Лавренко, 
виконала завдання дев’я
тої п’ятирічки ще в пер
шій половині червня.

А перед цим бригаду

Лавренка поздоровляли 
теж з перемогою. За під- 
сул^ками першого кварта
лу 1974 року вона зайняла 
перше місце серед ко
лективів підприємства і 
була відзначена перехід
ним червоним вимпелом;

А ось зараз » рубіж п’я
тирічки — позаду.

Підбадьорений успіхом, 
колектив бригади Віктора 
Лавренка зобов'язався де) 
кінця року виготовити 
продукції на 22,3 тисяч’) 
карбованців понад план, і

В. ВЛАСЕНКО, 
секретар комітету 
комсомолу електро
механічного заводу.

м. Олександрія.

До Дня радянської молоді кращій комсомольсько- 
молодіжній електровозшй колоні Помічнянського за
лізничного вузла був присуджений перехідний чер
воний вимпел ЦК ВЛКСМ. Члени цього колективу 
заздалегідь готували подарунок до 50-річчя присво
єння комсомолові Імені В. І. Леніна. І от Валерій 
Думанськпіі, керівник колони, разом з групкомсор- 
гом Юрієм Комировим сповістили своїм ‘ хлопцям 
про велику трудову перемогу в першій половині Ш1- 

'значального року.
Підрахунки показали — економія електроенергії 

та обороіів вагонів за рахунок перевезення колоною 
понадпланових великовагових поїздів вже до 20 
червня дорівнювала відправці 45 додаткових еше
лонів.

ВІ тисячі тонн сінажу 
вирішили заготови

ти механізатори колгоспу 
«Пам’ять Леніна» і вже за
клали півтори тисячі тонн. 
Значний вклад у загаль
ний здобуток тут внесли 
два комсомольсько - мо
лодіжні екіпажі, очолюва
ні Миколою Скляровимта 
Василем Коваленком. Ни
ні ці колективи стали на 
ударну трудову вахту, при
свячену 50-річчю присво
єння комсомолу імені 
В. І. Леніна. Справитися із 
завданням вони зобов я- 
залися на тиждень рані
ше, ніж накреслювали, і 
до дня відзначення зна-
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ЧИТАЧ ПОВІДОМЛЯЄ:

ПОДАРУНОК

Г'

3 опор.

НА ІМЕНИНИ
В нашому місті закінчилися га

стролі литовського цирку «Темп». 
Велике захоплення у глядачів ви
кликали виступи групи жонгле
рів, велофігуристів, акробатів- 
ексцентрпків. А найбільше сподо
бався силовий номер литовського 
богатиря В. Дикуліса.

Цікаво, що виступ литовських 
циркачів був своєрідним подарун
ком па іменини. Адже в той час 
Світловодськ святкував своє. 20- 
річчя.

В. ЛАВРОВ, 
токар.

м, Світловодськ.

СОЛДАТСЬКИЙ 
АВТОГРАФ

...Эх. «уть-дорожка 
фронтовая, 
Не страшна нам бомбежка 
л іобая...

Слова цієї, досить популярної у 
роки війни, пісні про фронтового 
шофера добре відомі колишньому 
бійцїо-водієві машини Дмитру 
Павловичу Демчишину. Довелося 
йому всі довгі роки тримати в ру
ках кермо автомобіля, доставляти 
на передову боєприпаси.

Він брав участь в обороні Кав
казу, визволяв столицю Радян
ської Білорусії — Мінськ, а всо- 
'рок п’ятому взяв курс на Берлін...

— 4 Травня 1945 року, — при
гадує вётсран, — мені з групою 
товаришів по зброї довелося бути 
біля фашистського рейхстагу. Па 
його обгорілих стінах я й поста
вив свій азтограф — написав по
мер військової частини, у якій 
служив, і своє прізвище.

Відтоді минуло двадцять де
в’ять років. І весь цей час кому
ніст Демчишин (членом партії він 
став па фроміі) перебуває в

строю. Після демобілізації працю
вав у народному господарстві, 
споруджував Долинськнй цукро
вий завод. Зараз знову водить ав
томобіль. Серед кількох урядових 
нагород на його грудях виблискує 
медаль «За бонові заслуги-'.

г. ЛОЗНЯК.
м. Доликська.

• ЧИТАЧ ДЯКУЄ:

ЯК личить 
КОМСОМОЛЦІ

Відбувалось міське змагання 
санітарних дружин. Наближалась 
черга виступати нашій команді. 
Але у командира першої санітар
ної ланки Поліпи Василівни Ка
теринин раптово захворіла мати, 
і вона не змогла брати участь у 
змаганнях. Розгубились сандру- 
жншшці. Та швидко все стало на 
свої місця. II. В. Катерипич замі
нила її дочка, учениця Кірово
градської середньої школи № 6 
Валя Скрипник.

До початку змагань вона встиг
ла познайомитись із саіідружин- 
кнцямп, дала настанови. І ланка, 
якою командувала Валя, виступи
ла краще за всіх. Валя встигала 
допомагати іншим, ділилась знан
нями і досвідом, показала стій
кість і витривалість. Всі учасниці 
змагання щиро полюбили її. По
чуття поваги і авторитету викли
кала вона в пас. І ще мп довіда
лись, що Валя —- активна ком
сомолка, в школі добре вчиться.

Ми дуже вдячні педагогічному 
колективу цієї школи за вихован
ня такої чудової дівчини.

Л. СЕМЕНОВА, ЛЕ КУР- 
ЛОВА, О. ВОРОБЙОВА — 
робітниці Кіровоградської 
фабрики «Побугмеблі». члени 
санітарної дружини.

Т1 ЕПЛІ краплини дощу ви- 
* стукували по смолянис

тому асфальту. Падали на 
голови та плечі юнаків і дів
чат. А вони не звертали на

...А РАНОК БУЙ

СОНЯЧНИМ
них увагу. Прямували голов
ною вулицею міста до 
пам'ятника вождю. Над ни
ми гордо майорів червоний 
прапор. Стільки разів він 
очолював їх колону на свят
кових демонстраціях, вів у 
походи, кликав на трудову 
чверть! Того дня востаннє 
йшли із своїм шкільним пра
пором випускники Кірово
градської середньої ШКОЛИ 
№ 6. Йшли до Леніна і несли 
йому свої думи, помисли, 
плани на майбутнє.

Радісно світились обличчя 
перехожих, котрі зустрічали 
колону 150 майбутніх робіт
ників, хлібодарів, вчених, лі
карів, педагогів. Першу наго
роду — золоту медаль —

отримали вісім десятиклас
ників, Цс — Алла Колєчкіна, 
Тетяна Крепак, Людми 

ла /Ларченко, Олександра 
Швець, Володимир Шпильо
вий, Людмила Кеваркова, 
Валентина Синельникова і 
Алл і Петренко.

39 їх ровесників мають 
грамоти «За особливі успіхи 
у вивченні окремих предме
тів». Разом з атестатами зрі
лості хлопці отримали ще й 
права водіїв, а дівчата — по
свідчення друкарок. Тож не
даремно багато з них плану
ють зразу ж розпочинати 
трудове життя з цих спеці
альностей.

...Місто спало. А тихий дощ 
все хлюпотів його вулицями. 
А ранок був сонечним, пер
ший сонячний ранок їх са
мостійного життя.

І мені було любо диви
тись на цих щасливих моло
дих людей. У них попереду 
світла і широка дорога, під 
мирним небом Вітчизни, яку 
ми захищали від ворога.

І. СКРИННИК, 
старшина запасу, учас
ник Великої Вітчизня
ної війни.

м Кіровоград.

0 ЛІТО ПІОНЕРСЬКЕ
ПА ЗУСТРІЧ
З КРАСОЮ

!■.
!!

Кіровоградськії облай.. ,
дитяча скгкурсіііііо-туріїсі ,
еька станція сумлінно иідю- 1
тупилась до літніх каліку.' 
школярів області. Знідале- 
гідь було розроблень ціі;аз. 
заходи іИіспііж.тіівоіо иі.т- і
ІІО'ІІІІІКу дітвори. Цьою ро '
ку планується багаю зміє- '
гойних екскурсій, ію.торо 
жеіі, в яких побуває 721:: 
школярів. В обласному ні 
борі «Юний натураліст», 
наприклад, ііідіїЬ'ііііц* ?'( 
дітей. і

Нині школярі вирушакн 
в Москву, Ленінград, Киши
нів. Лїінськ, Київ. Крім цьо 
то, піонери відпочиватиму і :. ’
на турисгіїчіінх балах \ 
містах Києві, Кіровоград;. 
Сіііг.тоііодську. (1а нашій 
київській базі вже ііобуса 
ло СОН хтопчиків і дівчаток .
Воші зустрічалися з гюеіа- 1
ми, композиторами, актора ■
мп столиці, відвідували ш і
леї, театри. З

Цікаві мандрівки здійс ’ « 
нили кружківці обласної 
дитячої екскурсійно-ту
ристичної станції на ху
тір «Надію» та в Ка
м'янку.

О. ЖИВАИОВА, 
методист Кірово- ,
градської дитячої 
екскурсінно-турксі- ,
ської станції.

-з.

НІЧНА ОПЕРАЦІЯ. НА БИСТРИНІ, 
ПОСІМЕЙНА ДИСПАНСЕРИЗАЦІЯ. 
ЛІКАРНЯНЕ МІСТЕЧКО. ВІДРОД
ЖЕНІ КОСОГОРИ.

ПОЧАЛАСЯ та історія з підсобного 
господарства. Колгосп виділив для 

лікарні два гектари землі. Поступово 
обживалися. Звелися пральня, льох, 
льодник. Стало до дії інфекційне відді
лення на 10 ліжок. Обзавелися парою 
конячок, за якими доглядав глухонімий 
конюх Сашко, що любиз усе живе без
словесною відданою любов'ю.

Коней не довіряв нікому, доглядав 
їх і пестив, як рідних дітей: годинами 
мив і тер шкребницею, розчісував гри
ви.

На своїй землі посадили картоплю, 
кукурудзу, овочі.

І все б нічого, та Феодосій почав по
мічати, як уночі хтось копає на городах 
картоплю: вранці земля то тут, то там 
зяяла свіжими ранами. Картоплі не ви
стачало навіть для хворих, тому цей 
факт страшенно обурив головного лі
каря.

Напередодні віч-на-віч зіткнувся на 
вулиці з Савенком, чоловіком непевних 
занять і похмурої фізіономії. Про його 
спосіб життя ходили в селі темні чутки. 
Власне, як Савенка ніхто його й не 
Пам’ятав. Був знаний за бандитським 
прізвиськом Уссуримець.

— Щось ти дуже радянський, — кри
во посміхнувшись, сказав Уссуримець і 
видихнув майже в обличчя, — дивись, 
як би воно тобі боком не вилізло.

— А ти мене не лякай, — стримано 
відповів Феодосій. — Не з лякливих...

ВІН уже звик і до погроз, і до нічних пострі
лів ще з Тих перших днів перебування я Доб- 
рянці, коли куркулі вистежували посланців 
окружкому.

Одного разу під каменем, куди мав звичку 
класти ключ від хати, знайшов записку з гру- 
ііі’мн каракулями. Очевидно, автор її, прагну
чи лишитпсл невпізнаним, писав лівою ру- 
к®ю- приїхав з Одеси, — читав Феодо
сія.. — Пу тдц і.цаияй туди, поки не пізно. А 

’вткнемо твою пельку сирою землею».
Можливо,, і не звернув би особливої уваги 

нл гой «епістолярій», якби не повертався 
якось додому після чергового засідання прав
ління колгоспу. Йшов задуманий, заглибле- 

лнв у самого себе б не помітив, пк з-за рогу 
ближньої хати майнула схилена постать І за
ступила дорогу. Два постріли один за другим 
розірвали довколишню тишу. Смерть тонко 
ірОиПівала над самісінькою головою. Видно,

(Продовження. Початок в газетах 
Н, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 червня 

та 2 липня)'/ !

•Володимир Бозилеаськии

документальна повість»
таки здорове тремтіли у недр1,га руки, коли 
схибив з десяти-п'ятнадцитн кроків.

Невдовзі випала нагода побувати н районі. 
Мусив зустрітися з людьми з відповідних ор
ганів. Ті уважно вислухали І вручили Феодо
сію браунінг і 300 патронів. Так. на всяк ви
падок.

1 ось тепер цей їлодій.
На нічне «чергування» запросив Саш

ка. Ніч випала місячна, зоряна. Опівно
чі подув холодний вітерець. Кукурудза 
зашурхотіла, зашепотіла своєю сухою 
аскетичною мовою. Рівне місячне стивп 
проливалося над городом, і и тому сяй
ві було ВИДНО, ЯК 1'3 долот, і білий кор
пус лікарні, і молоденькі вишеньки оба
біч шляху, і зарослий поликом та лобо
дою пустир, який жінки давно вже об
любували під попелище. Терпкий дух 
землі, замішаний на видихах та випарах 
городини, бур’янів та всілякого зілля 
дратівливо лоскотав ніздрі, десь з-нзд 
Синюхи моторошним голосом озвався 
самотній сич, а над усім тим гриміли 
невмевклі оркестри коників, від чого 
повітря туго металево подзенькувало. 
І ота ніжна монотонна вібрація розм’ях- 
шувала серце, настроювала його на за- 
чаровано-споглядальний лад. Феодосій 
на якийсь час забув, задля чого він сю
ди прийшов і чому сидить у позі буддій
ського ченця отут, серед високого куку
рудзиння, весь віддавшись чаклунській 
хвилі ночі — духмяній і чистій. Вивів 
його з цього стану різкий звук: це був 
зойк зламаного стебла, на який грубо 
наступили ногою. Від шляху рухалася 
чиясь громіздка постать. Біля картопли
ща невідомий опустився навпочіпки, і 
Феодосій помітив у нього в одній руці 
мішок, а в другій якийсь металевий 
предмет. У місячному сяйві щось зблис
кувало холодним полиском. Уважно 
придивившись, збагнув — багнет. Ни/л 
злодій орудував як лопатою, а потім 
похапцем набивав мішок видобутою ба
раболею.

їх розділяв якийсь десяток метрів. Сашко, 
нічого пе підозрюючи, мирно заснув. Ного 
фроловка лежала поряд з ним. Розбуди ги? 
А що, як він спросоння не второпає, що до 

чого, і завчасно спо
лохає пташку? Пі. 
так не годиться. Фе
одосії! намацав у ки
шені браунінг і обе
режно звів курок. 
Намагаючись захопи
ти злодія з тилу, 
проповз міжряддям 
кілька метрів ближ
че до. шляху. Упав на 
непроханого гостя 
мов сніг па голову 
саме тоді, як •■оіі 
утрамбовував свій 
мішок, намагаючись 

поставити ..оіо па «попа».
— Стій! Руки вгору! — тицьнув браунінгом 

прямо в живіт.
Баї нет відкинув ноюю "сідалі: обачність не 

завадить.
...зросту був вище середнього, статури міц

ної, діі-зпвія на Феодосія люто, спідлоба. Кін 
ще не зовсім оювтався від несподіваної о по
пороту справи І почувався слан ге тішені м, ;цо 
так нерозумно дав себе ошугатії.

— Ти хто? — різко шар£і:<;.'ї ііо;о ліасю ру
кою Феодосій.

— Борона, — гордовито сісі.ув «.течем.
— Ворона? — лікар відступив крок назад.
Дішупапіся таки було » чого. Головоріз:: 

Ворону, ЯК РОГТІЮ, боялися не тільки в Доб- 
рішці, а її у довколишніх селах Плоско-За
бузькому, Троянах, Вовчій Балці. Цщейкуиа 
.ні, шо к'льча дній тому саме віч убив кол
госпного пасі'іі'іша Івана Радченха.

— іди вперед, — підштовхнув йою дулом 
револьвера, — знайшов коїо гр:ібу>дт;і — хво
рих... І зневаж тгво чвпрміуп крізь зуби.

Не раз дружки Ворони прагнули по 
квитатися з відважним лікарем. Востан
нє — це трапилося взимку — оточили 
саньми лікарню і почали безладно стрі
ляти. На щастя, Феодосія не було вдо
ма: затримався в окружкомі. Лихослов 
лячи, п’яні нападники пограбували лі
карняну кухню і поспішливо ЗМИЛИСЯ. Тії 
невдовзі їм усім прийшов кінець.

Життя в артілі вирівнювалось. Госпо
дарство економічно зміцніло і те, що 
вчора ще здавалося нереальним, сьо
годні вирішувалося гуртом без исобли 
вих ускладнень. Зростало нове поко
ління, спрагле нового, незвіданого, всі
ма своїми помислами спрямоване у май 
бутнє. Йому випало пронести крізь жит
тя ентузіазм перших п'ятирічок, героїку 
звершень, чистоту помислів.

Феодосій пристрасно віддається цьо 
му новому поколінню. Готує кадри для 
радянської армії, за короткий строк ор
ганізовує 13 фізкультурних колективів у 
Дсбрянці, Осичанці, Коритнс-Забузько- 
му. На власні кошти придбає спортивне 
спорядження: костюми, лижі, футбольні 
і волейбольні м'ячі, бутси, турніки то
що. З щедрістю, незрозумілою для 
близькоруких, викидає на це п’ять з по
ловиною тисяч карбованців.

Керує лекторієм, виконує депутатські 
обов'язки: спершу, як депутат сільської 
Ради, а згодом — районної Ради депута
тів трудящих.

Він — член сільської комісії, Народ
ного Комісаріату охорони здоров’я 
УРСР, пізніше — член ЦК профспілки 
медпрацівників республіки. Безліч по
чесних знаків — винагорода за успіхи, 
досягнуті ним на ниві охорони здоров’я, 
за оборонну та фізкультурну роботу.

а Медицина починається з добрих почутті)» 
людіїпн», ці снова належать французькому 
фізіоюіу Клоду Бернару. їх справедливість 
Феодосії! міг би підтвердити своїм ііраі.іпі
ним досвідом. Ще в 19Ї2 році пін запропону
вав свій .метод оислугшіуииішіі населения, на
званий «посімейною диспансеризацією», ана
логічно до «посімейної реєстрації», яку і.о леї 
практикували земські лікарі. Суті, цьою ме
тоду — п тісному взаємозв'язку гірофілак ніч
ної і лікувальної робоїи Відомо ж бо — хво
робу легше попередити, аніж ніілікуиаіи.

Щоб реалізувати цей задум, треба було ші- 
буватн в кожній сім'ї, аби маги повне уші- 
іеннії про її склад, вік кожного з. її членів, 
перенесені хвороби, жііт.іово-побутоні умови, 
умови праці, стан здоров'я кожного «окрема. 
Характерно, шо повни метод поііііісно випо
відав заходам держави про повну диспансе
ризацію населения, які знайшли своє узагаль
нююче і всебічне обгрунтування через багато 
років — на XXII з’їзді КІІІ’С. Невідомий ні
кому лікар з глибинки виявляв далекогляд
ність державною діяча. Так шлім ще не раз 
буде і багатьма Пою рекомсп.таїїіям» І про
позиціями.

Великий обсяг робоїи не лякав Феодосій. 
Важливі наслідки. А еони, нк і слід було 
сподіватися, перевершили усі сподівання 
віднині кожен двір був на обліку, і, при ію- 
іребі, це значно полегшувало функції мед
персоналу

В тому ж таки році лікар вносиіь про
позицію створити так званий інститут до
мових санітарних уповноважених. Вихо
дячи з переконання, що ніхто краще від 
господаря дому не знає стану здоров’я 
своїх домочадців, Феодосій зобов'язу
вав кожного главу сім'ї на випадок за
хворювання негайно сповіщати про це п 
лікарню. В його обов’язки входило та
кож стежити за санітарним станом у ка
ті. На думку Гетьманця, це сприяло ак
тивізації боротьби з інфекціями, оскіль
ки, завдячуючи такому методу, мошна 
було своєчасно допомогти хворому « 
водночас запобігти розповсюдженню 
хвороби.

Згодом хірург наполягає на тому, щоб 
на базі обласних медучилищ відповідні 
інстанції організували підготовку зубо
лікувальних і зубопроіезних кадрів. До 
його пропозиції прислухаються. Село 
одержує вкрай необхідних спеціалістів.

, (Далі буде).\
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е ЛЕГКА АТЛЕТИКА

ДО РЕКОРДУ... 
КІЛОМЕТРИ

На кіровоградському стадіоні спор
тивного клубу «Зірка» кілька днів тому 
закінчився чемпіонат області з легкої 
атлетики.

У поєдинках взяли участь лише 
команди «Авангарду», «Буревісника», 
«Спартака» і один заліковий учасник з 
«Трудових резервів».

Коротко про результати.
Біг на 100 метрів виграла рекордсменка об

ласті Віра Конюшенко («Буревісник») — 12.4 
секунди, А рекорд області — 12,0. У чолові
ків тут найсильнішнм був її одноклубник Ва
лерій Добробатько — 11 секунд.

Непоганий час з бар'єрного бігу на 400 
метрів показав авангардівець Валерій Попов
— 55,1 секунди. Це — вище нормативу пер
шого розряду. Нижче своїх можливостей про
бігла S00 метрів кандидат у майстри спорту 
з олександрійського «Авангарду» Любов Руч
ка — 2.13,8. Снартаківець Володимир Павлен
ко подолав ию дистанцію за 1 хвилину 59,6 
секунди.

Світловодськнй стайер Сергій Іоненко 
(«Авангард») пересік фінішну стрічку з бігу 
на 10 кілометрів за 32 хвилини 31,6 секунди. 
Переможницею з стрибків у висоту і довжи
ну стала Галина Колесникова («Авангард»). 
Відповідно — 155 сантиметрів і 5 метрів 46 
сантиметрів. Сергій Сіроштан («Буревісник») 
стрибнув на 6 метрів 89 сантиметрів.

Естафету 4x100 метрів з часом 50,4 секунди 
виграли авангардівкн. До речі, треба сказати, 
іцо ця команда складалася з вихованок відді
лення легкої атлетики ДЮСШ спортивного 
клубу «Зірка» (тренер В. Івансць). У чолові
ків сильнішими тут були спартаківці. їх час
— 43,7 секунди. Представники «Буревісника» 
з естафетного бігу 4x400 метрів були сильні
шими — 3 хвилини 29,3 секунди.

Як бачимо, нічим похвалитися органі
заторам чемпіонату. Ні кількістю учас
ників, ні показниками. Та й програма 
змагань не була сиконанв. Жодної учас
ниці не було з метання спису, бар’єрно
го бігу. Молот і спис метали по одному 
спортсмену, а диск — ніхто. Те ж було 
і у штовханні ядра. Три учасниці брали 
участь у забігу на J500 метрів і жодна 

-не показала залікового результату, тоб
то нормативу другого спортивного роз
ряду.

( В поєдинках на -бігових доріжках, секторах 
не було вихованців відділень легкої атлетики 
‘ДЮСШ обласного відділу народної освіти, 
-спортсменів «Колоса», «Динамо» та інших.

На наш погляд, це свідчення того, що з не- 
'лнким загоном фізкультурників і спортсменів 
«йе ведуться систематичні і цілеспрямовані за
няття у секціях колективів фізкультури. Ок
ремі керівники спорткомітетів І тренери за
бувають головну ознаку нашого фізкультур- 

. ного руху — масовість, яка породжує май
стерність. Тому й не дивно, що ^королева» 
.«спорту до нього часу’ не в пошані у фізкуль- 
.турних організацій, навіть у провідних това- 
. рнегвах і відомствах, керівники яких поки шо 
не дпоціиюють того, що вона повинна дати 

.вагому кількість переможних очок в заліко- 

. ву копилку колективу спортсменів степової 
Кіровоградщннн на республіканській спарта
кіаді, присвяченій VI-й літній Спартакіаді на
родів СРСР.

Ще є час зробити висновки, треба 
доцільніше проаналізувати ' виступи 
кожного товариства, кожного легкоат
лета, особливо учасників збірного ре
зерву, кожного тренера. І водночас для 
них слід створити такі умови, щоб ко
жен особисто відповідав за наслідок 
своєї праці.

Слово — за облепорткомітетом.
В. ПОТАПОВ.

Перипетії ці вже а «бо- 
родою». Приходили в 

снорткомііет фізорги, звіту
вали про кількість юнаків і 
дівчат, які склали заліки з 
фізичної га військово-техніч
ної підготовки за програмою 
комплексу ГГІО. Називаючи 
мізерні цифри, розводили ру
ками:

— Якби все гаразд було з 
плаванням, то показник зріс 
би. А так...

Минуло майже два роки з 
часу старту нового фізкуль
турного комплексу. Здавало
ся б, вивчені всі проблеми. 
Все ж вони існують. В колек
тивах фізкультури треба бу
ло проводити змагання з ба
гатоборства ГПО на призи 
сКомеомольской правди». 
Але фізорги чекали, коли, на
решті, потепліє і можна буде 
скласти норматив з плаван
ня. У Вільшанському районі, 
наприклад, горік підготовле
но ліпне 726 значкістів (3,8 
процента від загальної кіль
кості населення). І знову бу
ли виправдання:

— Якби не це плавання!
Виявляється, іцо фізкуль

турні працівники разом з 
комсомольськими активіста
ми її донині не могли вирі
шити, хто ж має будувати 
басейни. І саме через їх від- 
сутпість юнаки та дівчата 
не могли виконати «важко
го» нормативу.

А як вирішують цю проб
лему напдосвідчепініі? Яку 
лінію, скажімо, зайняв Кіро
воградський міський спорт- 
комітет? Голова спорткомі- 
тегу О. Березав розміркував 
по-діловому:

— В місті вже більше 14 
тисяч значкістів. 40 тисяч 
робітничої, студентської і 
шкільної молоді продовжує 
складання нормативів. На
магаємось надолужити про
гаяне. Ось і починаємо з пла
вання. №і вважаємо, що ба
сейни полинні мати колекти
ви найбільших підприємств 
міста, спортивні товариства. 
Поки що таким багатством 
можуть похвалитися лише 
студенти педінституту. В 
спартаківців є база,та педо- 
обладиаяа. Товариші з 
«Авангарду» везуть своїх 
фізкультурників аж па тур
базу «Бірюспнка». Школярі 
міста теж не мають свого ба
сейну. Нині варто було б об

ладнати їх в піонерських та
борах, але знову тривають 
суперечки: «Хто виділить
кошти? Хто дасть робочу си
лу?» Я гадаю, що це справа 
відповідних обкомів проф
спілки, органів народної ос
віти. Бо вимога поставлена 
пряма — школярі в піонер
ських таборах неодмінно по
винні складати нормативи 
ГПО...
ІІЕРЕЗ кілька днів після 

1 цієї розмови ми завіта

ГПО НА МАРШІ

«ВИРУЧАЛЬНИКИ» 
ОБРАЖАЮТЬСЯ...
• ПРОБЛЕМА СТАРТОВОГО 
ПЛОТУ І ЗАГУБЛЕНА ІНІЦІАТИВА

ли па ііовомиколаївський 
пляж з надією па те, що по
бачимо нові басейни. Але 
там тренувались тільки 
хлопці з «Буревісника». На
віть примітивних обладна
них місць для складання 
нормативів з плавання біль
ше не побачили. Дивно! Не
вже такі підприємства як 
«Червона зірка», завод трак
торних гідроагрегатів, завод 
радіовиробів; комбінат «Кі- 
ровоградважбуд» справді не 
мають змоги допомогти май
бутнім значківцям?

Хотілось зустрітися з ке
рівниками цих підприємств. 
Але раптом телефонний дзві
нок в редакцію.

— «Буревісник» не пускає 
нас па свою базу, — певдо- 
волено почав заступник го
лови правління спортклубу 
«Зірка» Г. В. Рудинськнй. — 
А повинна ж бути якась 
взаємовиручка. Ми ж не за
чиняємо перед студентами 
ворота езого стадіону.

Це так, взаємовиручка — 
справа потрібна.. І активісти 
з ДСТ (Буревісник» не про
ти неї. В спортзалах педін
ституту завжди проходять 
міські і обласні змагання, в 
яких беруть участь спорт
смени всіх спортивних това
риств і відомств. Па водній 
станції «Буревісника» — 

школярі міста, робітнича 
молодь. Але чи вистачить 
червонозорівцям якихось 2— 

З години на добу (бо ціло
денно фізкультурники .3 ін
ших колективів тут господа
рювати не можуть — у сту
дентів є своя програма, свої 
графіки проведення змагань, 
розклад роботи секцій)? На 
заводі — тисячі фізкультур
ників. І не лишіть такому ко
лективу як «Зірка» вдава
тись до «позичок».’ Спорт

клуб цей сам міг 
би допомогти уч
ням шкіл міста. І
тим же студентам. 
А ЧИ багато тре- 
** ба, щоб побу
дувати басейн?

Начальник орг
відділу обласного 
комітету В. Сур- 
жан:

— Звичайно ба
сейн можна побу
дувати за кілька

днів. І він служитиме рока
ми, якщо його доглядати. 
На річці чи ставу, де глиби
на від півтора до трьох мет
рів можна збудувати старто
вий пліт. 5—6 колод зав
довжки шість метрів і тов
щиною 20—25 сантиме! рів, 
чотири бруси, дві палі і 
дошки для настилу — ось і 
вся основа. На плоті не 
важко встановити стартові 
тумбочки, з за 25 метрів — 
поворотний щит. І тут не 
треба великих інженерних 
премудростей. Якщо при
йдуть до ставу два теслярі і 
загін комсомольців, то її за 
одни суботиик басейн буде 
готовий прийняти спортсме
нів. Так зробили в Ульянов- 
ці, Петровому, Світловод- 
ську. Гадаю, завод «Червона 
зірка» тіе бідніший за се
редній колгосп чи школу...

Отже, проблема не така 
вже й важка. Треба лише 
віднайти ініціативу і актив
ність. І зони мають випов
нюватись рід комітету ком
сомолу первинної організації, 
від фізорга і до райкому 
ЛКСМУ, районного спорт- 
комітету. Бо їм доручено 
вести молодь. ,

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

КЕРІВНИК КЛУБУ 
КАНДИДАТ У МАЙСТРИ 

СПОРТУ Г. ДУБІВКА
• В минулому випуску 

«Клубу 64-х клітин» ми поча
ли розповіді про перших І1ЯЙ- 
сильпішнх шахістів снігу. Вії 
дізнались про сходження 
А. Андерсена. Сьогодні роз
повідь про Поля Морфі.

Слану Андерссна затьмари
ли досягнення Поля Морфі, і

В 1837 році п сім’ї нью-орле- 
анського судді Морфі наро
дився хлопчик, який незаба
ром загадав шаховому світо
ві таку загадку, якої довго 
піхто не міг розгадати.

Виступаючи на чемпіонаті 
Америки, двадцятилітній
юнак переміг всіх своїх су
перників, вперше стан чемпі
оном. Виступ його був гро
моподібним, і привернув ве
лику увагу громадськості. З 
юнацьким запалом він тут же 
заявив, що може дати пішака 
наперед будь-якому шахісту 
Америки.

Такий матч відбувся з аме
риканським шахістом Стен’лі, 
який, програвши чотири пар
тії, здав матч. Стало зрозумі
ло, що в Америці немає ша
хістів, які зрівнялися б із По
лем.

В 1858 році Морфі вирушає 
за океан. В Парижі відбувся 
матч між Морфі і Андерсс- 
ном, який закінчився пере
конливою перемогою Морфі. 
Нскоронованим чемпіоном 
продовжує Морфі свою тріум
фальну поїздку по Європі. З 
майже «сухим» рахунком він 
виграє ще кілька матчів, а 
його недавні матчеві супро
тивники, найкращі ' європей
ські майстри, сідають в один 
ряд, щоб зіграти з Морфі у 
сеансі одночасної гри.

Після тріумфального турне 
по Європі його вітали в Аме
риці, як національного героя. 
Але в колі своїх рідних, і 
близьких Морфі зустрів нега
тивне ставлення до захоплен
ня шахами. Ного родичі всі
лякими засобами намагалися 
примусити його залишити 
шахову діяльність.

Нерідко надсилали до ньо
го діячів єзуїтського ордену, 
які замучили ного своєю на
стирливістю і .врешті-решт 
домоглися свого. Морфі за
лишив шахи; Яку душевну 
драму пережив Морфі видно 
з того, що незабаром після 
відмови від свого справжньо
го покликання у нього,стався 
психічний розлад. Великого 
майстра було втрачено безі 
вороття...

Д п'ятниця
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — «Бесіди 
про спорт». (М). 10.00 — Ко
льорове телебачення. О. Баль
зак. «Шагреньова шкіра». Ча- 

Наша адрееа і телефони
316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарсьиого, 36. 
Телефони; відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87»

кіг ІІ47.Ч4. Індекс СП 97,

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.
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стнна II. (М). 11.20 — Новини. 
(К). 11 .35 — Художній фільм 
«Нам ніколи чекати». (К).
15.15 — «По рідній країні».
Вірменська PCP. (М). 15.45 — 
«Революцією покликані». (М). 
16.30 — Телефільм. (Кірово
град). 16.45 — «День за
днем». (Кіровоград). 17.00 — 
«Світ соціалізму». (М). 17.30 — 
Кольорове телебачення.
'Фільм — дігям». Художній 
фільм «Пастух». (М). 18.00 — 
Новини. (М). 18.15 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
Театр «Дзвіночок». (М). 18.30
— Кубок СРСР з футболу. 
Півфінал. «Динамо» (Тбілісі)
— «Динамо» (К). (Тбілісі).
20.15 — Кольорове телебачен
ня. Концерт. (М). 21.00 — Про- 

гра.ма «Час». (М). 21.30 — Ко
льорове телебачення. «Артло- 
го». Естрадна програма. (М). 
22.50 — Чемпіонат СРСР з пла
вання. (М). 23.10 — Новини. 
(М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.20 — 
Новини. (К). 11.35 — Худож
ній фільм «Нам ніколи чека
ти». (К). 17.00 — «Фрегати на 
полях». (Миколаїв). 17.25 — 
Для дітей. «Теремок-світ.тя- 
чок». (Дніпропетровськ). ІЯ.ОО 
— «За український мільярд 
1974 року». «Школа Гіталова». 
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 18.30 —*
Фі.тьм-копцерт. (К). 19.00 — 
Програма «Вісті». (К). 19.45 — 
«Наука і життя». (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!» (К). 21.00

Газета виходите 
у вівторок, четвер, 

суботу.

— Програма «Час». (М). 21.30
— Художній фільм «Офіцери». 
(К). 23.00 — Спортивна про
грама. (Донецьк). 23.45 — «На 
ланах республіки». (К). 23.50
— Вечірні новини. (К).

субогия
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05- 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
«Приходь, казко». (М). 10.00 
— Інтербачення. «В майстерні 
художника». (М). 10.30 — Му
зична програма. (М). «За ли
стами глядачів». 11.00 — «Для 
вас, батьки». (М). 11.30 — Ко- 

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» “ 
орган Кировоградского обком» 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

льорове телебачення. «Сього
дні — міжнародний День коо
перації». (М). 11.45 — Кольо
рове телебачення. Концерт. 
(Ленінград). 12.20 — «Поезія». 
(М),' 12.45 — Пошта програми 
«Здоров’я». (М). 13.15 — «Му
зичний календар». (М). 13.45 
— Кольорове телебачення. 
«Природа і людина». (М).
14.15 — «По концертних залах 
Москви». (М). 15.15 — «Оче
видне — неймовірне». (М).
16.15 — Кольорове телебачен
ня. Програма мультфільмів. 
(М). 16.40 — Політичний огля
дач ІО. А. Жуков відповідав 
па запитання телеглядачів. 
(М). 17.25 — Кольорове теле
бачення. Прем'єра телевізій
ного документального фільму 
«Доброго ранку». (М). 18.00 — 
Кольорове телебачення. Чем
піонат світу з футболу. Пере
дача із ФРН. В перерві — но
вини. (М). 20.00 — Телевізій
ний художній фільм «Спале-
пий слід». (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — Ко
льорове телебачення. Концерт 
майстрів мистецтв. (М). 22.55

Повний. (М).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

ДРУГА ПРОГРАМА. 0.50 
Художній телефільм «Пакет». 
(М). 11.00— «Хліборобське лі
то». (Запоріжжя). П.ЗО —• 
«Напрямок — висока якість»'. 
(Дніпропетровськ). 12.00 --
Для дітей. «Сонечко». (К). 
12.30 — «Дружби не згасне во
гонь». (Миколаїв). 13.15 • — 
Для юнацтва.. «Орієнтир». 
(Донецьк). 14.15 — «Візерун
ки». Концерт. (Ужгород). 14.45 
— «До 30-річчя визволення Ук; 
раїнн від німецько-фашнсг" 
ських загарбників. (К). 15.15 г* 
«Чернігівчанка». (К). 15.45 -ф 
Художній фільм «Крок з да
ху». (К). 17.20, — «Екран пе
редового досвіду». Докумен
тальний фільм «Ткачі». (К);. 
17.55 — Кольорове телебачен
ня. «Літературна субота»» 
(К). 18.2.5 — Програма «Вісті»^ 
(К). 10.10 — Кольорове теле
бачення, «Народний цирк», 
(К). 20.50 — «На добраніч, ДМ 
ти!» (К). 21.00 - Програм« 
«Час». (М). 21.30 — Художній 
фільм «Весілля». (К). 22.30 4* 
«На ланах республіки». (Кї- 
22.35 — Вечірні новини. (К).
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