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За заслуги в революційному ру- РСР, передовики виробництва, 
сі, встановленні і зміцненні Ра- діячі науки і культури, ветерани 
дянської влади в Азербайджані, ленінської партії, представники 

громадських організацій.
Присутні з винятковою сердеч

ністю зустріли Генерального сек
ретаря ЦК КПРС, Голову Прези
дії Верховної Ради СРСР Л. І. 
Брежнєва.

У президії урочистого засідан
ня — кандидат у члени Полігбюро 
ЦК КПРС, перший секретар ЦК 
Компартії Азербайджану Г. А. 
Алієв, кандидат у члени Політбю- 
ро ЦК КПРС, секретар ЦК КПРС 
К. У. Черненко.

На засіданні виступив з промо
вою товариш Л. І. Брежнєв, зу
стрінутий бурхливими, довго 
не стихаючими оплесками.

Наприкінці своєї промови това
риш Л. І. Брежнєв оголосив Указ 
Президії Верховної Ради СРСР 
про нагородження міста Баку ор
деном Леніна і під довго не сти-

великий вклад у перемогу над 
фашистськими загарбниками у Ве
ликій Вітчизняній війні 1941 — 
1945 років і за успіхи, досягнуті 
трудящими в господарському і 
культурному будівництві, місто 
Баку нагороджено орденом Ле
ніна.

22 вересня в столиці Азербайд
жанської РСР відбулось урочисте 
засідання Бакинського міськкому 
партії і міської Ради народних 
депутатів разом з представниками 
наргійпнх, радянських, громад
ських організацій, трудових ко
лективів і військових частин, при
свячене врученню місту Баку ви
сокої нагороди Батьківщини.

У залі зібралися члени і канди
дати в члени ЦК Компартії Азер
байджану. депутати Верховних 
Рад СРСР і Азербайджанської 

хаючу овацію прикріпив найвищу 
нагороду Батьківщини до прапора 
міста. Він сердечно поздоровив 
трудящих Баку, всієї республіки з 
цією нагородою.

Генеральний секретар ЦК 
КПРС, Голова Президії Верхов
ної Ради СРСР товариш Л. І. 
Брежнєв, який перебуває в столи
ці Азербайджану, 21 вересня по
бував на центральній площі Баку, 
ніо носить ім’я Володимира Ілліча 
Леніна, де споруджений пам’ят
ник засновникові Комуністичної 
партії, творцю Радянської держа
ви. До підніжжя пам’ятника вож
дю революції було покладено кві
ти. Товариш Л. І. Брежнєв поклав 
вінок до Вічного вогню в центрі 
меморіального ансамблю.

21 вересня відбулася зустріч 
товариша Л. 1. Брежнєва з керів
никами Компартії Азербайджану 
і Азербайджанської РСР.

(ТАРС).

МІСЯЦІВ
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ПРОФСПІЛКОВА відпуст- 
ка — період для кожного 

приємний. Але я побажав би 
ьсім такого настрою з яким 
гідпочиває нині Леонід Арте
менко. Ніколи ще наша комсо
мольсько-молодіжна бригада 
не виходила на таку висоту' за 
вісім з «хвостиком» 
зекономили 50 гоїш 
прокату. Було цс 5-го вересня, 
і відразу ж у завком комсомо
лу «Червоної зірки» полетів ра
порт. Вітання, звичайно, поси
пались, вже знають про успіх 
колективу і в цеху, і на заводі. 
Ми ж, хоч і лічили останні дні 
буквально на пальцях, трохи 
розгубилися Мабуть, так во
но завжди буває: тс. чого ду
же чекаєш, приходить неспо
дівано.

Метал для бригади — основ 
на «стаття» економії (не кажу 
про робочу хвилину, це само 
собою зрозуміло). Економили 
ми, природно. її раніше, в со
ціалістичних зобов’язаннях цеп 
пункт завжди стояв на одному 
з перших місць. Можливо, по
вторююсь, але нинішній рік 
особливий, ювіл.йиий, комсо
мольський. Тож нікому не ли- 
чить іти до 60-річчя ВЛКСМ зі 
старим багажем 11с по-комсо- 
мольському не. погодьтесь Як
що бригада зобов'язалась за- 
ощадити 32 тонші за 1977 рік. 
то за десять місяців нинішньо 
ю року 50 тонн. А виходить 
трохи «не розрахували».

«Маємо, хлопці, ще майже 
два місяці в запасі. — сказав 
тоді бригадир Льоня Артсмск- 
і о. — Що встигнемо?» От за 
цс його люблять у бригаді. Ні
коли не ставить свої міркував 
вя вище думки товаришів, ніко
ли не нав’язує своїх рішень. 
Так, на мою думку, легше 
знайти оптимальний варіант. 1 
короткі зборп-.істучка закінчи
лися з таким результатом: до

Чамтмввмммяа
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НАСТРІЙ
юр.ілею Ленінського комсомолу 
заощадити ще 10 тонн метало
прокату. 60 річчю ВЛКСМ — 
60 тонн! Символічно?

Почалися ювілейні тонни 
економії з ініціативи нашого 
колективу: «Виробничим втра
там — комсомолкький заслін!» 
Тут не треба зводити все тіль
ки до металу. Кожна комсо
мольсько молодіжна бригада 
має знати свої резерви, можли
вості і від них побити вимір до 
дії. Хіба заощадження електро
енергії — дрібниця, хіба бе
режливе ставлення до верста
тів — несуттєва річ? Підпри
ємству завдає збитків і без- 
юсподарнс використання до
поміжних матеріалів. X найцін
ніше для виробництва — час?

Кілька років і ому для пере
наладки верстата треба було 

• кликати наладчика Вш один, 
а на дільниці різання металу 
тринадцять вер.'гзтів. і кожно
му, ХТО 32 ними стоїть, щось 
гід цього наладчика потрібно. 
Він хоч і добросовісна людина, 
!• не сонце. ВСІХ ВІДРАЗУ НС ЗІ- 
гріє. Спочзгку зрідка, а потім 
сміливіше почата бригада пе
реходити на самообслуговуван
ня. Складніші операції на на
ладці. звичайно і зараз виконує 
наладчик на простіших же — 
ми самі.

Мені здається, без цього не 
добилися б того, що маємо. Чо
му? Виробниче завдгиия —- с-а-

(Закінчення на 2-й стор.).

В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ

ЗО ВЕРЕСНЯ—
ОБЛАСНИЙ
СУБОТНИК

Дні нєвпиино наближа
ють нас до славного юві
лею Ленінського комсо- 
■молу. Цій знаменній даті 
молодь Кіоовоградщини 
присвячує свої високі здо
бутки у праці і назчанні. 
Ще не так давно ми були 
свідками трудового подви
гу хлібороба Андрія 
Трюхана, комсомольсько- 
молодіжних бригад Мико
ли Петрова та Леоніда 
Артеменка. В розпалі со
ціалістичного змагання 
учні загальноосвітніх шкіл 
вирішили провести облас
ний суботник і зароблені 
кошти внести на створен
ня музею підпільної ком
сомольської організації 
«Спартак» у селі Красно- 
гірці Голозанівського ра
йону. Нещодавно учитель
ські комсомольські орга

НА ФЛАГШТОЦІ БІЛЯ РАЙОННОЇ ДОШКИ ПОШАНИ В 
НОВГОРОДЦІ ПІДНЯТО ПРАПОР ТРУДОВОЇ СЛАВИ НА 
ЧЕСТЬ ВАТАЖКА МЕХАНІЗОВАНОЇ ЛАНКИ ПО ВПРОШУ
ВАННЮ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ МИКОЛИ ТКАЧЕНКА СВО
ЇМ РКС-6 ВШ УЖЕ ЗІБРАВ УРОЖАЙ ЦУКРИСТИХ 3 70 
ГЕКТАРІВ. ЦЕ НАЙВИЩИИ ПОКАЗНИК НЕ ЛИШЕ В КОЛ
ГОСПІ ІМЕНІ УЛЬЯНОВА, А И УСЬОМУ НОВГОРСДК’В- 
СЬКОМУ РАЙОНІ.

нізації Долинської серед
ньої школи № 1 та Коми- 
шуватської середньої шко
ли Новоукраїнського ра
йону підтримали цей по
чин і виступили з ініціати
вою поовести такий субот
ник ЗО вересня. Бюро об
кому комсомолу схвалило 
ініціативу долинчан та ко- 
мишуватців.

Отже, ЗО вересня — об
ласний суботник! Разом із 
школярами в цей день 
працюватимуть молоді ви
робничники, всі, хто праг
не внести свій вклад у 
спільні трудові здобутки 
на честь ювілею комсо
молу.

Нехай же червона стріч
ка скоріше спалахне на 
відкритті музею нескори
мим спартаківцям!

• КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ТЕЛЕТАЙП: ВІСТІ З БОБРИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
НА ФОТО: ЛАНКОВИЙ 

МЕХАНІЗОВАНОЇ ЛАНКИ 
МИКОЛА ТКАЧЕНКО; 
ВНИЗУ — НА БУРЯКО
ВІЙ ПЛАНТАЦІЇ,

Фото В. ГРИБА.
ВІД АНАЛІЗУ — 
ДО ЗАВДАНЬ

Райком комсомолу про
вів одноденний семінтр 
секретарів комсомольських 
організацій з питання під
готовки до початку занять 
в системі комсомольської 
політосвіти. Збільшилася в 
районі кількість гуртків. 
Семінар зосередив увагу 
на тому, що робота кож
ного із них повинна бути 
конкретною й предметною.

Аналіз результатів на
вчання комсомольської 
політмережі минулого ро- 
ну зробила на семінарі 
другий секретар райкому 
комсомолу Галина Ткачен
ко. З доповіддю про зав
дання комсомольських ак
тивістів у новому навчаль
ному році виступив дру

гий секретар райкому 
Компартії України Д. Д. 
Тесленко.

НА ХВИЛІ 
РАДІОГАЗЕТИ

У рік ювілею Ленінсько
го комсомолу особливо ве
ликий інтерес у молоді до 
історії ВЛКСМ. Враховую 
чи це. районна радіогазета 
«Маяк комунізму» розпо
чала спеціальний цикл пе
редач. Присвячений він 
історії комсомольської ор
ганізації району Передачі 
циклу веде перший секре
тар райкому комсомолу 
Дмитро Замша. Кожна роз- 
повідь побудована на ар
хівних документах, мате
ріалах з історії КПРС і 
ВЛКСМ. Цикл передач роз
раховано закінчити до 29 
жовтня.

ПЕРША ПРЕМІЯ — 
МАЛЮНКУ 
СОЛІДАРНОСТІ

Під девізом: «Діти різ» 
них народів — ми мрісю 
про мир живемо!» раином 
комсомолу разом із район
ним Будинком піонерів 
провели конкурс дитячого 
малюнну на асфальті. 
Майстернею для юних лу- 
дожників послужили алеї 
парну імені Кропивницько- 
го. На них і розгорнулося 
їх творче змагання. Перша 
премія за колективну ком
позицію «Свободу дітям 
Чілі!» була присуджена 
юним художникам восьми
річної школи № 1. Другу 
премію розділили учні 
восьмирічних шніп Не 1 і 
№ 4, Третя дісталася уч
ням восьмирічної ШКОЛИ- 
інтернату.



ЗВІВШІ ВИБОРИ

2 сшор „Молодий комунар“ 23 вересня І978року

наша 
орга- 
звіт- 

чоло- 
під

Поповнилася 
комсомольська 

нізація за минулий 
ний рік на п’ятеро 
вік. Характерно, що
час прийому з ряди Спіл
ки всі вони майже одна
ково пояснили своє ба
жання стати членами 
ВЛКСМ: хочуть бути там, 
де цікаво, де вирішуються 
важливі справи господар
ства. Словом, їх вступ до 
комсомолу продиктований 
бажанням активніше до
помагати ровесникам у 
підвищенні ефективності 
колгоспного виробництва.} 

Для мене, як ватажка 
молоді, це означає пере
довсім, що значно зріс 
авторитет нашої комсо
мольської організації. Зріс 
він, мабуть, насамперед 
завдяки активності наших 
групкомсоргів.

Пригадую весну ниніш
нього року. Важкою вона 
видалася для трудівників 
колгоспу. Господарство 
спеціалізується на виро
щуванні нетелів, якраз 
вступив у дію тваринниць
кий комплекс на 4 тисячі 
голів. Потрібно було чи
мало робочих рук. І ми 
не залишились осторонь 
вирішення цього важливо
го питання. За путівками 
комітету комсомолу на 
комплекс пішли працюва
ти різноробоча Наташа 
Гришина, трактористи Во
лодя Лучьянський, Мико
ла Середа.

Напередодні весняної 
< відбулись комсо-

Наг
I сівби

Незабаром комсомольці колгоспу імені 40-річчя 
Жовтня прийдуть на свої го ловні збори року. Ще пе 

так давно комсомольська організація цього юспо- 
дарегва була середньою-в районі за кількісним скла
дом. А .чині — найбільша: виросла більше, ніж у 
двічі за останні’три роки. Весь цей час очолює її .мо
лода комуністка Любов Казанцева. В своїй розповіді 
сьогодні вона підводить читачів «Молодого комуна
ра» до тих джерел організаційної роботи з спілчана
ми, від яких струмує активність молодих хліборобів 
у праці, в громадському житії.

ДОВІРЕНО
ГРУПКОМСОРГУ
мольські збори з поряд
ком денним: «60-річчю 
ВЛКСМ — наш ударний 
труд!» Групкомсорг ком
сомольської групи трак
торної бригади № 1 Воло
димир Войтозич запропо
нував узяти шефство над 
полем кукурудзи і полем 
цукрових буряків. Тоді ж 
збори визначили площі 
підшефних ланів, Войтози
ча обрали ланковим ком
сомольсько - молодіжної 
ланки, яка взялася догля
дати 100-гектарний клин 
кукурудзи. Буряківничу 
ланку за прикладом груп- 
комсорга очолив Леонід 
Сокольченко. Так наша 
комсомольська організа
ція стала ініціатором ком
сомольського шефства 
над вирощуванням куку
рудзи в районі.

Нещодавно другий сек
ретар райкому партії Д. Д. 
Тесленко, оглядаючи поля

кукурудзи, сказав:
— А комсомольське по

ле найкраще.
Приємна така оцінка. 

Адже в колгоспі, крім 
ланки Войговича, є ще 4 
ланки, та групкомсорг так 
організував роботу своїх 
товаришів, що по якості 
догляду за посівами кача
нистої обійшли своїх 
більш досвідчених супер
ників у змаганні.

Нещодавно Володимира 
Войтозича 
борних 
зборах 
бригаді № 1 втретє обра
ли групкомсоргом. Іншої 
кандидатури на цю вибор
ну посаду й не було. 
Хлопцям пасує такий вата
жок: діловитий організа
тор, який уміє повести за 
собою, зробити працю ці
кавою, змістовною, небу
денною. У Володимира 
навіть свій стиль проводи-

на звітно-аи- 
комсомсльсьхих 
з тракторній

ТИ КОМСОМОЛЬСЬКІ збори. 
Тему розмови на зборах 
сформулює і «піднесе» 
так, що кожного схвилює. 

І слово його для кожної о 
звучить азторитетно. Бо 
хто може похвастатись, 
що кожної зміни виконує 
півтори норми? Небагато 
таких. Або хоч і на ниніиг 
ніх осінніх жнивах — Вой
тович удень відвозить гич
ку цукрових буряків з по
ля, а в сутінках робить 
рейси з коренеплодами 
до цукрозаводу. Особли
ва довіра такому ватаж
ку — від комсомольців, 
від комітету, від старших.

Розповіла про одного 
грулкомсорга й групу, 
очолювану ним. Та зозсім 
не мала на увазі виділити 
його особисто. До комсо
мольської організації на
шого колгоспу входять 
ще 4 групи. І кожного із 
їх ватажків поважає мо
лодь. У тракторній брига
ді № 2 групкомсоргом
вперше обрали Михайла 
Якуненка. Є у хлопця ор
ганізаторський хист. Не 
раз саме він зумів загіту
вати своїх товаришів про
вести суботники. І його 
слухають, його насліду
ють. Бо й сам Михайло 
йде всюди першим. На 
цьогорічних жнивах май
бутній групкомсорг вибо
ров першість серед усіх 
комбайнерів колгоспу. 
Спочатку скосив на звал 
ранні зернові на 200 гек
тарах. У інших комбайне
рів за цей час уже було 
по 6О0 і більше центнерів 
намолоту. Та комсомолець 
не тільки наздогнав їх, а 
й стаз переможцем у 
змаганні, завоював вим
пел комітету комсомолу 
«Кращому молодому жен-

цю», першу премію прав
ління колгоспу. Тож по 
гарячих слідах комсо
мольці довірили Михайло
ві бути своїм ватажком.

Групкомсзргом-ветера- 
ном став у нас молодий 
комуніст Володимир Ся- 
ський. Четвертий рік під
ряд комсомольці автопар
ку обирають його груп- 
комсоргом. Сам він — 
механік — ніколи не ВІД
МОВИТЬ нікому ДОПОМОГТИ 

в разі ползмки. Але й 
спуску не дає недбайли
вим водіям. На комсо
мольських зборах знають, 
що Володимир скаже не 
тільки про успіхи, а й про 
недоліки. Своєю принци
повістю і здобув він пова
гу членіз комсомольської 
групи. Як комуніст Воло
димир Сяський очолив со
ціалістичне змагання се
ред комсомольців та мо
лоді за гідну зустріч 
60-річчя ВЛКСМ. До цієї 
дати комсомольсько-мо
лодіжний колектив авто
парку зобов’язався завер
шити трирічний план пе
ревезень вантажів. На 90 
процентів зобов’язання 
вже виконано.

Боюся збитись на повто
рення, розповідаючи про 
ватажків усіх п’яти комсо
мольських груп. Скажу 
одне: достойних організа
торів і азтооитетних тру
дівників обрали спілчани 
групкомсорг ами, довіри
ли їм бути своїми повпре
дами.

Л. КАЗАНЦЕВА, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені 40-річчя 
Жовтня Бобринецько- 
го району.

’ у» Гайвооонського 
зустрічають учасників місцевої 

завжди комсомолка Катерина
Хлібороби колгоспу «Зоря комунізму, 

району завжди радо ~ 
агітбригади. Серед них 
бакинська. Фото В. ЗЕМНОРІЯ.
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р ЬОГОДН! в Кіровограді відкривав- 
V ться традиційне свято театрального 
мистецтва. Центральними вулицями міс
та від обеліска Слави пройде барвиста 
театралізована кавалькада, в якій візь
муть участь артисти музично-драматич
ного театру імені М. Л. Кропивницького, 
обласною театру ляльок, Московського 
цирку «Радуга», кращих театральних ко
лективів обласного центру. На 
Кірова відбудеться урочистий 
Нашими гостями будуть митці Одеси, 
Черкас, Полтави. З глядачами Кіровоїра
да, Знам’янки та Олександрії зустріну
ться актори Київського державного те
атру оперети.

60-річчю Ленінського комсомолу була 
присвячена XIX театральна весна і VI 
обласний конкурс сільських драматич
них колективів на кращу постановку ра
дянської одноактівки. Переможці цих 
конкурсів протягом тижня виступати
муть перед робітниками, хліборобами, 
ініелігенцією. Олександрійський народ
ний театр зустрінеться з глядачами Зна
м’янки, Петрового, Олександрії, бобрип- 
чани — з трудящими Компаніївки, Усти- 
нівки, Кіровоградською району, обмі
няються виставами театральні колективи 
Світлоеодського та Онуфріївського ра
йонних Будинків культури, в Доброзе- 

личківському районі побувають аматори

ВІД СЕРЦЯ
ДО СЕРЦЯ

Новоукраїнського Палацу культури

площі 
мітинг.

з
«Ювілейний», свою нову роботу і уртків- 
ці Малсвисківського районного Будинку 
культури покажуть у Нозомиргороді.

Увійшли в традицію і цікаво прохо
дять на Кіровоградщині зустрічі трудя
щих з науковцями Українського теат
рального товариства, педінституту імені 
О. С. Пушкіна. Протягом театрального 
тижня відбуватимуться науково-теоое- 
тичні конференції з питань розвитку ра
дянського театру, українського театраль
ного мистецтва. Такі конференції бу
дуть проведені з Компзніївському, Но- 
воукраїнськох'у, Бсбринецькому райо
нах — про драматургічну діяльність 
Юрія Янозського, Івана /Аикитенка та 
творчий шлях Івана Мар’яненка.

Завершиться свято на хуторі Надія — 
державному запозіднику-музеї І. К. Кар- 
пенкз-Карого (Тобіпезича).

Г. ВОЙЧЕНКО, 
старший методист обласного будин
ку народної творчості.

won

СЛУЖБА: 
ДНІ І НОЧІ

тш
зшлт

СТВОРИ
СОБІ 
НАСТРІЙ
(Закінчення. ГІоч. на 1-й crop.), 

коп. Кожна хвилина на обліку, 
і якщо чекали б .наладчика- 
професіонала, довелось би «на
здоганяти» насамперед йо
го величність план. Щоб з 
кінцевих відходів труб і штаб 
зробити деталі, потрібен час, 
резерв часу, який ми виграємо 
завдяки такій -універсалізації.

А взагалі, якщо говорити про 
економію, то треба згадувати 
не тільки час. Нинішнього року 
па дільниці встановили кілька 
машин для обробки кінцевих 
'підходів. Прекрасні манишки; 
йй до цкого раніше не додума- 
лисьі ■

Перефразувавши відому при
казку, можна сказати, що не

єдиною економією живе брига
да. Ось буквально цими днями 
доповімо про виконання ще 
одного пункту соціалістичного 
зобов’язання — до першої річ
ниці нової Конституції СРСР 
виконати завдання листопада 
1978-го. Чотирирічне завдання 
запланували виконати до 60- 
річчя ВЛКСМ. 1 зробимо, як 
задумали. Сьогодні ріжемо 
прокат в рахунок кінця листо
пада 1979 року, місячний по
казник кожного з членів колек
тиву — в середньому 150 від
сотків норми виробітку.

Нещодавно на заводі в се
рійне виробництво пустили но
ву сівалку СУПН-8. Відзиви 
колгоспників про неї — щонай
кращі. Виготовляє деталі до 
неї й паша бригада. І якось 
більшу відповідальність у собі 
відчуваєш. Вже не пригадую 
останнього випадку, коли трап
лявся брак. Виросла бригада 
якісно. Всі сто процентів про
дукції здаємо з першою 
пред’явлення.'

Найвища мета в бригади — 
вибороти звання колективу

імені 60-річчя ВЛКСМ. Врша- 
дир у відпустці, і нині нам тро
хи важче, бо відсутність однієї 
людини там. де працює четве
ро, добре відчувається. Але, 
сподіваюсь, Василь Семига і 
Віктор Вічканов не заперечать 
мені в тому, що темпів ми не 
уповільнили.

Коли питаюгь, у чому секрет, 
що колектив отак стабільно 
крокує з року в рік, двозначної 
відповіді бути не може. Бри
гадир... За останній період 
склад бригади добрс-такн змі
нився, але вона все та ж. Тра
диції береже Леонід, передає 
їх новачкам. Який же тут сек
рет?

Півсотні тонн — тільки по
чаток. Незабаром братимемо 
соціалістичні зобов’язання на 
рік наступний, і вони будуть 
вищими, впевнений у цьому.

В. ГОЛОВКО, 
групкомсорг комсомоль
сько-молодіжної бригади 
різальників металу ко
вальсько-пресового цеху 
заводу «Червона зірка».

ДО ОТЧОЇ СЛАВИ

ВДЯЧНА ПАМ’ЯТЬ
У 1943 році наші повітряно-де

сантні частини вели жорстокі бої 
з фашистами в районі села Ново- 
стародуб Петрівського району. Я 
тоді був начальником штабу пол
ку і, як зараз, пам’ятаю тактичну 
карту із червоним кружальцем 
навколо цього села. Близько 500 
воїнів навіки залишились там у 
братській могилі.

Тож можна уявити, як я буе 
схвильований і розчулений, отри
мавши листа від червоних слідо
питів Новостародубської серед
ньої школи. Вони листуються з 
сім ями 223 загиблих, встановили 
імена та адреси 129 невідомих 
солдатів і офіцерів.

Велике спасибі цим учням і їх
нім вихователям за нетлінну 
пам ять про полеглих в боях!

М. БЄЛИХ, 
ветеран Великої Вітчизня
ної війни,

м. Батумі,

Не з’явився й цього 
разу, товаришу майор, — 
доповів Савельєв началь
никові Знам’янського мЬ 
ськрайонного відділу внут
рішніх справ В. А. Хмелю.

— Тоді приведіть з офі
ційному порядку, — нака
зав той.

Молоді працівники, що 
йшли на завдання разом із 
Савельєзим, були готові до 
запеклої сутички із зло
чинцем, а тут на тобі — 
арешт звичайнісінького 
дармоїда.

— Не таке це просте ді
ло, хлопці, — заспокоював -ф 
Савельєв. — Дармоїд — 
людина небезпечна, бо йде 
на будь-який злочин, щоб 
швидше дістати насолоду 
від легкого життя.

Незабаром його слова 
підтвердилися. Зінтор Сте- 
нольникоа, тридцятиріч
ний дармоїд і гульвіса, 
угледівши працівників мі
ліції, хутко забіг до свого 
будинку, грюннув двери
ма, п’яно вилаявшись. Мо
лоденька дружина бігала 
перед зачиненими дверима 
і прохала його відчинити. 
Погрози Стенольникоаз 
ставали дедалі лютішими.

— Будемо ламати? — 
звернулися хлопці до Са- 
вельєва і дружно ступили 
на ганок. Але той запереч
ливо хитнуз головою:

— Заспокоїться. Прийде
мо пізніше...

Не минуло й трьох го
дин, ян вони повернулися і 
без пригод затримали Сте- 
нольникоаа. що приливав 
із сусідом свою «перемо
гу». Не довелося ні вила
мувати дверей, ні вступа
ти в бійку Побачивши 
сумні обличчя сержантів, 
Савельєв усміхнувся:

— Так це ж звичайний 
дармоїд, хлопці, навіщо 
зайвий шум учиняти?

Народний суд засуди» 
Стекольникова за антигро
мадський, паразитичний 
спосіб життя. Аналогічний 
випадок стався і з двадця
тирічним Анатолієм Яро
шенком, який теж зліснр- 
ухилявся від суспільно ко
рисної праці, незважаючи 
на попередження міліції.

Так день за днем. Копіт
ка робота, без зайвого па

фосу, коли потрібно бути і 
вчителем, і просто порад
ником. Зате як теплішає 
на серці згодом від вдяч
них листів тих, кому допо
міг стати людиною! Не од
ну поламану долю бачир 
Валентин Савельєв, ще ко
ли працював помічником 
машиніста Знам’янського 
лономотивного депо. Муд
рим поглядом робітника 
він помічав, що багатьом 
нещасть не було б, якби 
до людини звернулися в 
розумною, сердечною по
радою або із серйозним до
кором і попередженням. 
Звертав він увагу, що не в 
усіх робітничих колекти
вах уболівають за долю 
кожної людини так, ян у 
їхньому локомотивному 
депо, підприємстві кому
ністичної праці.

Тому з легким 
дав згоду 
спектором 
карного розшуку.

Велику роботу прова
дить Залентин не тільки :» 
дармоїдами, а й з тими, 
хто відбув строк покаран
ня. П’яниці, сімейні беш
кетники та інші, хто зава
жає спокійно працювати і 
відпочивати людям, постій
но в полі зору інспектора. 
Особливу увагу приділяє 
він молоді. Підтримує 
зв’язни з міськкомом ком
сомолу, комісією у спра
вах неповнолітніх, на
вчальними закладами.

Валентин вважає, що без 
допомоги громадськості 
йому було б важко, а в де
яких випадках і неможли
во, тим-то в кожному на
селеному пункті у нього « 
помічники. Важна у нас 
робота, каже Савельєв, до
водиться зустрічатися і з- 
людьми, які втратили люд
ський вигляд. Але почесне 
завдання — допомогти їм 
повернутися до нормаль 
ного життя. Так розуміє і 
виконує свої обов'язки мо
лодий комуніст Валентин 
Савельєв.

серцем 
працювати ін- 
профілактики

В. ЯНИШЕВСЬКИЙ, 
начальник відділу УВС 
облвиконкому, майор 
міліції.

>
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ДО60^РІЧЧЯ_ЗДНЯ_НАРОДЖЕННЯ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

НАШ ДОРОГИЙ
УЧИТ ЕЛЬ

ЩО Ж СПОНУКАЛО Василя 
Олександровича до такої пра

ці? Може, слава? Зовсім пі. Все що 
він робив і зробив, було зумовлено 
великою любов’ю до дітей, палкою 
відданістю їм, бажанням бачити 
всіх по-спразжньому щасливими. І 
ще йому дуже хотілося, щоб ЙОГО 
досвід, його думки про людей були 
ними використані знов такп для 
щастя дітей, для того, щоб вихова
ні з ник справжніх громадян.
• «ІЦо найголовніше було -в моєму 
житті3 — запитує В. О. Сухом.тшт- 
ськпй у книзі «Серце віддаю ді
тям». — Без роздумів відповідаю: 
любов до дітей'».

Палку любов до дітей видатний 
педагог проніс через усе своє жат
тя. їй він був вірний до самої смер
ті, яку назцвг.в «припиненням своєї 
науково-педагогічної діяльності». 
.Любов ця не залишалася просто 
почуттям. Вона стимулювала актив- 
ну<діяльність, основою якої бул 1 
прагис'.шя виховати з усіх дітей 
повноцінних громадян, допомогти 
їм повністю розкрита свої здібності, 
розвинути у дітей ПОЗИТИВНІ ЯКОСТІ 
і. спираючись на них. формувати 
кращі якості нової людини.

В. О. Сухомліїнський закликав 
виховувати тільки щасливих людей, 
дбати, щоб дитина з ранніх літ пра

цювала : радістю відчувала потребу 
в спілкуванні з людьми, чуйно 
реагувала на будь-яку несправед
ливість. прагнула до поліпшення 
навколишнього життя. Щасливою 
може вирости людина, яка вміє 
співчувати і допомагати іншим, щи
ро і віддано любити, розуміє роль 
прекрасного в житті.

У свою чергу, вірна любов до ді
тей зробила видатного педагога 
щасливою людиною, оптимістом, 
який сміливо заглянув у завтрашній 
день нашої школи. Завдяки цій лю
бові ;.се життя, вся діяльність тала
новитого педагога були глибоко 
змістовними, цілеспрямованими. 
Про дітей він думав до останньої 
хвилини жаття. І в передсмертний 
день — 1 вересня 1970 року — він 
попросив підвести його з постелі, 
шоб ПОДИВИТИСЯ V вікно, як діти 
йдуть до школи. А наступного дня 
йіяо нестало...

Василь Олександрович віддав 
своє серце дітям, довів це ВСІМ сво
їм духовно б (гатим і мужнім жит
тям. Одну зі своїх книг він назвав 
«Людина неповторна». Неповтор
ним був і його життєвий подвиг,

(Продовження. Поч. в № 113).

благородний смисл якого надовго 
зостанеться в пам’яті людей.

2. ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНИНА

Л ДНУ з кращих своїх киш В. О.
Сухом.тішеький *наз>заз «Народ

ження громадянина». 1 не випадко
во. Думка про виховання громадя
нина, як головне завдання радян
ської школи, сім’ї, громадськості 
пронизує усі твори видатного педа
гога.

Погляди В. О. Сухз.млиііського 
па громадянина соціалістичного су
спільства грунтуються на його гли
бокій вірі в людину, в її силу, кра
су, неповторність. І тому своїм 
ідеалом віч обрав людні.у розумну, 
працьовніу, чутливу, красиву. Пе
дагог говорив:

«Мені запам’яталися слова Луна- 
чарського: «Наш ідеал, ідеал кому
ністичної людини — це сильно вира
жена особистість*.

В основі формування особистості 
громадянина лежить внчоваї ня ко
муністичної ідейності, В розумінні 
В. О Cj хомлннського комуністична 
ідейність — цс не заучування істин 
комунізму, а передусім «горіння 
благородних ^пристрастей». Ідея на
буває життєвої сили, кличе і запа
лює. коли вона виражається в ду
шевних поривах Саме в багатстві 
Ідейного життя педагог вбачає ком
сомольську і піонерську романтику. 
Він закликав' так будувати «ниття 
дитячого колективу, щоб учні відчу
вань себе однодумцями, соратника
ми в боротьбі за велике високе, 
щоб воші віддавали свої сп ін праці 
для людей, відчували себе щасли
вими. роблячи щось корисне для 
суспільства. На спаленому сонпем 
схилі павлиські піонери розбили 
сад, потім заклали виноградник, бо
ролися з посухою і не відступали 
перед одвічними сипами природи. 
Для досягнення успіху переборюва
ти труднощі і впевнено крокувати 
по шляху до Ідеалу — такі правила 
наловлюють смислом ідейно життя, 
перепочинок у якому немислимий. 
Піонери і комсомольці робили бага
то корисних справ, у яких виявили
ся їх ідейна пристрасність і палкнй 
патріотизм.

Ідейно-політичне виховання орга
нічно поєднується з моральним, в 
сенові якого лежить формування 
поглядів, переконань, почуттів, на
вичок. поведінки, в чинків.

«Ти народжений людиною, — 
писав видатний педагог, звертаю
чись до дітей і підлітків. — Але Лю
диною погрібно стати. Справжня 
людина виражає себе а переконан
нях і почуттях, волі і прагненнях, в 
ставленні до людей і до самого себе 
■ здатності любити і ненавидіти, ба
чити комуністичний ідеал і бороти
ся за нього». Кожен завтрашній гро
мадянин має усвідомити, що Бать
ківщина — його дім, його нолиска. 
А в рідному домі не зсе буває гла- 
деньно. € у нас свої біди, свої гірко
ти. Це — біди і гіркоти рідного дому 
і переживаються вони, як власні. 
Кричати про недоліки — для цього 
великого розуму не треба, — вчить

педагог. Він закликає думати і роби
ти все для того, щоб торжествували 
добро і справедливість.

Головною рушійною силою .у вихо
ванні громадянина є одухотворена 
високою ідеєю праця. В. О. С^хо- 
млі'нський підкреслював, що праця 
лише тоді дає належний виховний 
ефект, коли вона становить складо
ву частину духовних потреб дитини 
тісно пов ягаїїа з її ідейним мо
ральним, естетичним і фізичним 
вихованням. ІІоацл повинна прино
сити людині радість і моральне за
доволення. В пій дитина пізнає світ 
і саму себе. У своїй практичній ді
яльності педагог приділяв особливу 
увагу вихованню у дітей, починаю
чи з перших же років навчання 
конкретних трудових захоплень- ви
рощування дерев, квітів, хліба кон

струювання нескладних моделей ма
ниш І механізмів, створення грунто
вих сумішей, догляд за тварин і ми 
будівництво теплиці ЧИ майстерні’ 
монтаж водопроводу і т. д. уея ця 
праця безпосередньо підпорядкова
на потребам села і школи, пов’язана з працею баті ків.

Василі» Олександрович вчив прак
тикувати такі форми праці, які роз
вивали б розумові здібності і сили 
дітей, пробуджували їх творчі мож
ливості. Лише праця, яка носить 
творчіш характер, сиріше гармоній-, 
йому розвитку особистості. Важли
во. що в трудовій діяльності люди
на стверджує себе як громадянин. А 
почуття громадянської гідпосіі та
кож сприяє гармонійному розвитку 
особистості.

Як іде виховання творчого став
лення до праці В. О. Сухомлші- 
ськтій показав па прикладі Цаили- 
ської школи, де діти вже з З—І кла
су включаються в гурткову робоуу. 
Спочатку спостерігається захоплен
ня. одухотворення працею, а потім 
і свідомий вибір занять Під керів
ництвом учителя і старшокласників 
дитина прилучається до праці, стає 
трудівником, мислителем, шукачем. 
Кожен гурток перетворюється в 
центр творчої праці і повнокровно
го інтелектуального житія. Такими 
стали гуртки юних селекціонерів, 
юних грунтознавців, юіш.х конструк
торів сільськогосподарської техніки. 
Тут учні вчаться не лише працюва
ти, а й мислити, відкривають для 
себе істини, які їм важко було усві
домити на уроках.

Тісні зв’язки розумового життя і 
фізичної праці створює інтелекту
альне багатство шкільного життя, а 
іромадяиська його спрямованість 
веде до соціальної та моральної 
зрілості. І найкраща винагорода 
для вихователя — коли вона дося
гається, коли роки невтомної праці 
знаходять гідне увінчання — вихо
вання громадянина. Про це В. О. 
Сухомлішськпіі говорив:

«Вищою винагородою за працю, 
за тривожні дні й безсонні ночі є 
для мене те, що вихованці мої стали 
справжніми синами своєї Батьків
щини: аони знають, яною дорогою 
ціною дістались їхньому понолінню 
щастя праці, матеріальні і духовні 
блага соціалізму Для них дорога 
ножна стеблина на рідній землі, во

ни готові зіддати жиїтя за соціа
лістичну Вітчизну».

А. РОЗЕНБЕРГ, 
доцент Кіровоградського пед
інституту імені О. С. Пушкіна.

З ехпоря ----------

КАРПАТСЬКИЙ ЕТІОД. Фото С. ФЕНЕНКА
(с. Вратолюбівка 

Долинського району).

Ой ти дівчина — 
горлиця,

Серденько пригорнеться. 
Молода, як весна,

У ШАНУ ВЕЛИКІЙ
~ ЛЮДИНІ

«В. О. Сухомлинський і актуальні 
проблеми сучасної школи» — так нази* 
еається наукозо-практична конференція, 
присвячена 60-річному ювілею нашого 
видатного педагога, яка розпочне свою 
роботу 24 вересня.

На конференцію, що триватиме три 
дні, прибувають поедстазники провідних 
вузів країни, директори багатьох шкіл, 
працівники народної освіти з Москви, 
Києва, Воронежа, Горького, Харкова,

Кривого Рога, Івано-Франківська, інших 
куточків Радянського Союзу.

Завтра учасники конференції відвіда
ють Павлиську середню школу, музей 
В. О. Сухомлинською, покладуть квіти 
до його пам’ятника.

25 вересня у Павлиському Будинку 
культури відбудеться пленарне засі
дання, на якому розглядатимуться ряд 
цікавих і актуальних проблем, зокрема, 
питання трудового, морального вихо
вання, комплексного підходу до вихо
ванню в практиці В. О. Сухомлинського.

Працюватимуть секції по вивченню 
теоретичної і практичної спадщини відо
мого вчителя. 

З БЛОКНОТА

ПОЕТА-САТИРИКА

ЗАВМИРАЄ
Раз Осел рудого Лиса 
У гаю питає:
— А хто краще —Соловейко 
Чи Півень співає?
— Ех, який іще убогий 
Твій культурний рівень! 
Я відразу завмираю,
Як співає Півень.БОЙОВА
Зустрів завклубом голова:
— Ну як там молодь? 
Бойова?
— Та бойова!

Учора а клубі 
Мені хтось аибиа

аж два зуби,ДОВІВ
Шуліка 
З дятлем-адвонатом 
Довів у лісі на суді,
Що першими таки нурчата 
На нього нинулись тоді, 
Як пролітав він

над подвір’ям... 
Тепер до нього всі —

з довір’ям.СОРОКА
Потрапивши

в гніздо Орла, 
Сорока мову повела:
— Стре-ке-ке, стре-не-ке, 
Думала, воно м’яке.
А виходить, горобине 
Значно м’якше, 

ніж орлине... — 
І закінчила слівцем:
— Краще бути Горобцем.

Борис ЧАМЛАЙ.

Н, Кіровоград, ,

Ще й усмішечка ясна...
Просто і щиро дзвенять 

слова пісні. Звично розпо* 
чинається незвичайний, 
ювілейний концерт нашо
го самодіяльного народ
ного ансамблю пісні і тан
цю «Горлиця». Сьогодні 
його десятиліття. Дівчин- 
ка-школярка о такій порі: 
переходить у четвертий 
клас. Прощається зі своєю 
першою вчителькою, не
сміло тягнеться до склад
ної геометрії. «Горлиця» 
ж на десятому році жит
тя давно забула поріг 
учнівства, про неї гово
рять як про зрілий, висо
кохудожній колектив.

Мов легенду перепові
дають «старожили» Олек
сандра Чмихун і Любов 
Терентюк історію про те, 
як після першого концер
ту безіменного тоді ан
самблю Толик Кройтер 
захоплено вимовив:

— Як гарно співають 
наші горлиці!

Звідти й пішло; горлиця, 
Горлиця, «Горлиця».

Вже у 1969 році після 
третьої обласної декади 
хорового співу ми удо
стоїлися честі відкривати 
перший обласний теле- 
фестиваль народної твор
чості. Трохи згодом на 
республіканському фести
валі самодіяльного мис
тецтва, присвяченому 100- 
річчю з дня народження 
Леніна, ансамбль став 
лауреатом, здобув велику 
срібну медаль і диплом 
другого ступеня. Того не 
1970 року йому присвоєно 
звання самодіяльного на
родного.

Мабуть, мала рацію бол
гарська «Добруджанска 
трибуна», пишучи: «Про 
майстерність учасників ан
самблю розповісти не
можливо — треба особис
то побувати на концерті 
ансамблю, щоб перекона
тись, чи заслужено він но
сить це чарівне ім’я». 
Важко і мені, як члену 
колективу, говорити про 
майстерність «Горлиці». 
Справді, краще раз поба
чити... А зустрічаємось ми 
з глядачами часто. Протя
гом десятиріччя понад 300 
концертів дали трудівни

кам міст, сіл і районів Кі- 
ровоградщини, гастролю- 
вали з сусідніх областях, 
у Білоруській РСР і Болга
рії, не раз виступали по 
телебаченню.

Але справжнім творчим 
підйомом і ростом ан
самбль завдячує худож
ньому керівникові Григо
рію Андрійовичу Палію, 
балетмейстеру Олександ
рові Черненку і музикаль
ному керівникові Василю 
Портно?лу.

Горлівчан у танцюваль
ній та хоровій групах 
близько восьмидесята. І 
єднає їх на лише робота 
над сценічним рухом та 
голосом, а й спільність 
уподобань, смаків, коли 
хочете, нзвіть спільність 
суперечок.

— Мистецтво виховує. 
Ці слова здавалися нам 
колись не зовсім зрозумі
лими. А скількох підлітків 
ансамбль витяг із підво- 
рітні, відучив палити і 
хуліганити? А з скількох 
назазжди вкоренив потяг 
до прекрасного?!

Що говорити, «Горли
ця» — тс велика дружна 
сім’я.

М. БІЛИЦЬКИЙ, 
робітник Кіровоград
ського пересувною 
шляхового будівель
ного управління.

Ф $ ♦

Від редакції: Про Мико
лу Білпцького, його топа* 
риті кажуть: весь в ан
самблі. Він таки справді 
«весь в ансамблі». Навіть 
наречену вибрав із горлн- 
чанок — Галю Половинко.

Отож СЬОГОДНІ святку
ють ювілей «Гордині»,. ,<і 
наступної суботи — ве
сілля. '
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Учениця Кіровоградського машинобудів
ного технікуму В. Пасюкова переконана: 
щоб здобути високий фізичний гарт, тре
ба займатись багатьма видами спорту, в 
першу чергу — виконати всі нормативи 
комплексу ГПО. Комсомолка успішно 
< клала залік за програмою нового фіз
культурного комплексу. Л нині Валенти
на Пасюкова і орда з того, що стала ще и 
володаркою золотої медалі па чемпіонаті 
області під час змагань з багатоборства 
Г110 на призи « Комсомольской правды».

Фото В. ГРИБА.

• ФУТБОЛ

КУДИ 
котиться
«ЗІРКА»?

Матч тільки-но розпочався, о 
господарі поля мали вже мож
ливість повести в рахунку. Та 
удар Юрія Касьонкіна (вже 
котрий раз1) не міг досягти ме
ти. Ча чотирнадцятій хвилині 
Володимир Басов після подачі 
нутового, не без допомоги за
хисників і воротаря Михаила 
Михайлова, примусив кірово- 
і радців віддати м’яч на центр 
поля. Нікопольці, які в попе-

захищав Олександр Сиденко. 
Наші земляки за дев’яносто 
хвилин гри усього два—три ра- 
2И були близькі до мети.

Отже, «Зірка» п'ятий раз під
ряд втрачає очки. її форварди 
в останніх шести матчах не мо
жуть забити жодного гола. На 
сьому сходинку, де знаходя
ться зараз кіровоградці, вже є 
претенденти. А попереду ду
же важкі поєдинки. В наступ
ному турі, що проходитиме 
24 вересня, «Зірка» е Харкові 
поміряється силами з одно
осібним лідером другої укра
їнської зони місцевим «Мета
лістом».

Надій на успіх м.айже немає. 
Бо, як кажуть численні уболі
вальники, кіровоградці в дру
гому колі ніяк не можуть взя-

редньому ігровому дні зазна
ли поразки (1:2) від черкасько
го «Дніпра», на цей раз діяли 
настирливо, особливо в захис
ті. А кіровоградці навпаки — 
метушились і майже не загро
жували воротам «Когоса», які

ти другого дихання, фізично 
ослабли, забувши про свою 
бойовитість. Знову «Зірці» не 
вистачає сил на фініші, і вона 
котиться вниз, на край турнір
ної таблиці...

В. ШЛБЛЛІН.

Т РИЗАЮГЬ старти XV Спаотакіади 
® Міністеоства освіти УРСР, при

свячені 60-річчю Ленінського ком
сомолу. Змагання з баскетболу се
ред жіночих команд педвузів рес
публіки протягом восьми днів про
ходили в спортивному залі факуль
тету фізичного виховання Кірово
градського педінституту імені О. С. 
Пушкіна. Майстерн'стю мірялись 
одинадцять колективів. Ігри прово
дилися в двех підгрупах, а по три 
переможці з кожної брали участь у 
фінальних поєдинках Решта команд 
розігрували місця з сьомого по 
одинадцяте.

Добое провели попередні зустрі
чі вихованки кіровоградського тое- 
ьера В. О. Дубіна. Вони завдали по
разок своїм ровесницям з Вінниці, 
Миколаєва, Запоріжжя і Черкас. У 
матчі за звання найсильніших кіро- 
еоградки зустрілися з харків’янка
ми, які також не мали втрачених 
ечок. На протезі сорока хвилин гос
подарки майданчика демонстрували 
добру технічну, фізичну і тактичну 
підготовку. І завдяки цьому пере
мога — 83:67. Третя сходинка діста
лася вінничанкам.

За весь час турніру увага всіх 
уболівальників була привернута до

СИРТИ КЛИЧУТЬ 
молодих

З 25 вересня по І жовтня в респуб
ліці проходитиме Тиждень фізичної 
культури і спорту. Він присвячується 
річниці Конституції СРСР і 60-річчю 
ВЛКСМ. Тиждень проводиться з ме
тою пр тпагандн спорту, дальшого 
розвитку масового фізкультурного 
р\ху, підвищення спортивної май
стерності.

Як повідомили ііг.пюму кореспон
денту в облепорткомітеті. сг-ята спор
ту присвячені знаменним датам, від
будуться в усіх колективах фізкуль
тури. районах і містах Кіровоградщп- 
ііи. В дні Тижня перед молоддю з 
лекціями і Ое-ідами про Конституцію 
Радянського Союзу і 60-річчя Лспіи- 
сі кого комсомолу виступлять ветера
ни партії і комсомолу, працівники фі
зичної культури, тренери, майстри 
спорту СРСР. До програми Тижня 
вк; ючено показові виступи кращих 
спортсменів, масові змагання з бага
те борства комплексу ГПО, легкоатле
тичні кроси, естафети.

У ні дні на спортивних базах об
ласного центру проходитимуть фі
нальні пссдгшкп першості України з 
багатоборства комплексу ГГЮ на при
зи ^Комсомольской пр-‘вді>:»-. і:а зла- 
м’янському стадіоні «Локомотив» — 
фінальні ігри чемпіонату Кіровоград- 
щііпіі з футболу; на стадіоні «Зірка» 
сьогодні і завтра мірятимуться сила
ми легкоатлети, виїїніозши на старти 
обласної спартакіади міських і сс- 
лиіцішх Рад народних депутатів; у 
спортивному залі факультету фізич
ного виховання Кіровограде! кого пе
дагогічного інституту імені О; С. 
Пушкіна відбудуться змагання з ху- 
дожіїкої гімнастики за програмою 
XV Спартакіади Міністерства освіти 
УГСР серед команд педвузів респуб
лік

Всі на стадіони! Старти кличуть 
молодих!

ЗА 
ПОЧЕРКОМ 
МАМІЄВОЇ

гри майстра спорту, чемпіонки Єв
ропи, члена збірної молодіжної 
команди СРСР Олени Мамієвої. її 
Елучні кидки в кошики, дії в захис
ті, в манері ведення гри викликали 
сплески. І тому й не дивногщо во
на була визнана кращою баскетбо
лісткою турніру і нагороджена спе
ціальним призом. Разом з нею у 
нашій дружині добре зарекоменду- 
гали себе Ольга Корота, Наталія 
Дорзинська, Людмила Сиділо.

В. ТВЕРДОСТУП, 
громадський кореспондент «Мо
лодого комунара».
На фото: першокурсниця пед

інституту імені О. С. Пушкіна О. МА- 
МІЄВА.

Фото М. ТЕВНАВСЬКОГО.

• ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ!

ІГЕ РО кіровоградських 
' ® самбістів за остан
ні роки ми чули більше 
похвальних слів, аніж 
нарікань. Бо вони по
стійно підвищували 
свою майстерність і 
займали призові місця 
на республіканських і 
всесоюзних турнірах. 
Найбільший успіх мали 
вихованці тренера В. Б. 
Покришкіна (ДСТ «Ко
лос»). Здобувши чем
піонські звання в рес
публіці серед сіль
ських самбістів, вени 
мірялися майстерністю 
з провідними спорт
сменами країни.

І раптом — тріщина. 
Де? На якому етапі? 
Перший прорахунок, 
на нашу думку, було 
зроблено в роботі по 
/хоральному вихован
ню. Не зумівши поста
вити крапки над «і», 
В. Б. Покришкін виїхав 
з Кіровограда, знай
шовши тепліше міс
це. Бо:

— Тут немає умов 
для подальшого росту!

І ось чемпіонат УРСР 
з боротьби самбо в Кі
ровограді. Коли 17 ве
ресня підвели підсум
ки змагань, з’ясува
лось, що збірна Кіро- 
воградщини набрала 
аж-... З очка і зайняла 
сімнадцяте місце в тур
нірі. А в призерів 
(Одеса, Київ, Львів) — 
100, 79. 68. Якби не 
Юрій Кулєшков, який 
був восьмим, то кіро- 
воградці плюсували б 

І одні нулі.
Почали шукати при- 

I чини програш/. А вони

ЯК 
КІРОВОГРАДСЬКІ і 
САМБІСТИ 
РАХУВАЛИ НУЛІ

навиду. Три спортсме
ни нашої збірної напе
редодні турніру були 
оптимістично настроє
ні, а 15 вересня при
йшли в спортзал і за
явили, що вони погано 
себе почувають. На ки
лим мали вийти лише 
п’ять кіровоградців. 
Найбільші надії були 
на майстра спорту з 
«Колоса» Олександра 
Високоляна. А він рап
том забув поголитись. 
Судді попередили йо
го. Та він стояв на 
своєму: можна й так.

А починалось це в 
колективі давно: можна 
не прийти на тренуван
ня, можна нагрубити 
вчителеві, можна не 
підкоритись суддям.

Все можна... Бо во- 
ьи — майстри...

Все було можна, а 
тепер доводиться під
сумовувати після тих 
«можна»: тренери «Ко
лоса» і «Динамо» не 
зуміли згуртувати боє
здатний колектив, який 
би міг зайняти почесне 
місце на чемпіонаті 
республіки.

М. КРОКУН.

X

24 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 13.30

— «Музичний кіоск». 14.00
— «Театральна -вистава». 
О. М. Островський. «Таланти 
1 поклонники». 1 Я.30—«Між
народна панорама». 12.00 — 
Сьогодні — День машинобу-

дівппка. 18.00 — Новини. 
18.15 — -Мультфільм «Як 
лиска хвостом рибу лови
ла». 18.30 — «Клуб кінопо- 
дорожей». 19.30 — «Співає 
Я. Йоала». 20.00 — Док. те
лефільм ..Загадки Далласа». 
Фільм 11-й з циклу «Амери
ка сімдесятих». 21.00 —
«Чає». 21.30 — «Для вас. 
трудівники се та». Концерт. 
22.00 — «Д. Шостакович — 
художник і громадянин». По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 13.30 
— Сьогодні — День машино
будівника. «Слава рукам ро
бітничим». 15 00 — «Повно
го вахт здоров'я». 15.30 —«На 
ланах республіки». 15.15 — 
«Сталь Дніпропетровська І 
Сумгяїта». 16.15 — «Слава 
солдатська ». «Солдатські
листи». 17.15 — Для дітей. 
«Катруеип кінозал». 18.15 —

Телепрограма «Автомобі
ліст».19.00 — « Актуальна ка
мера». 19.45 — «Неділь пий 
сувенір». 20.30 — Науково- 
популярний фільм «Ті, що 
живуть поруч». 20.50 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». -21.30 — Телефільм 
«Звичайний місяць». З серія. 
22.35 — «Музична віктори
на». По закінченні — но
вини.

Понеділок
25 ВЕРЕСНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час». 8.35 — Гімнастика. 
8.55 — Мультфільми. 9.25— 
Телефільм «Віддати шварто
ви!» 10.50 — «Клуб кіиопо- 
дорожзй» 14.30 — «Сільські 
будні». Кінопрограма. 15.15

— Концерт Державного на
родного ансамблю тавщо 
Вірменії. 16.00 — «На Все
союзні іі Спартакіаді школя
рів». Класична боротьба. 
16.30 — «Мамина школа». 
17.00 — Зустріч юнкорів те
лестудії «Орля» з заслуже
ним майстром спорту СРСР 
В. Абаляковнм. 18.00 — Но- 
впни. 18.15 — «Грає лауреат 
Міжнародного конкурсу Ілзс 
Граубіиь». 18.35 — «Рік тре
тій— рік ударний». 19.30 — 
«Літо в Ноані». Фільм-виста- 
ва. І21.00 — «Час»), 22.25 — 
Д. Шостакович. «Сюїта для 
басу з оркестром на вірші 
МІкельанджело Буонаппоті». 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— К. т. Новини. 10.15 — 
«Музична вікторина-. 10.45
— < Доброго вам здоров'я». 
11.15 — Фільм-концерт. 11.40
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«Шкільний скрап». 10 клас. 
Фізика. 12.10 — Для малят. 
«Срібний дзвіночок». 17.30
— «Комуністи сімдесятих».’ 
-Звіти і вибори в партійних 
організаціях Донбасу. 18.00
— Музичний фільм. 18.20— 
«На ланах республіки». 
18.30 — К. т. Док. телефільм. 
«Надійна марка». 19.00 — 
К т. «Вісті.». 19.30 — К. т. 
Заключний концерт II Все
союзного музичного фести
валю «Золота осінь». Тран
сляція з Палацу культури 
«Україна». В перерві — «На 
добраніч, діти!» По закін
ченні — к. т. Новини, теле
журнал «Старт».

амлмь'тгж
26 ВЕРЕСНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.35 — Гімнастика.
8 55—«Літо п Ноані». Фільм- 
вистава. 14.30 — Програма 
науково-популярних фільмів, 
15.20 — «Робітнича гаран
тія москвичів» 15.50 —
«Но музеях і виставочних 
залах». 16.20 — «Адреси мо
лодих». 17.20 — Чемпіонат 
світу з волейболу. Чоловіки. 
18.00 — Новини. 18.15 — 
-Шиття науки». 18.45 —
-Народні мелодії». 19.00 —

«Право на безправ'я». 19.35
— Фільм «Чоловіки сивіють 
рано». 21.00 — «Час». 21.30
— «Слово Андронникова,». 
«Невськпй проспект». Теле
фільм. 22.30 — «Концерти 
Є. Светланова». Передача 5. 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— К. т. Новини. 10.15 —
К. т. Концерт Державного 
народного хору Білоруської 
РСР. 10.55 — Телефільм
«Лавровий вінок». 12.10 — 
Для малят. -Срібний дзвіно
чок». 15.40 — Музичний
фільм. 16.40 — «На ланах 
республіки». 16.50 — Дон. 
телефільм «Симфонія барв». 
17.35 — «Два світи — два 
способи життя». 18.00 —■ 
Музичний фільм. 18.30 — 
< Орбіта дружби». Змагання 
азербайджанських та оде
ських суперфосфатним) в. 
19.00 — к; т. «Вісті». 19:35
— Маленький концерт. 19.45
— До 60-річчя ВЛКСМ. 
«Комсомольська 
Ніл». Волинська

транелл- 
облаена

комсомольська організація.
20.45 — К. т. «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.30
— К. т. Програма азербайд
жанського телебачення. Ви
ступ Голови Ради Міністрів 
Азербайджанської РСР тов. 
А. І. Ібрагімова.
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