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ВРУЧЕННЯ НАГОРОДИ
ТОВАРИШЕВІ
В. В. ЩЕРБЙЦЬКОМУ

29 вересня о Кремлі чле
нові Політбюро ЦК КПРС, 
першому секретареві ЦК 
Компартії України *В, Б. 
Щербицькому вручено ор
ден Леніна і другу Золоту 

медаль «Серп і Молот» Ге
роя Соціалістичної Праці.

Цієї високої нагороди 
тов. В В. Щербицький УДО
СТОЄНИЙ за велику організа

торську і політичну роботу 
по /лобілізації комуністів і 
всіх трудящих республіки 
на успішне здійснення рі
шень XXV з’їзду партії но
розвитку сільського госпо
дарства, забезпеченню ви
сокого Балового збору зер
на в 1977 році, що дало 
можливість продати держа
ві хліба значно більше вста-
новленого плану і взятих 
соціалістичних зобов'язань. 
. Нагороду Еручив Гене
ральний секретар ЦК КПРС, 
Голова Президії Верховної 
Ради СРСР Л. І. Брежнєв.

У залі при врученні наго
роди були товариші Ю. В. 
Андропов, В. В. Гришин, 
О. М. Косигінг Ф. Д. Кула
нов, Д. А. Кунаев, К. Т. Ма
зуров, А. Я. Пельше, М. А. 
Суслов, Д. Ф. Устинов, Г. А. 
Алієс, П. Н. Демічев, П. М. 
Машерое, Б. М. Понома- 
Рдов, Ш. Р. рашидов, М. С. 
’лг.омєнцев, І. 8. Капітонов, 
В. І. Долгих, М. В. Зимя.чін, 
И. У. Черненко, Я. П. Рябов, 
К. В. Русаков, а також за
ступник Голови Президії 
Верховної Ради СРСР О. Ф. 
Ватченко, секретар Гіоезидії 
Верховної Ради СРСР М. П. 
Георгадзе.

При врученні нагороди 
виступив тов. Л. І. Брежнєв.

Із словом-відповіддю ви
ступив тое. В. В. Щербиць
кий.

Керівники Комуністичної 
партії і Радянської держави 
тепло і сердечно поздоро
вили товариша В. В. Щер- 
бицького з високою наго
родою Батьківщини, поба
жали йому міцного здо
ров’я, нових великих успіхів 
у плодотворній діяльності 
на благо Комуністичної пар
тії, радянського народу.

(ТА PC). 
авамЕммкюмипкт ившасама.-жяааУ ЦЕНТРАЛЬНОМУ МУЗЕЇ В. І. ЛЕНІНА

ЗАВТРА-
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
; Перша неділя жовтня... 
За багаторічною тради
цією її святкують всена
родно: це — День учи
теля.

Ми бачилло ечитєля не 
тільки в шкільному класі. 
Сьогодні він—поруч пер- 
шопрохідців БАМу; сьо
годні він — серед тих, хто 
бореться за великий хліб; 
сьогодні він — у лавах 
палких пропагандистів
ідей партії.

Як багате у нас в облас
ті псдагогів-майсгрів. Твор
чу працю їх високо відзна
чено: 43 педагогам при
своєно звання заслужено
го вчителя школи УРСР, 
19 нагороджено значком 
«Відмінник освіти СРСР», 
1132 — значком «Відмін
ник народної освіти УРСР», 
3400 вчителів нагородже
не орденами і медалями 
Союзу РСР.

«У колсіливі Анатолія Скворцовг хороші хлопці». — це вам кожен скаже в цеху 
№ 5 Кіровоградського ордена «Знак Пошани» заводу тракторних і ідроаі легатів. Бо 
комсомольсько-молодіжна бригада товарів упевнено лідирує в тмагавні та право на
зиватись колективом імені 6У.річч:і Великого Жоппиі. План дво< років зона викона
ла з середині вересня. Нині па її календарі лютий 1978 року.

II а фото (зліва направо): Василь ЛАВРИЧЕИКО, Віктор С’ІЛІЯН. Анатолій 
ДІ ГУСЛІ’. Анатолій СКВОРЦСВ (брніаднр), Олександр КУБНШКІН (групкомсорг) 
Микола ШМАГАИЛО.

ЧЕСТЬ ЗМОЛОДУ

«Від Ленінських декретів 
Жовтня — до Конституції 
розвинутого соціалізму» •— 
так називається виставка, 
яка відкрилася в Москві, в 
Центральному музеї В. І. 
Леніна.

У. центрі г — матеріали 
травневого (1977 р.) Плену
му ЦК КПРС, доповідь на 
Пленумі .товариша Л. І. 
Брежнева про проект нової 
Конституції СРСР, докумен
ти VI сесії Верховної Ради 
СРСР. Тут же проект Основ
ного Закону нашої країни,

У розділі «В. І. Ленін — 
творець Радянської держави і 
творець Радянської Коне гигу- 
нії» представлені іігріні нублЬ 
нації Ленінських дскретіїї про 

і про землю. Декларація 
’•рай народів Росії. Експонує
ться перша Радянська Консти
туція — Конституція РРФСР, 
прийнята 10 липня 1918 року на 
V Всеросійському з’їзді Рад.

Широко показано досяг
нення Радянської країни в 
галузі промисловості, сіль
ського господарства, науки 
ї нультури, успіхи, якими 
Батьківщина зустрічає слав
не 60-річчя Великого Жовт
ня.

; (ТАРС),

ЦЕХ ВИКОВУЄ ХАРАКТЕРИ
1 жовтня в країні проводиться свято молодого робітника

Для одних він давно став другим 
домом, цей ковальсько-пресовий 
цех «Червоної зірки», для інших 
еін — тисяча нерозкритих таємниць, 
секрє-тів робітничої професії. Для 
всіх же він свій надовго, а може, й 
назавжди.

РОЗУМІЮ ЇХ.
ТАКИХ НЕСХОЖИХ

Григорій Васильович Савченко, 
ветеран праці, наставник молоді:

— По-моєму, вміння розуміти 
людє^й, тактовність у стосунках з 
підопічними — найголовніша вимо
га до робітничого вчителя. Хай він 
буде неперевершеним у своїй спра
ві майстром, хай має сто титуліс, 
але якщо хоч коли-небудь у розмо
ві з новачком допустить зверхність, 
почне дратуватися з причини не
вміння юнака виконати якусь опе
рацію, то важко йому буде надалі 
знайти з хлопцем спільну мову.

Колись і у мене був наставник — 
Пилип Федорович Кладько. Ста
ренький такий слюсар, а що вже 
спокійний... Не пам’ятаю, щоб він 
хоч раз голос підвищив на кого-нс- 
будь. А на роботі ж усяке буває,

'******>*»чвл. ‘ ‘ •' ;>/
=з=я===я5

1977 РОКУ

Ціна 2 коп.
Газета виходить 

з і 939 року.

Цікаві, наприклад, уроки 
вчительки початкових кла
сів Солгутівської серед
ньої школи Гайворонсько- 
го району Лідії Миколаїв
ни Мельник. По-материн
ськи чуйна й вимоглива, 
справедлива й добра, ео- 
на завжди знаходить пра
вильний підхід до дітей.

А вчителька російської 
/лови і. літератури серед
ньої школи № 2 міста 
Олександрії Н. І. Назарен
ко дійоєим засобом впли
ву на особистість вважає 
мистецтво. Літературно- 
драматичний гурток «Зір
ка Байдара», яким вона 
керує, дуже популярний у 
місті: творчі звіти і вечо
ри відзначаються високою 
культурою виконання, 
справжньою естетичністю, 
масовістю.

На високому ідейному, 
методичному й емоційно
му рівні веде уроки вчи
тель історії КрасносілкІЕ- 
ської середньої школи

(Див. З сюр.).

Хто не мріє в дитинстві про далекі краї і подорожі до не'.’а селених «сіропіи! Тому 
зяк люблять учні школи Де 27 м. Кіровограда сг.ою вчительку географії Тамару Пав
лівну КОСТРОВУ. Вона — Т*ній капітан у далеких подорожах :іо меридіанах шкільно
го глобуса. Фото В. і РИБА.

з
о

іноді нерви й не витримають. І досі 
пам’ятаю його трохи згорблену по
стать, тихий, рівний голос: «Ну що, 
Ґришко, знову не виходить? Давай 
ще разом...»

Я, звичайно, не закликаю стригти 
всіх під один гребінець. Різні вони, 
наші хлопці і дівчата, характерами, 
уподобаннями, ставленнях*, до жит
тя. Іноді й принципова розмова не 
завадить. Але тактовність, якою по
лонив мене старенький мій настав
ник, завжди себе виправдує.

Навесні цього року пішли служити в 
армію двоє юнаків — Саша Головань і 
Толя Борисенко. Мої колишні учні. Не
довге я з ними працював. Та залишили 
гони слід у моєму житті. Довелося 
зіткнутися з двома різними характерами. 
Сашко не терпін від .зайвої соромливос
ті. Зайнятий н чи не дуже — для нього 
це мало невелике .значення. Якщо на
ставник, значить повинен розказати і по
казати.

Повна йому протилежність — Анатолій 
Борисенко. Лінивим його не назвеш ста
рався хлопець. Але якось сам по собі. 
Соромнвс.і страшенно. Мабуть боявся, 
що сміятимуться з його невміння. Тоді я 
ііому так і сказав- «До всього сам не до
копаєшся, Не соромся, будь ласка, питав. 
Усі такими були».

А одного разу прийшов еін на 
зміну напідпитку. Такого я від Ана

толія не чекав. Говорили ми з ним 
недовго. «Якш.о маєш хоч трохи по
ваги до мене, не роби так біль
ше», — сказав я. Здається, ці слова 
вплинули на юнака краще, аніж 
будь-яка мораль.

Щоб виростити робітника, мало 
навчити його премудрощіз техноло
гічних. Не так вузько треба розгля
дати поацю наставника. Молоді зав
жди був притаманний юнацький 
максималізм. Сьогодні префтехучи- 
лища дають добру теоретичну під
готовку. А ось практика.... І дехто з 
випускників ПТУ ображається, що 
його на зазоді повчають. Можливо, 
так прямо й не скаже, але скриви
ться: мевгяв, навіщо ж я тоді в учи
лищі вчився? Тоді настає найважчий 
період у роботі наставника, коли 
треба довести підопічному свою 
правоту.

Однією з педшчх на' «Червоній зірці» 
почин Наро-Фоміпсіїкогс району Москов
ської області підтримала комсомольсько- 
молодіжна бригада різальників металу 
Леоніда Артеменка. Молодь підприємства 
прагне досюйно «звершити ударну пакту 
па честь 60-річчя Великого Жовтня. З них 
беруть приклад наймолодші, новачки, 
такі, як Микола Пономарснко. Олек
сандр Пастасієнко та інші.

БО Я — РОБІТНИК
Миколо Пономаренко, випускник

Кіровоградського МПТУ № 6:

— У коЕальсько-пресовому я не
давно, всього півтора місяця. І вже 
відчув себе самостійним робітни
ком. Ну, звичайно, не зовсім само
стійним, бо ще багато чого не вмію. 
Та ні з чим не зрівняннє відчуття 
причетності до колективної справи. 
В училищі ми вчилися, робили пер
ші кроки у професію. Тут теж роб
лю перші кроки. Тільки вони наба
гато відповідальній):, бо я — робіт
ник. І відповідаю за роботу цеху 
разом з усіма.

Незабаром доведеться розлучи
тися з колективом — іду служити 
до пав Радянської Армії. На деякий 
час. Бо після служби знову повер
нуся на «Чєрвсчу зірку», в коваль
сько-пресовий цех, де відчув ра
дість самостійної праці. В цех, який 
славиться бригадою Леоніда Арте
менка. Різальники металу підтрима
ли почин трудівників Нарс-Фомін- 
ського району, дали слово удар
ною працею ознаменувати фі
ніш жовтневої вахти комсомолу. 
Прагнемо до цього й ми, наймо
лодші.

Всі— 
на комуністичний 

суботнин!

НАПЕРЕДОДНІ
УДАРНОГО

ДНЯ
У навчальних закладах 

Олександрії готуються до 
масового суботнииа на 
честь 60-річчя Великого 
Жовтня. Активно включи
лися в підготовку комсо
мольські пслітінФормато- 
ри СПТУ М° 1. В учнів
ських групах вони прово
дять бесіди Про почин 
москвичів, роз’яснюють 
значення патріотичної іні
ціативи.

У суботнику візьмуть 
участь 260 учнів профтех
училища. Фронт робіт — 
благоустрій території учи
лища.

Ежо сьогодні на подвір’ї 
училища бульдозери і 
трактори вирівнюють зем? 
лю, викорчовують пні. А в 
день комуністичного су- 

I ботника учні посадять тут 
І 200 дерев і кущів.

По-ударному проведуть 
день Всесоюзного субот
ника й учні Олександрій
ського СП ТУ № 3. Всі, як 
один, вийдуть еони на пра
цю. Це буде загін із 280 
чоловік.

На мітингу, який відбув- 
I ся в училищі, комсомоль- 
I ці підтримали почин моск- 
I вимів і дали слово добре 
І потрудитися в день субот- 
I ника на будівництві гурю- 
I житку. Майбутні мєхані- 
I затори будуть Биеанта- 
I жувати цеглу, виконувати 
І опоряджувальні роботи.

Н. УВАРОВА,
І другий секретар Олен-:
І самарійського райкому
І комсомолу, член ра*
І йошюго штабу по прС'
В ведению єуботнвна,



З стор ,,МоЛОДяй ICOMryjEr»prr •f жовшяя 1.&77 року

О КОЖНИМ роком в області збільшує- 
ться кількість молоді, охопленої 

всіма видами загальноосвітнього, полі
тичного та економічного навчання. Як
що в 1 971—1972 навчальному році в 904 
гуртках і семінарах училося близько 26 
тисяч слухачів, то минулого року ідей
ний гарт у гуртках і семінарах пройшла 
понад ЗІ тисяча юнаків і дівчат.

В області працювало 965 гуртків і семінарів 
дворічних курсів «Актуальні пнтао'ія політики 
КПРС», «Політика КПРС — маркснім-леиі- 
ііізм у дії», «Актуальні проблем.і партії і по
літики КПРС у світлі рішень XXV з’їзду 
КПРС», ідо становить 81,3 процента від за
гальної кількості гуртків. Це дало змогу комі
тетам комсомолу, пропагандистам — безпосе
реднім керівникам гуртків — послідовно вирі- 
иіунаги першочергове завдання по.іітиавчаніїїі 
молоді.

Критеріям ефективності системи комсомоль
ської політосвіти, її дієвістю був і є рівень 
отриманих знань, уміння слухачів осмислити 
їх, ефективно використати н повсякденній 
практиці. Так, наприклад, слухачі гуртка 
«Політика КПРС — марксизм-лгніїїізм у дії» 
(нронагаїїднст ІО. Г. Чайкопськин) — верстат- 
іпікн комсомольсько-молодіжної бригади меха
носкладального цеху № 2 кіровоградського за
воду «Червона зірка - виступили з ініціативою 
«60-річчіо Великого Жовтня — 69 надпланових 
машанокомплектів щокварталу!». Час показав, 
що їхні слова не розійшлися з ділом.

Минулого року на окремих підприєм
ствах Кіровограда і Світлогодська ус
пішно було впроваджено досвід комсо
мольських організацій міста Львова по 
організації роботи гуртків «Основи уп
равління якістю». Слухачі детально ви
вчили документи партії та уряду, глибо
ко ознайомилися з основами стандарти
зації метрології, і комплексною систе

Ленінським уроком почнуться З жовтня 

заняття в системі комсомольської політосвіти

Жовтневий гарт
мою управління якістю. Здобуті знання 
і вміле їх застосування сприяє неухиль
ному підвищенню якості продукції. Гак, 
слухачі гуртка Кіровоградського заводу 
друкарських машинок, виконуючи ряд 
практичних завдань, досягли здачі до 
95 процентів продукції з першого 
пред’явлення.
її’ ФсКЇИВНІСТЬ роботи системи комсо- 
1-1 мольської політосвіти залежить від 
рівня організаційної роботи міськкомів, 
райкомів комсомолу, методичних рад, 
комітетів комсомолу на місцях. Чимало 
методичних рад кваліфіковано вирішу
вали питання вивчення і поширення пе
редового досвіду пропагандистської ро
боти, подавали методичну допомогу 
пропагандистам, організовували роботу 
базових гуртків.

Критично аналізуючи підсумки мину
лого навчального року, треба вказати на 
недоліки, а то й серйозні упущення в 
організації політнавчання молоді.

У роботі окремих гуртків траплялися дві

крайності: просвітительський підхід до 
занять і зведення занять до обговорення 
лише виробничих питань.

Буває й так, що деякі, навіть теоретич
но добре підготовлені, керівники гуртків 
наштовхуються на проблему відвідуван
ня.

Чнслсміі приклади показують, що секретарі 
пераінііиїх організацій часом неправильно бу
дуюсь свою організаторську роботу, ііс аміюгі» 
оцінити якість занять, указати на іюмнлі.н, 
допущені пропагандистами. Комітети комсо
молу нерідко обмежуються констатацією слаб
кого відвідування занять, низькою активністю 
слухачів, загальними вимогами і закликами. 
Такий формалізм і поверховий підхід перева
жав у роботі ряду комітетів комсомолу Доб- 
ровелпчківськоіо, Кіровоградського, Усгинні- 
ського районів. Характерним прорахунком ба
гатьох комітетів комсомолу міста Олександрії 
виявилась відсутність точною обліку загаль
ноосвітньої і пс-літичиої підготовки робітничої 
молоді. *Це призвело до того, що в комсо
мольській організації тресту «Олекс.іидріяваж- 
буд», яка налічує понад 500 комсомольців, 
працювало .всього дві гуртки, де навчалося 70 
членів ВЛКСМ. Нерідко комітети комсомолу 
не знають, як гуртки забезпечуються необхід
ними унаочненнями, посібниками. Гак склало
ся па Т'орозі цього навчального року о До- 
липському, Устннівсьхому районах, и окремих

комсомольських організаціях міста Знам'янки.
У гуртках і семінарах необхідно особ

ливу увагу приділити вивченню принци
пових положень І ВИСНОВКІВ, які містя
ться в рішеннях останніх з іздів КПРС, 
пленумів її ЦК, виступах Генеральною 
секретаря ЦК КПРС, Голови Президії 
Верховної Ради СРСР товариша Л. і. 
Брежнєва, інших керівників партії і Ра
дянської держави, матеріалів позачерго
вої сесії Верховної Ради СРСР, яка від
будеться, всебічно розкрити діяльність 
партії в розвитку Радянської держави по 
реалізації ідей Жовтня, показати роль і 
місце ВЛКСМ у громадсько-політичному 
житті радянського суспільства, участь 
комсомолу в комуністичному будів
ництві«

У ХОДІ жовтневої вахти комсомольці 
і молодь не тільки ударно працю

ють, а й прагнуть глибше вивчити істо
рію Жовтня, великі ідеї мврксизму-лені- 
нізму, уявити собі титанічну роботу пар
тії 33 роки Радянської влади, героїчні 
звершення радянського народу. Зав
дання пропагандистів — яскраво й пере
конливо пропагувати героїку сьогоден
ня, наш соціалістичний спосіб життя, 
розвивати у юнаків і дівчат прагнення 
примножувати героїчні традиції партії і 
народу, виховувати готовність до подви
гу і ніколи не забувати, що 3. І. Ленін 
учив: найкращий спосіб відзначити ре
волюційне свято — зосередити увагу на 
нерозв'язаних проблемах, завданнях.

В. МЛЛЬЦЕВ, 
секретар обкому комсомолу.

ДОЛИНСЬКА — ПОМІЧНА — 
УДАРНА КОМСОМОЛЬСЬКА БУДОЗА

ІСТОРІЯ з Ill

ГАРЯЧИМ ОБІДОМ
ГОСТРИЙ СИГНАЛ

Неспокійна професія у будівників залізниць. 
Переїзди, тривалі відрядження, невлаштованість 
побуту. Та мало хто скаржиться, адже наша по
всякденна робота — ца передусім романтика 
Першолрохідців. А якщо вже ми й скаржимось, 
то тоді, копи є дуже серйозна причина.

Ми ніколи не думали, що виникне проблема... 
Гарячого о&іду. Наше містечко будівельників, що 
поблизу Тимашіаки, в комплексі будинкіз-вагон- 
чиків має й окрему їдальню. Як не як, а в містеч
ку проживає до 200 чоловік.

Одначе жителям місточка задоволення від ро
боти їдальні мало. Відділ робітничого постачання 
станції Гіомічна управління Одесько-Кишинівської 
залізниці, з яким організації БУ-144 та БУ-ПЗ 
тресту «і іівдензахідграчсбуд» уклали договір на 
рбслугогузання їдальні ще з квітні цього року, 
недоброякісно виконує вимоги договору. їдальня 
ударної комсомольської будови в літній період 
мало отримувала овочів, молоко- і м ясопродук- 
тів. Зрозуміло, при такому рівні постачання меню, 
як правило, було одноманітним, стрази — не зав
жди апетитними. Штат їдальні постійно був недо
укомплектований: часом не вистачало чотирьох 
кухарів {із семи). Якість приготування обідів теж 
не завжди відповідала вимогам. А у вересні вза
галі в їдальні не було кому працювати: десять 
днів ми не їли гарячих страв. У магазині ж № 4 
Комишузатського споживчого товариства Ноао- 
укрзїнської райспоживспілки, що торгує на тери
торії містечка будівельників, хліб привозять з пе
ребоями, масла, молока, сиру, ковбас /ларно шу
кати. Зате виногорілочних виробів є вдосталь.

Ми, будівники залізниці, люди витривалі й неви
багливі, МИ, повторюємо, че звикли скаржитись. 
А тут уже, як кажуть, увірвався й наш терпець. 
Після тієї десятиденної перерви штаб ударної 
комсомольської будови добився, щоб кухарів 
приспали з Кіровоградського тресту громадсько
го харчування. Тимчасово. Незабаром строк їх
нього відрядження кінчиться і будівельники зно
ву залишаться без гарячих обідів. Тільки на цей 
раз уже в холодну пору. Невже Помічнянському 
^ІДД’ЛУ робітничого постачання байдуже до цієї 
проблеми? Невже Новоукраїнська райспоживспіп- 
іса, як і раніше, обділятиме магазин N2 4 продук
тами харчування?

•чч

КІРОВОГРАД. ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА^ м ТЕрНАВСЬКОГО.

ДЕНЬ БАТЬКІВЩИНИ 
жо втня

УКРАЇНА;
НА ПОВНУ 
ПОТУЖНІСТЬ

Видав струм останній 
енергоблок у 800 тисяч кіло
ват па Запорізькій ДРСС. 
Тепер ця теплова станція по
тужністю 3 мільйони 000 ти
сяч кіловат стала однією з 
найбільших у країні.

Прогресивна технологій 
монтажних і будівельних 
процесів, широке викори
стання передових методін 
праці забезпечили достроко
вий пуск усіх агрегатів. За 
рахунок скорочення строків 
робіт і зниження трудовії'; 
затрат народному господар
ству вже зекономлено 12 
мільйонів карбованців.

БІЛОРУСІЯ:
БУДИНКИ 
СТАЮТЬ 
ЛЕГШИМИ

Будівництво 12-поверхових 
житлових будинків нової се
рії почалося в Мінську. Па
нелі, з яких вони складаю
ться, виготовлені з легкого 
бегену з пористими запов
нювачами. Тому вага кож- 
ного такого будинку дорів
нює ваті 9-п-звсрхового бу
динку попередньої серії.

Монтуються вони за про
гресивною технологією — 
безкаркасним способом. Роль 
несучих колон і балок вико
нують самі стінові панелі, 
які мають високу міцність. 
За рахунок цього на кож
ному буднику економиться 
тільки металу близько трьох 
тонн.

Застосування легких бе
тонів дає можливість спо
руджувати будники високої 
поверховості, знаходити орп- 
ііпальиі планувальні вирі- 
шення. Цей матеріал зни
жує матеріаломісткість і 
вартість будівництва. Адже 
кожен його кубометр іюріь- 
іиіко із звичайним бетонем 
леї ший на тонну, менше в 
ньому і металу.

КИРГИЗІЯ:
ТУРБОТА
ПРО ІССИК-КУЛЬ

Повну підставку таїїке^^.- 
який перевозив пальне, дигл» 
на високогірному оіері Іс
сик-Куль. По мальовничому 
водоймищу, на у ’.бережжі 
якого сіворюєтг.сгі велика 
курортна лона, спеціальному 
постановою заборонено пе
ревезення будь-яких нафто
продуктів. Віднині обов’ні- 
к<і танкера викопуватимуть 
тільки автопоїзди.

Серед садів на узбережжі 
ю.іубою озера, яке розкину- . 
лось на висоті 1691) метрів 
над рівнем моря, близько 
двохсот здрапинць. У ііпх 
щороку відпочивають більш 
як двісті тисяч чоловік. Бу
дівництво нові'.-, санаторій« 
дасть можливість збільшити 
кілі.кість відпочиваючих до 
мільйона. Воші зможуть ко
ристуватися тут не тівькм 
унікальними джерелами, лі
кувальними грязями, чудо
вими пляжами, а й кри
стально чистою водою ку
рортної пер НІНИ Тянь- 
Шаню.

(ТАРС - РАТАУ).

ВИГРАШ -
ПІДВИЩЕННЯ ЯНОСТІ

і

П. КАСЬЯНОВ — бригадир монтерів ко
лії БУ-ІІ4, В. ЦЕБРЕ Н КО — начальник 
штабу ударної комсомольської будови стан
ції Долинська — Помічна, В. ДЗЮЛАЛК, 
М. ПИЛИПЧУК, В. КАРПУС-Ь — монтери 
колії БУ-144, А. КРАВЕЦЬ — майстер 
БУ-113 тресту «Півдеизахідтрансбуд».

на ударній ком-редакції: Питанням псбуту на ударній ком
сомольській будові «Молодий комунар» присвя
тив спеціальний рейд. Він піддав, зокрема, гострій 
критиці в рейдовому матеріалі «Ваше слово, ше
фи» (6 вересня) й Помічнянський відділ робітни
чого постачання. Та, як свідчить лист будівників 
залізниці Долинська — Помічна, відділ досі не 
вжив ніяких заходів для того, щоб підвідомча 
йому їдальня працювала відповідно до договору 
з будівельними організацяіми, які прокладають 
Залізницю. Вважаємо, що відділ робітничого по
стачання зайняв неправильну позицію, так само, 
Як. і Новоукраїнська райсноживспілка. Чекаємо 
від цих організацій повідомлення про вжиті захо- • 
ди з метою налагодження роботи їдальні і мага
зину, які оослугозуюгьі ударну комсомольську 
б/ДОву Долинськц — Помічна* "

До початку роботи ще хвилин де
сять, а хлопці з цеху ремонту двигу
нів уже майже з правому складі. Од
ні готуються сі а ги за верстати, ін
ші — зайнятися оеконструкцією роз- 
бірио-.міійпої дітелиці. А прийшлії ра
ніше, щоб поділитися своїми думками 
про постанову іІК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР «Про заходи по підви
щенню ефективності використання 
сільськогосподарської техніки, поліп
шенню її схоронності, забезпеченню 
колгоспів і радгоспів кадрами меха
нізаторів і закріпленню їх у сіль
ському господарстві». Бо ж у цьому 
важливому документі передбачено 
заходи не тільки підвищення якості 
і довговічності виготопліованих ма
нній і запасних частин, а й підвищен
ня якості виконання ремонтних робіт. 
Це — безпосередньо наша турбота.

Нещодавно каїне підприємство від
відав двічі Герой Соціалістичної Пра
ні Олександр Васильович Гітзлов, 
приїздили ланкові механізованих ла
нок, бригадири тракторних бригад. 
Здійснюючи реконструкцію заводу, 
яка сприятиме підвищенню якості ре
монту тракторних двигунів, ми вра
хували поради трудівників полів»

Той, хто нині зайде до цеху ремон
ту двигунів, здивується. Тут іде ви
пробування мийної конвейєрної ма
шини з напівавтоматичним заванта
женням і розвантаженням, а поруч 
працюють верстані. Річ у тому, іцо 
робітники вирішили провадити рс-. 
конструкцію, не знижуючи потужнос
ті цеху. Експеримент удався. По за
кінченні монтажу мийної конвейєрної 
машини, перевіряємо її в дії, а неза
баром приступимо до другою етапу— 
реконструкції обкатпої дільниці.

Иозтооісю, після закінчення рекон
струкції потужність цеху не збіль
шиться. Та ми виграємо в іншому: 
підвищиться якість ремонту двигунів.

А ось реконструкція дільниці мас
ляних насосів спрямована на підви
щення потужності. Нині вона стано
віть 45 тисяч, а після реконструкції 
дорівнюватиме 70 тисячам насосів на 
рік.

Поки що можна тричі лаюднти ко
жен насос. Використання прогресив
ної технології ремонту — відмова од 
відмовлення корпусів, втулок, шесте- 
1'еиь. що практично невигідно, заміна 
цих деталей новими — дасть змогу 
ремонт у вата насос чотири рази, а

значить, і збільшити строк йога 
служби.

Великого значения в постанові на
дається посиленню контролю за збе
реженням сільськогосподарської тех
ніки. Саме для цілей збереження тех
ніки використовуються іпроводостру
шійні машини, що їх випускає наш 
завод. Якщо нинішнього року мп еи- 
ютови.мо 3000 таких машин, то на
ступного — 4000.

Турбота про подовження служби 
техніки села — сьогодні безпосеред
ня справа комсомольців і молоді за
воду.

Більше половини робітників, зайня
тих реконструкцією цеху ремонту 
двигунів наприклад, — юнаки і д.7> 
чата. Ніші ми створюємо дві комсо
мольсько-молодіжні бригади, їх очо
лять комуніст Володимир Романов і 
комсомолка Віра Іщенко. Ці колекти
ви братимуть участь у реконструкції 
дільниці ремонту масляних насосів.

В. ЗДОР, 
головний інженер, 

В. КОЛЕСНИК, 
секретар комсомольської органі
зації Кіровоградського ремзаво- 

и ду «Укрсільгоспіехнікн»,
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ЗАВТРА ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

УРОКИ
ЖИТТЯ

(Закінчення. 
Поч. на t-й стор.).

Олександрівського району 
” - ~ На 

по

-Є

М. Є. Веретильник. 
досвіді його роботи 
комплексному використан
ню технічних засобів на
вчання в умовах роботи за 
кабінетною системою 
нять учаться педагоги 
иону.

Таких у нас тисячі, 
можна не згадати теплим 
словом учительку почат
кових класів Балахівської 
восьмирічної школи Пет- 
рівського району С. П. Ла- 
гачезську, вчительку істо
рії Різнянської середньої 
школи № 5 Новоукраїн- 
ського району К. Я. Ри- 
ковську, вчительку біоло
гії Созонізської восьми
річної школи Кіровоград
ського району М. Т. Пи- 
липас та багатьох інших 
педагогів. Присвоєння їм 
звання заслуженого зчите- 
яя УРСР колеги та учні зу-

за- 
ра-

Не

стріли з величезним задо
воленням.

З почуттям патріотичної 
гордості сприйняли освітя
ни області проект Консти
туції СРСР. У статті 45-й 
проекту, зокрема, говори
ться: «І ромадяни , СРСР 
мають право на освіту. Це 
право забезпечується без
платністю всіх видів осві
ти, здійсненням загальної 
обов язкозої середньої 
освіти молоді, широким 
розвитком професійно- 
технічної, середньої спе
ціальної і вищої освіти».

Короткі, місткі рядки. А 
як багато стоїть за ними! 
Згадаймо нині чинну 
ституцію СРСР. Якщо 
гозорилося загалом 
обов'язкову загальну
редню освіту, то нині йде
ться про широкий розви
ток професійно-технічної 
і вищої освіти. Вперше в 
країні законодавчо запро
ваджується обов'язкова 
загальна середня освіта,

Кон- 
з ній 
про 
се-

безплатна видача підруч
ників.

Всеобуч — проблема ба
гатогранна. Неможливо 
серйозно говорити про її 
розв’язання без наявності 
цілого ряду складових. 
І насамперед без відпо
відної навчально-матері
альної бази, добре підго
товлених кадрів учителів, , 
високого рівня навчально- 
виховного процесу, що 
базується на досягненнях 
педагогічної науки і прак
тики.

Неабияку роль у розв'я
занні цієї важливої про
блеми сьогодення відігра
ло соціалістичне змагання, 
присвячене 60-річчю Ве
ликої Жовтневої соціаліс
тичної революції, за кра
щу підготовку шкіл, до
шкільних і позашкільних 
дитячих закладів до ново
го, 1977—1978 навчального 
року.

Працівники народної ос
віти області досягни чима
лих успіхів у цій справі. 
Виконано планові завдан
ня по контингентах учнів, 
значно зміцнено навчаль
но-матеріальну базу за
кладів. Першого вересня 
гостинно зустріли дітей 
12 нозозбудованик шкіл 
на 4264 учнівських місця, 
18 дошкільних закладів на 
2445 місць. Збудовано сім

пришкільних інтернатів на 
292 місця, 122 квартири 
для вчителів.

Велика увага в ході під
готовки до занять приді
лялась поліпшенню якіс
ного складу педагогічних 
кадріз. Нині а область 
прибуло 800 молодих спе
ціалістів — випускників 
педагогічних вузів та учи
лищ, із них 413 — з ви
щою освітою. 185 педаго
гічних працівників офор
мились на 
вчення.

Ленінським 
чевся новий 
рік.

І знову пеоед очима 
вчителів — майбутні інже
нери, лікарі, вчителі, пись
менники, військові, худож
ники, співаки, космонавти. 
І як би не склалося май
бутнє життя сьогоднішніх 
учнів, усі вони з особли
вою любов'ю

£7* ДНІ, котрі залишаються з 
пзм’ягі назавжди. Вона ніколи 

ке забуде того сонячного серпнево
го дня. коли вперше прибула в се
лище Власівка. І себе: худеньке, бі
ляве дівчисько. І першу зустріч із 
шкільним подвір’ям. Ось будівля в 
гущазіші кучерявих, із обважнілими 
плодами, яблунь. Ось воно вимрія
не: школа. Присвята душі.і стежка 
із житті, його зміст. Скільки пере
думала Лариса Житник про цю 
Власівську школу, одержавши при
значення після закінчення Кірово
градського педінстнт уту...

Колектив школи прийняв молоду 
вчительку радісно, привітно. Пер
шими учнями були гомінливі ЧОПІ- 
рикласинки. Зустріли з цікавістю, 
дзвінкоголосим щебетом, з квітами 
в руках. Зайшла в клас, привітала
ся. Сорок пар допитливих очей зо
середжено розглядали її струнку 
постать, ловили посмішку. Зацікав
лено, але недовірливо слухали:

— Мене звати Ларисою Петрівною. — 
промовила сором’язливо. їй ще незкіїчітз 
було пазив ітись ке Ларисою. як її звали 

сгудеятки-по.'.руги, а Ларисою Пегрівиою, 
учителькою.

Та, подолавшії бар’єр хвилювання, до
дала:

—- Буду читати мову і літературу. Мо
ву, якою ви розмовляєте, ч-гіагте. думае
те Рідну мову треба знати досконало. 
А тому. діти, унажію слухайте, сумлінно 
вивчайіс, щоб виросли осв.чеі.ими людь
ми....

Найбільше хвилювало: чи слухатимуть? 
Як боротись за їхню увагу? Адже зна
йшлися й такі, що розмовляли поміж 
собою. Це виводило з рівно»;.і н. Ось па 
мить замовкла. Балакуни зніяковіли. Н а
сторожено чекали, що буде далі. Вчи
телька лише спокійно гауважилз-

— Розмовляти tu уроці негарно.. Ді
вайте домовимося не заважати одни од- 
іЮму. згода?

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

З

згадувати- 
наставників. 

вони не

НА
МАРШІ

Кіросо- 
призєри. 
обласіі.
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Г ЧЕЮЇЇЩПепаНЕВ
заочне

уроком по- 
навчальний

муть сво.х 
Згадуватимуть 
зміст уроку, а щось харак
терне, індивідуальне, при
таманне своєму вчителеві. 
Згадуватимуть те цінне, 
що від нього одержано.

В. ЧЕКМЛРЬОВ, 
заступник завідуючого 
обласним віідділом на
родної освіти.

І збулися мрії
— Згода! — одноголосно відповіо клас. 

Це був найважливіший моме.и у роботі 
молодої вчительки Лариси Петрівни 
Жктник. найважчий екза ісп, бо з пер
шого уроку починається зизиапни моло
дого педагога, встановлюються тісні 
сзаемозідтюснни з учнями, виникає іііи- 
рес до предмету.

Діти полюбили свою вчительку 
за чесність, принциповість, вимог
ливість, справедливість. То. мабуть, 
так важливо для вчителя: бути 
справедливим.

В. О. Сухомлштсмсий писав, 
педагогічним 
якій кожний 
знає дітей, а 
шего... Цього 
•[римується 
роботі

, ЩО 
колектив — це сім’я, в 

дорослий не тільки 
й вболіває за них ду- 
прииципу якраз і до- 

в своїй повсякденній 
роботі молода вчителі, ка-комсо- 
молка Л. П. Жнтішк. Створює уч
ням умови для додаткових занять, 
працює з ними після уроків. Актив 
но виступає з діловими пропозиція
ми на батьківських зборах. Батьки і 
школа спільно борються за успіш
ність і виховання дітей.

Вчителька багато уваги приділяє 
позакласній роботі. Діти охоче бе
руть участь у художній самодіяль
ності: працюють гуртка -- хоровий, 
драматичний, танцювальний, якими 
керує сама Лариса Петрівна. На
віть під час канікул вчителька не 
розлучається зі своїми вихованця

ми, прищеплює їм любов до приро
ди, до рідного краю, до Батьківщи
ни. В цьому році із своїми учнями 
побувала в Києві. Полтаві, на під
приємствах Світловодська. Дирекція 
школи, підсумовуючи роботу за ми
нулий навчальний рік, визнала 
6 «А» клас, яким керує Лариса 
Петрівка, кращим, лравофлашовим.

Коли дп і роки сому Ларису Петрівну 
вперше обрали депутатом, ю була’радіс
на і хвилююча подія в житті молодої 
вчительки. Та поряд > радістю виникли 
і тріипога. З чого ііочаїи? Як виправдати 
довір’я людей'* На сесії їй дали перше 
доручення — обрали членом постійної 
комісії і:о соціалістичній іакоііності. До
велось багато попрацювати- під собою, 
переглянути лпераіуру на правбні геми, 
відвідати дитячу кімнату. о іи.ійомії гись 
з роботою дружчнників.

Озброївшись необхідними знання
ми. Л. II. Жнтпик розгорнула свою 
депутатську діяльність. Почала з 
того, що взяла па облік неповноліт
ніх правопорушників, встановила 
тісний зв'язок з батьками, адже 
іноді вчитель мусить бути вчителем 
не тільки для учнів, а й для батьків.

Задоволена своєю долею, щасли
ва. Лариса Петрівна Житник впев
нено крокує а майбутнє езоєю сте
жиною, що 
сердець.

веде ДО ЛЮДСЬКИХ

II -у л і
Як „призери“ районним 
змагань поступилися . 
початківцям

У вересні відбувся чемпіонат області з багатоборства 
ГПО на призи «Комсомольской правди», в як-дму взяли 
участь збірні команди міст і районів Ічіровог радіцишг. 
Про них ми вже повідомляли. За такою ж програмою 
тривали поєдинки міжвідомчої першості, це виступали 
представники обласних рад спортивних товариств.

Голосний суддя цих змигни, суддя республіканської 
каїегерії О. II. Бсрезан коментує результат обох чсм> 
ніонат іи:

— Передусім про масо
вість. 200 спортсменів, які 
приїхали па чемпіонат об
ласті з багатоборства ГПО, 
так і не дочекалися своїх 
суперників з Вільшанки, 
Новомиргорода та Олек
сандрійського району. І це 
тоді, коли спорткомітети 
рапортують, що торік у 
районах підготовг-ено сот
ні значківців: у вільшан- 
ському — 1520, Нозомир- 
городському — 3469...

Хто ж був у тих коман
дах, які вийшли на старт?

Сподобався колектив 
Допинського району. Тут 
представлено всі категорії 
фізкультурників — і робіт
ники, і колгоспники, і 
службовці, і школярі. Всі 
демонстрували зрослу 
майстерність і вийшли на 
третє загальнокомандне 
місце. А секретар комсо
мольської організації кол
госпу імені Шевченка 
Людмила Корнєва стала 
чемпіонкою області.

Згуртована і добре, діб
рана команда обласного 
центру. Вивірена на чем
піонаті міста, вона цього 
разу була зразком для ін
ших колективів, 
градці — перші 
Є 12 чемпіонів
Сім — з Кіровограда.

Соромно було представ
никам Онуфріївського й 
Маловисківського районів, 
що набрали відповідно 45 
і 81 очко. Тим часом у 
першого призера — 1056.

Найбільше прочерків у 
протоколі було 
змагань у тирі, 
учасників 60 
нових очок, 
за хлопців, 
що вийшли 
рубіж, мала
ті, кого скоро призвуть на 
армійську службу, осоро
мились. Половина з них 
була нижча від норматив
них вимог. Бобринчании 

-Юрій Чепкий, наприклад, 
вибив 14 очок зі ста мож
ливих, Олександр Горбіп- 
ненко (Новоукраїнка)—28.

А ось «висоти» призов
ника з Устинівського райо
ну Леоніда Миколаєнка; 
біг 100 метрів — 15,1 се
кунди; кульова стрільба — 
26 очок; метання грана
ти — 36 метрів. До легко
атлетичного кросу, зма
гань з плавання його не 
допустили, бо, як бачимо, 
його .показники далекі 
від результатів значківця 
ГПО. Щоправда, представ
ники команди запевнили, 
ніби вони привезли до Кі
ровограда кращих із кра
щих — чемпіонів району, 
«золотих» значківців. (а 
кращий представник Го, о- 
ванівського району Олек
сандр Юрченко у підсум
ковому заліку відстав від 
чемпіона області Миколи 
Лахаузова на 39 очок.

Такий підхід до підго-

протоколах 
місцях —

Петро,

він на

добре 
руки 

дапоко

Фото в. ГРИВА.
СІЛЬСЬКІ ХЛОПЧИКИ,

Г ЧМИХАЛО.
Світловодсский район.

під час 
із 153 

не мали залі- 
Найприкріше 
Третина тих, 

на вогневий 
нулі. Навіть

ШКІЛЬНІ новини

Гість учнів
учений

Почався нон.ій навчальний, 
і на спив перше засідання 
ІфЙІІШЛІІ члени учнівської о 
наукового географічного то
вариства »Глобус» при се
редній школі № И0 м. Кіро
вограда. Влітку юні геогра
фи побували в цікавих похо
дах і екскурсіях, Віяли 
участі, о обласних геолоііч- 
ііпх зматаінп.х, пели науко
во-дослідну роботу по ви
вченню рідного краю. Висо
ко оцінив діяльність «Гло
буса» ГІСТЬ КІ|)ОВОір.ІДСІ.КНХ 
школярів — науковий керіи 
ник Всесоюзного юнацького 
клубу «Планета». вчений 
секретар комітету по пропа
ганді і соїрафічних знань 
при президії Геоі рафіччої о 
товарнова СРСР В О. Со
колов. З великим інтересом 
топі географи вислухали роз
повідь ученого про головні 
напрями сучасної науки..

Р. ДАИДАКУ.ПОВ, 
дійсний член Геогра
фічного товчрисіва 

, СРСР< ...Z'

тоани команди на обласні 
змагання призвів до того, 
що гелер ми констатуємо 
не одну прикру цифру: з 
200 учасників 119 на тому 
чи іншому -етапі чемпіона.- 
ту мали пупі, отже, не під
твердили нормативних ви
мог комплексу ГПО. Див
но й тривожно — 119 «зо
лотих» значківців, котрих 
вважали найсильнішими а 
районах і містах, стали на 
край у шеренгу тих, кого 
треба знову готувати до 
складання нормативів. І це 
доказ того, що у звітних 
відомостях, 
змагань на
фальшиві цифри. Багатьох 
учасників чемпіонату ніхто 
й не запропонував для 
тренувань. Добір команд 
мав приблизно таку «фор
мулу»:

— Хто поїде в Кірово
град?

— Вася.
— То хай з ним і 

він же прудкий.
— Але ж у тирі 

був.
— Зате шгангу 

штовхає. Значить, 
міцні — гранату 
кине...

і такі багатоборці під
вели своїх товаришів по 
команді. Звідси — 119 пу
пів.

Не порадували й міжві
домчі змагання, що зібра
ли аж 44 учасників. Збір
на «Колоса» була саме на 
республіканських поедин
ках. Динамівці не вийшли 
на старти без ’ поважних 
причин. Авангардівці ви
ставили трьох спортсменів 
замість дванадцятьох, мо
тивуючи це тим, що їхні 
представники іренуються 
у збірній області, яка го
тується до чемпіонату Ук
раїни. 8 команді «Трудо
вих резервів» було дві 
спортсмени. Га й ради 
решти товариств («Локо
мотив», «Спартак», «Буре
вісник») комплектували 
команди поспішно. Труд- 
резервівці виставили ро
бітницю Кіровоградської 
швейної фабрики Валенти
ну Пасюкову, котра два 
тижні тому стартувала ніс 
авангардівка і стала чем
піонкою Кіровоградщини з 
багатоборства ГПО. Пояс
нення просте; дівчина ко
лись тренувалася а сек
ціях колективу фізкульту
ри профтехучилища. «Бу
ревісник» не міг «поділи
ти» з «Авангардом» Ірину 
Федотову. І знову ж ца 
тоді, коли в довідках тися
чі значківців, а на змаган
ня не можуть знайти од
ного—двох (у спартаків- 
ських колективах торік 
підготовлено 9692 значків
ці, в авангардівських —• 
10 107). , :• гі

(Закінчення на 4-й стор:)«І
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• СПОРТ

(Закінчення.
Поч. на 3-й ст<ір.).

Щодо результатів Про
черки і нулі у протоколах 
рясніли й цього разу. 
Трудрезорвісці чекали за
ліку від сімнадцятирічного 
Петра Качуріна, а він про
біг стометрівку лише за 
13,8 секунди, в тирі вибив 
усього 34 очка. Спаргахів- 
ці ж мусили рятувати д .-.ох 
своїх спортсменів, ЯКІ не 
вміють плавати, а вважаю
ться значківцями ГПО.

• СПОРТ

І тут слід сказати таке. 
Представники команд ви
правдують низькі резуль
тати спортсменів тим, що 
на місцях немає тирів і 
плавальних басейнів. А 
чим же тоді мотивувати 
те, що десятки юнаків і 
дівчат не можуть показа
ти нормативних цифр на 
кросових дистанціях, з бігу

на 60 і 100 метрів, під час 
метання гранати? Невели
кі легкоатлетичні комп
лекси без особливих труд
нощів можна збудувати 
всюди. І вони с в більшос
ті колективів. Біда в тому, 
що на ці майданчики фіз
культурні та комсомоль
ські активісти рідко запро
шують молодь. І тому вже 
тут, на обласних змаган-

нях, ми виводимо форму
лу, після якої на папері 
рясніють нулі, а чемпіони 
районів поступаються май
стерністю навіть тим, хто 
лише збирається складати 
нормативи. Чи, може, ті 
чемпіони теж лише на па
пері, може вони ніколи й 
не були значківцями ГПО? 
Це вже на совісті тих, хтй 
гуртував команди.

$ ФУТБОЛ

„ЗІРКА“—„КРИСТАЛ“—9:0

ШАНОВНІ 
ДРУЗІ!

Почалася передплата 
газет і журналів 

на 1978 рік:
ПЕРЕДПЛАТУ МОЖНА ОФОРМИТИ У БУДЬ- 

ЯКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЗВ’ЯЗКУ. АГЕНТСТВІ < СОЮЗ-

ДРУНУ», У ЛИСТОНОШ ЧИ ГРОМАДСЬКИХ РОЗ-

Матч «Зірка» — «Кри
стал» певнею мірою вирі
шував, яка з цих команд у 
підсумковій таблиці дру
гої зони замкне п'ятірку 
лідерів. Адже, якщо пер
ша трійка вже не здасіь 
завойованих позицій (пи
тання лише в тому, як 
розміститься СКА (Оде
са), «Колос» (Нікополь) ' 
СКА (Київ), то на четверте 
місце, яке нині займає 
«Зірка», претендуватиме 
цілком імовірно харків
ський «/Деталіст», у якого 
в запасі чотири незіграних 
матчі. А ось на п’ятій схо
динці — «вакансія», і пре- 
тендують“заййяти її сусіди 
по таблиці — «Зірка» і 
«Кристал». У кіровеград- 
ців — четверте місце, у 
херсонців — п’яте. Слід 
нагадати, що в першому 
колі «Зірка» залишила по
ле переможеною — 0:1.

Дебют матчу в Кіровограді 
був за господар. їм її. Вони по

чали ШВИДКО СМОЦіННО і ство
рили кілька н-'бе інечнах си
туацій біля воріт гостей. Та 
вже в середині першого тайму 
херсонці вирівняли гру. а по
тім І примусили господарів 
відтиінуги значні сили па за
хист власних воріт.

У другому таймі «Кристал» 
чітко діяв в обороні при мож
ливості гостро контратакую»!!. 
Півзахист господарів не зач- 
ждн встій ав вчасно переходи
ти і оборони ч напад, тому 
більшість атак «Зірки» не ді
ставала гострого завершення, 
кількість захисників гостей 
здебільшого значно переви
щувала атакуючі ui.ni госпо
дарів.

Перед закінченням зустоічі 
кіровоградці посилили натиск 
на порота «Кристала», але 
І ості діяли безпомилково. От
же — 0:0. Команди поки шо 
зосталися на старих позиціях. 
І чому бути попереду, вирі
шать завершальні матчі, яких 
зОшилося не так уже и ба- 
і ато.

Наступний матч «Зіркам 
проєеде 3 жовтня із сева
стопольською «Атланти
кою».

м. СОМОВ.

Запрошення 
до поєдинку

Молодіш гаііііороиськпїї шахіст Станіслав Корпі-
лсв уже і.с перший рік складає композиції і задачі, 
друкує їх у всесоюзних виданнях, і 1с раз він брав 
ушЧ'іь V заочних турнірах з провідними шахістами 
республіки. А нині С. Корні.іов запрошує до поедин
ку членів клубу 6-І-х клітин. Кожен із них може 
звернутися з пропозицією на адресу редакції чи на
писати самому Станіславові (м. Гайворон, пул. Д-зер- 
жппського, 65, кв. 6).

Пропонуємо чи гачам мініатюру С. Корнилова, яку 
він прислав до клубу 64-х клітин:

Мат у 2 ходи.
Білі: Крсі. ТЬ8. КЬ4, пп. а2. с2.
Чорні: Краї, СЫ.
Оскільки останній хід білих, тому починають 

чорні...

«У БО її—У „РАДИСТА“
Закінчився рознграш Кубка обласної ради пр.іфсьілфк .з іп-з- 

шок серед команд спортивних тог.арнСтії. Дтбре пропели турнір 
спортсмени кіровоградського «Радиста». Вони набрали п'ятнад
цять С':ок і стали йо.чодарямп цього почесного трофею На очю) 
менше у шашкістів «'.’.парт.чка», їм дісталося друге місце. 11а 
третьому — команда --Колоса».

В. Ш А ВАЛІН. ’

□ ^ТЕЛЕЕКРАН

З ЖОВТНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА: 9.1,0 — 
Новини. ч.іО — к Гімнасти
ка. К. т. «Р- і остях у
казки» Мультфільм. 10.30 — 
К. т -Очевидне - пі ймовірне»
11.30 — К. т. «Наша біографія. 
Рік 1972-й». 14.30 — К. т. До- 
иумеп гальннй ті лгфільм «Хочу 
сказати». 15.25 - К т. Концерт 
народного ансамблю пісні і тан
цю • Колосок». 35 — К. г Зу
стріч юнкорів телестудії <Оол:і» 
а головою колгоспу їм. С. М 
Кірова Микоіаїе :ької області. 
Героем Соціалістичної Прац! 
М Рі'бошапкоп». 10.55 — К. т. 
Фільм «Зоряна хвилина». 1,8.90
— «День за' днем». (Кірово
град). 13.15 — к. т. Мульт
фільм «Орля* 18.CC — к. г. 
«Людина. Земля. Всесвіт». |9.’2",
— К. т. «Сузір’я Гагарі пз». Во
кальний цикл 19.45 — М Пого
дин. «’Людній і рушницею» 
Фільм-циста па Держ івпого ака
демічного театру ім. Епг Вах
тангова. (і-і.о-і — «Час»). 22.35
— К. т. Ксбоь світу з акробаги- 
ьн. По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. І0 00 - 
М т. «Наша біографія. Рік 
1670-6.» 11.1)0 — К. т. Повні.н.
61.15 — Камерний концерт. «1.10 
•— «Шкільний стран». 8 кл. Ук
раїнська література. 12.10 —
«Під нрапором Жовтня». Зві
тують трудящі Миколаївської 
області. 13.25 — «Екран моло
дих-. «Зустрічі друзів». Київ — 
Волгоград. 17.0П - «Папт-йне 
життя*. 17.30 — Для дітей. «Со
нечко». 18 00 — Реклама. Ого
лошення. |8.зо — «Чуття єдиної 
години». Літератури;, передача 
за творами П. Г. Тичини. 19.00 
— К. т. «Вісті». 19.30 — к. т. 
«Під ирзпопом Жовтня». Звіту
ють трудящі Сумської області. 
В передачі бере участь перший 
секрет іп обкому Компартії Ук
раїни І Г. Грннцов. 20.25 — 
«На добраніч, ліні!» 21.00 — 
«Час». 21.30 — Концерт оркестру 
народних інструментів 22.00 — 
♦Старт». По закінченні — к. т. 
Новини.

Наша адреш теле

4 жовтня
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Понині!. 9.10 — К. т. Концерт 
дитячих художніх колективів. 
ч,55 — К. т. Відкриття позачер- 
к-пої 7-ї сесії Верховної Ради 
СРС.Р 9-го скликання по розгля
ду проекту Конституції (Основ
ною Закону) Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік. Тран
сляція з Великою Кремлівсько
го Палацу. 1-1 ЗО — К. т. «Наука 

> космос». Науково-популярні 
Фільми. 15.35 — К. т. «У кож
ному малюнку — сонце». 16.05
— К. т. «Зірочка». Кіпоаті,ма
ках для дітей. 17.05 — «Наука— 
виробництву». (Кіровогр.- і).
17.35—К. т. «Партія — безсмертя 
нашої справи». Вірші падян- 
< ькнх поегів. 18.00 — Новини.
18.30 — К. т. «Веселі нотки». 
18.-15 — На пезач-.’ргояій 7-й се
сії Верховної Ради СРСР. 20.00
— К. т. «Пісні і танці пародій 
СРСР». 21.00 - «Час». На поза- 
пері овій 7-й сесії Верховної Ра
зи СРСР. По закінченні — к. т. 
Концепт радянської пісні.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.55 - 
К. т. Відкриття позачергової 
сьомої сесії Верховної Ради 
СРСР дев’ятого скликання но 
розгляду проекту Конституції 
(Основою Закону) Союзу Ра
дянських Соціалістичних Рес
публік. Трансляція .з Великого 
Кремлівського Палацу. 16.25 — 
К. т. «Квітуче дерево дружби». 
Літературна передача. 17.0(1 — 
•Рубежі 10-ї п’ятирічки». Піп- 
нічно-Рогачинька зрошувальна 
система. 17.30 — К. т. - Вісті». 
18.00 — < По рідній країні». 18.15
— На позачерговій сьомій сесії 
Верховної Ради СРСР. '20.00 — 
К. т. Концерт заслуженого са
модіяльного ансамблю танцю 
УРСР «Ятрань». 20.50 - «На 
добраніч, діти!». 21.00 — «Час». 
На позачерговій сьомій сесії 
Верховної Ради СРСР. По за
кінченні — к. т. Концерт заслу
женого самодіяльного ансамблю 
танцю УРСР «Ятрань». Новини. 

■■ЕЗЗіШВЗ
5 ЖОВТНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
ІІонннії. 9.10 — К. т Гімнасти

ка. о.зо — М. Погодіи. «Людина 
з рушницею». Фі льм-внетага.
14.30 — На позачерговій 7-й се
сії Верховної Раці СРСР. 15.50 
— К. г. Телефільм д ія дітей. 
«Віддати швартови». 16.55 — 
К т. Л>. Горі,кий. Нарис «В. І. 
Ленін». 17.25 — К. т. «Відгукні
ться. сурмачі». 18.00 — Нонкни.
18.30 — «День -а днем*. (Кіро
воград). 18.-15—На позачерговій 
7-й сесії Верховної Ради. СРСР. 
20.00 — К. т. ' Наша біографія. 
Рік 1973-й». 21.00 — «Час». На 
позачепговій 7-й сесії Верховної 
Ради СІЧ Р. 22.00 — К. т. Між- 
иаро.'ік'.ій матч з футболу: збір
на Голландії — збірна СРСР. 
(Голландія). В перерві — к. т. 
Тираж «Спортлото». По закін
ченні — новини.

Д РУ Г А П РОГРАМ А. 10.00 - 
Кіікліариси «Зобов’язання». 
•Ангарські лісоруби». <-Прийшов 
нопа’іоь». 11.00 — К. т. Новини. 
11.!' — К. т. «Під прапором 
Жовтня» Звітують трудящі 
Сумської області. Г2.30 — «На
одинці з книгою». Мухтап 
Дуезсв. 11.30 — На позачерговій 
сьомій сесії Верховної Ради 
СРСР. 15.35 — «Пісня піонер
ська». 16.05 — «По країні рід
ній». 17.15 — «Сільськогосподар
ський тиждень». 17.30 — К. т. 
«Вісті». 18.00 — Для дітей. «Со
нячне коло». 18.15 — На поза
черговій сьомій сесії Верховно* 
Ради СРСР. 20.00 — К. т. До- 
кумснтальнн.Й Фільм «Чсс.ть рід
ного міста». 20.25 — Концепт 
української пісні. 20.45 — «На 
добраніч, діти’». РІ.ОО — «Час». 
На поілчергое-ін сьомій сесії 
Верховної Ради СРСР. 22.00 — 
К. т. Заключний концерт лауре
атів 1-ю Всесоюзного фесгин.н 
лю самодіяльної художньої 
творчості трудящих в Україн
ській РСР. По .закінченні — 
к. т. Новини.

ПЕРША ПРОГРАМА 9.00 — 
Новини, д.іо — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Книга в івогму 
житті». 10.15 — Фільм для Ді
тей. «Старожил». 11.25 — К. г. 
Концерт. 14.30 — На позачерго
вій 7-й сесії Верховної Ради 
СРСР. 15.30 — К т. Споргнкна 
орої рама лля дітей. 16.15—К. т. 
Поезія В. Луї овської о. 16.45 — 
' Кіровоградіцніїя спортивна». 
17,1." — К. т. «Щасливе дитин
ство». Концерт. 18.00 — Новини. 
:8.30 — До Дня працівника сіль
ського господарства, і8.45 — Па 
позачерговій 7-й сесії Верховно) 
Ради СРСР. 20.00 — К. т. Грак 
народний артист СРСР. лауреат

Газета виходить 
у вівторок, четвер 

Суботу.

Ленінської премії Святослав 
Ріхтер. 21.00 — « Час?. Па. поза- 
чсргоній 7-й сесії Верховної Ра
ди СРСР. 22.00 — К. т. Концерт 
майстрів мистецтв і .артистичної 
молоді п Кремлівському Палаш 
е.'їідіп. По закінченні — по 
і’Ш'Н. . . г . .

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
К. т. Музичний фільм - Співає 
Дмитро Гпанок». 11.00 — К. т. 
Но-.шііи. 11.15 —.Для дітей. .Тс- 
.:с<1іііі.м < Непідкр.іті острови*. 
і-1.30 — На позачепговіїї сьомій 
сесії Верховної .Ради СРС.Р. 
15.31) — Для дітей Концепт. 
16.15 — Для пас. учителі. На
уково-технічний прогрес ' і пи- 
гчепия фізики в школі. 16.45 — 
Заітра — День проголошенії^ 
Німецької Лемократичної Рес
публіки. Виступ Генерального 
і:онгул--і ІІДР у Kuril! Р-Роїіц.- 
р.і. К. т. Документа ті.нніі фільм 

■ Вчзнання» (ПДР). 17.30 — К т. 
'■•Вісті».' 18.00 - Для дітей. «Ха
тинка — нертинка». 18.30 — До
кументальний філім «Я — гро
мадянин Радянського Союзу».
18.45 —' На позачерговій сьомій 
гегії Верховної Ради СРСР. 
20.00 — «Наша Г»аті,ківіцина — 
СРСР». Кіііопрогпама. 20.45 — 
•На добраніч діги!». 21.00 — 
«Час». На позачерговій сьомій 
сесії Верховної Ради СРСР. 
22.00 — К. т. Заключний кон
церт лауреатін 1-го Всесоюзного 
фссгивалю самодіяльної худож
ньої творчості трудящих в Ук
раїнській РСР. ІІо закінченні— 
к. г. Новини.

7 ЖОВТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Повний. 9.10 — К. т. Симфонія-- 
іг твори радянських композито
рів 9.55 — К. т. На позачерго
вій 7-й сесії Верховної Ради 
СРСР. Трансляція з Великого 
Кремлівського Палацу. 14.30 — 
К. т. «Хай завжди буде сонце*. 
Коннерт. 14.55 — К. т. Фільм 
для дітей. 'Вогні на ріці*. 16.10 
— К. т «Вперед, хлопчаки!*. 
17.10 — Мальовнича Кіровограл- 
щнна. Опуфріївський дендро
парк. 17.40 — «День за пнем*, 
і Кіровоград). 17.55 — К. т.
Заключний концерт 1 Всссоюі- 
і.ого фестивалю самодіяльної 
художньої творчості трудящих 
СРСР. Трансляції! з Кремлів
ського Палацу з’їздів. 21.00 — 
'■Час». На позачерговій 7-й сесії 
Ве.рхопної Ради СРСР. По за
кінченні — к. т. Чемпіонат СРСР 
і хокею: «Динамо» (Москва)— 
«Трактор» (Челябінськ). 3-й пе
ріод

«МОЛ ОДО Л КОММУНАР» — 
ерган Кировоградского обкома 
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передбачається мінлиг.а хмарність, невз.тик.'ііі дощ. Віїгр 
гіеденно-західний. 9—12 мстріч па секунду. Температура по
вітря по гбласті 10—15, по місту 12—14 градусів тепла.

За даними Україна кого бюро погоди 2—3 жовтня перед
бачається хмарна з прояснения єн погода, місцями пороті о- 
часіп'й дощ. Вігер західний. 5—10 метрів на секунду. Тем

пература іЮЕІтря по області 5—10, по місту її —16 градусів 
тепла.

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.

ДРУГА .ПРОГРАМА. 9.5.5 — 
К. т. На позачсцгозій сьомій 
сесії Верховної Ради СРСР. 
Трансляція з Великого Кремлів
ською Палацу. 1.6.30- — К. г.
• Славимо дружбу нирблйі-бр.і- 
тіп». Концерт., 17.00 — «Вітчиз
на моя неозора». 18 00 — К. т.
♦ Вісіі». 19.10 —’ К. т.'Докумен
тальний фільм • Головна• пло- 
чіи». І‘.'.55, — К. т„ -Наші ире- 
•і.’сри». Доку'зон гал .ні фільми.
20.45 — «Па’.'добраніч, діти!* 
у 1.0:1 — «Час». На позачерговій 
сьомій сесії, Верховної Ради 
СРСР. По закінченні — конце),г 
радянської пісні, к. т. Ііоїшпи

•S жовтня
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Нпвинц. 9.10 — К. т.. Гімнауги- 
і-а. ч.зіі — к. т. Телефільм -Со
нячне коло». 10.00’—-К.. т.'По
езія». М. Саг глов.. 10.35 — К. т. 
«Ранкова пошта». Н.(-5 .К. г. 
'і ворчість художчійкіч-моііумен- 
таліезіп. 11.3(1 — К. т. «У гніті 
тварин». 12.30 — К. г. «В гостях 
у ка.зйи». Мультфілі-м сЧарів- 
ішк Смарагдового мігїа». 14.60
— К г. Чемпіонат СРСР з хо
кею: ИСКА — «Динамо» (Ри
га). В перерві — Тираж «Спорт
лото». (6.30 — К. т. Прогнама 
телебачення Німецької Демо
кратичної Республіки, присвяче
на -8-й річниці проголошення 
НДР 19.15 - К. г. «Слово про 
Конституцію». Г» 40 — К. г. 
К. Грсньов. «Любов Ярока». 
Вистава. (21.00 — «Час»). 2'2.40
— К. т. Міжнародний матч з
футболу: ібірпа Франції —■
збірна СРСР. У пе|’.срьі — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Для юнаптва. «Орієнтир». 11.90
— К. т. Новини. 11.15 — Завіра
— Всесоюзний день працівників
сільського господарсгва. «Су
ботній репортаж». 11.45 — К. т. 
♦ Народна творічегь». 12.15 — 
■(Вкрадений м’яч». Лялькова 
вистава 13.10 — «Жовтневий за
спів*. Антологія революційної І 
радянської пісні. Випуск 39-й. 
14.00 — Фільм «Яків Свердлов».
15.45 — Концерт ансамблю скри
палів Великого театру Союзу 
РСР. 16.45 — Телсуніверситет 
«Здоров’я». 17.15 — Фільм-кон- 
псрг «Покликання». 13.00 —
К. т. «Наша біографія Рік 
1971-й». 19.00 — К. т. «Вісті*.
19.30 — К. т. (Під прапором 
Жовтня». Звіїуіогь трудящі Во
линської області. В піредачі бе
ре участь перший секретар об
кому Компартії України М II. 
Корж. 20.45 — «На добраніч, ді- 

тн!’. 21.00 — «Час». 21.30 -Є 
> Кіпо.іітопііс радянської епохи». 
Фільм «Член уряду». ПО закін
ченні — к. т. Пінніші.

9 жовтня
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 -7

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка для зі гей. 9.30 — К. т. «Бу
дильник*. 10.09 — К. т. «Служу 
Радянському Союзу!». 11.no 
К. т. Документальний тгле- 
фільм «Дитячі комісари*. 12.00
— К т. «Музичний ьіосіс». 12.30
— К. т. «Сільська година». 13.30
— К. т. «На арені нирку -- ка- 
натоходні Возжанські*. 13.55 —« 
К. т. 'Етапи великою шляху». 
Фільм «Пайжаркіший місяць»*. 
1 серія. 15.’2С —- К. т. Сьогодні— 
Всесоюзний леиь праііііншкіп 
сільського господарсгва. В пе
редачі бере участь міністр сіль- 
ськ.іго господарства СРСР В. К,- 
Мєсяц. 15.3." — К. т. «Піспя-77»1. 
16.00 — К. т. «Мііклародна па
норама». 16 30 -- К. г. Мульт
фільмі!. 17.00 — К. т. «Клуб м- 
иоподорожей». 18.00 — Новини. 
iS. 15 — К. т. «Земля — Кос
мос». IS.35 — К. т. Співає на
родна артистка СРСР М. Еісіну. 
19.10 — К. т. «Р»-вііігьиий Союз 
очима зарубіжних гостей. І'.І.Зр 

■— К. т. Фільм «Сто днів після 
дитинства». 21.00 — «Час». 21.30

•— К. т. «Запрошує Концертна 
студія в Остапкіно». Концерт, 
нриснячсіінй Всесоюному дн'«) 
працівників сільського гогііоз,^ 
дарства. По закінченні —«'іііік. ‘

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
К. г. Документазьний фільм 
«Хліб України ювілейного ро
ку». 10.30 — Музичний фільм 
«Лийся; пісне!», іі.оо — Чем
піонат СРСР з тенісу. 11.50 — 
«Палітра». Образ1 сучасника у 
творах художігикіг.-поргрстіїстім. 
12.20 — К. т. Вілеофільм «Хліб 
А країни». 1:1.20'— « Слава сол
датська». 14.20 — К. т. «Хваля 
рукам, що пахнуть хлібом»'. 
Концсрт-вітаїїня трудівникам 
села. 15.30 — Телефільм «Ліго 
а Журавлиному». 10.45 — Лі
ричні мелодії. 17.00 — К. т. «?/ 
світі рослин«. 1.8.00 — К. т. 
Сьогодні — Всесоюзний День' 
працівників сільського госпо
дарства. «Працею звеличуємо 
рідну Батьківщину». 19.00 
К. т. «Вісіі». 19.30 — К. т. Му- 
’ ична' програма для хліборобів« 
70.4." — «Па добраніч, діти!»« 
21.00 - «Час». 21..".0 — Фільм 
«Мої зрузі». По .закінченні — 
к. т. Новиин.

316650. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: ■ відповідального секретаря та відділу 
КОмсо/аоньського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій- 
сьновс-патріоти чного ^ховання та спорту — 2-46-87.

. 1БК • рбсяг 0,5 «рруи, ари, Індекс

Друкарня їм. Г. М. Диміпрова 
обласного управління у справах вилавпиіив, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, пул. Глівки, 2.
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