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ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ
«Жиееш на селі — знай техніку!» — зміст цього кри

латого заклику комсомолу став сьогодні повсякденною 
справою сільської молоді. Молоді, яка, підкреслив Леонід 
Ілліч Брежнєв у своїй промові на XVII! з’їзді ВЛКСМ, 
уособлює майбутнє і багато в чому визначає сучасне ра
дянського села. Справді, сьогодні просто неможливо 
уявити молодого колгоспника, котрий би не знався в тех
ніці, не облюбував собі механізаторської професії. Бо 
сучасне сільськогосподарське виробництво немислиме 
без машин. І комітети комсомолу на місцях багато 
роблять для того, щоб юнак чи дівчина вже змалку при
лучалися до хліборобського діла, вивчали машини, впев
нено ними управляли. Вже стала традиційною участь 
старшокласників у збиранні врожаю, шефство комсомо
лу над вирощуванням цукрових буряків та кукурудзи.

Механізаторський всеобуч на селі набуває дедалі шир
шого розмаху. Минулого року комсомольські організації 
України стали учасниками республіканського огляду тех
нічної підготовки сільської молоді та високоефективного 
використання техніки, оголошеного ЦК ЛКСМУ, Голов
ним комітетом ЕДНГ.УРСР, Міністерством сільського гос
подарства УРСР, Міністерством радгоспів УРСР, Держ- 
комітстом УРСР по виробничо-технічному забезпеченню 
сільського господарства, Держкомітетом УРСР по проф- 
техосеіті.

Підбито підсумки огляду. Серед переможців, які від
значені Почесними грамотами ЦК ЛКСМУ і дипломами 
ВДНГ УРСР з грошовими преміями — Микола Борша — 
механізатор НоЕоукраїнсьної райсільгосптехніки, Олек
сандр Буханєгич — механізатор Новоархангельської рай
сільгосптехніки та Олександр Марков — механізатор 
колгоспу імені Леніна Уст київського району.

Щиро вітаємо переможців!

• ВРОЖАЮ 
ЦУКРИСТИХ — 
КОМСОМОЛЬСЬКУ 
ГАРАНТІЮ

НА ДВОХ 
ЖНИВАХ— 
УДАРНО
ГЛАСНО —
ПРО НЕГ.П АС ВІСТЬ 
ЗМАГАННЯ 
МОЛОДИХ 
БУРЯКОВОДІВ

^ЭВЛЧНА справа для 
** механізатора — управ
ляти машиною. Тільки ро
бити не можна по-різному. 
Відпрацював, наприклад, 
з найвищою напругою сил 
під час даної кампанії, і 
пішли потім розмірені 
дні — без рекордів. А 
можна її так, як цс зробив 
механізатор колгоспу іме
ні Суворова Бобрипсцько- 
го району комсомолець 
Дмитро Паладій. На спи
саному комбайні СК-4 він 
цього року вийшов на 
свої четверті жнива. Скеп
тики не без іронії заува
жували: «Чи не думаєш 
на цій черепасі рекорд 
встановити?». «А чому б і 
ні», — відповідав їм жар
тома, а собі всерйоз.

1 молодий комбайнер 
вперто йшов на рекорд. Зі 
своїм помічником Степа
ном Барною за напружені 
дні жнив воші скосили 194 
гектари і намолотили 7200 
центнерів -зерна — най
більше но району для цієї 
марки комбайнів.

Звичайно, після такого 
ударного ривка можна бу
ло б увійти в розмірений 
ритм роботи. Тільки Дмит
ро не такої вдачі.

— Батько Паладія, Пав- 
_ ло Дмитрович, був умілим 

механізатором, добросовіс
ним трудівником. Сина на
вчив саме гак ставитись 
до праці. — сказав брига
дир тракторної бригади 
№ 2 Валентин Антонович 
Філіпоп.

— Дмитро — людина ді
ла. Оце що задумав — до
веде до кіпця, свого доб'є
ться. Особливо ціо рису 

його характеру видно в 
праці. — продовжив ту 
розмову секретар комсо- 
моль-.-ьі.іії організації кол
госпу Микола Недостун.

Герой тішив із зернового 
комбзііпа пересів на буря
ковий. Тоді як-раз із ремон
ту прибув комбайн КСГ-ЗА. 
Но терпілеся швидше при- 
егулитп до роботи. Настрій 
цей г.чк.тикала іпіціа'і пв» 
ямп.ілшіів добитися най
вищого виходу продукції з 
ксг.,':ц. •> гект.тр;; цукрових 
буряків. «Значить. нам. 
механізаторам. —- мірку
вав хлопець. — потрібно в 
свою чергу не залишити в 
землі жодного бурякового 
корінця. А ще — збирати 
якнайшвидше. Комбайн по
винен працювати безвідмовно».

Першого ж пробного 
дня, хоча машину завели в 
гоїш після обіду, викона
ли цукристі на двох гекта
рах, при змінній нормі — 
2,5. А наступні дні працю
вали уже із значним пере
вищенням завдання.

У колгоспі всього два 
комбайни типу КСТ-ЗА. 
Другий екіпаж очолив до
свідчений комбайнер Вік
тор Йосипович Закупній. 
Комсомольсько - молодіж
ний екіпаж Дмитра Пала- 
лія. підтримавши почин 
ямпільців, вирішив не по
ступатися досвідченим ме
ханізаторам. Щоправда, 
суперники на два дні рані
ше почали копати корені. 
Тоді Дмитро разом з поміч
ником Анатолієм Терещен- 
ком робили все для того, 
щоб комбайн ні хвилини 
не простоював у загінці.

Суперників екіпаж Дмит
ра Паладія наздогнав і 
випередив. За першу шес
тиденку вже обійшов їх на 
7,4 гектара.

От тільки після того 
тижня, коли хлопці впев
нено утримували першість 
у змаганні, не було підня
то на їх честь прапора на 
польовому стані бригади. 
Навіть про результати 
трудового поєдинку вони 
дізналися із записника 
бригадира. За цей час не 
вийшло жодного інформа
ційного листка. Секретар 
комітету комсомолу Мико
ла Недоступ пояснив це 
упущення тим, що стиму
ли заохочення «приведуть 
у дію» в розпал збирання 
буряків.

Шкода. Адже змагання 
з високою напругою поча
лося з перших днів осін
ніх жнив.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Колгосп імені Суворова 
Бобршісцького району.

ЄДНАЙТЕСЯ!
25 жовтня □ республіці по

чався Тиждень фізично» куль
тури і спорту, присвячений річ
ниці Конституції СРСР та 
60-річчю ВЛКСМ У містах і се
лах області відбуваються ма
сові спортивні поєдинки — 
«Старти надій», «Олімпійські 
сходинки», турніри на призи 
героїв-земляків, легкоатлетич
ні естафети, юнаки та дівчата 
складають залік з фізичної та 
військово-технічної підготовки, 
у колективах фізкультури ви
значаються чемпіони під час 
спартакіадних змагань.

Завтра в Кіровограді старту
ють фінальні змагання чемпіо
нату УРСР з багатоборства ГПО 
на призи «Комсомольской 
правды». З яким багажем при

йшли вихованці колективів фіз
культури області до цих зма 
гань! Діалог про це ведуть за
відуючий відділом спортивної 
та оборонно-масосої роботи 
обкому ЛКСМУ С. Шаповалов 
і наш спеціальний кореспон
дент М Шевчук.

С. Шаповалов: Якщо по
рівняти нинішні висоти 
наших досягнень у роботі 
по фізичному вихованню 
молоді з минулорічними, 
то можна з приємністю 
відзначити, що комсомоль
ські і фізкультурні акти
вісти можуть робити шир
ший вимір. У 1330 колек
тивах фізкультури тільки 
за перше півріччя підго
товлено більше 71 ТИСЯЧІ 
значківців ГПО, шеренги 
кандидатів у майстри і 
першорозрядників - попов
нили 375 юнаків і дівчат, 
нормативи масових розря
дів викопали 55 тисяч мо
лодих робітників, хліборо
бів, студентів та школярів.

Комітети комсомолу 
взяли під езііі контроль 
будівництво нових і екс
плуатацію наявних спор
тивних баз. Розв’язується 
проблема із спорудженням 
плавальних басейнів, стрі
лецьких тирів. Найбільші 
успіхи в цьому мають па
ті активісти з Світловод- 
ська, Олександрії, Улья
новки. Під час суботнаків 
і недільників молодь від
працювала тут па буді
вельних майданчиках ти
сячі годин. І ось уже в 
трьох селах Ульяновсько
го району є типові спор- 

А ЧИ ДАЛЕКО
ДО ОЛІМПУ?

Міжнародний турнір з 
боротьби дзю-до відбувся 
в Бухаресті. На румун
ських килимах свої здіб
ності демонстрували
спортсмени Болгарії, Че- 
хословаччини, Польщі, 
Угорщини, Італії, ФБН, 
Радянського Союзу і гос
подарі змагань. У складі 
збірної команди СРСР 
був студент третього кур
су факультету фізичного 
виховання Кіровоград
ського педагогічного ін
ституту імені О. С. Пушкі
на майстер спорту Сергій

Мезенцев. Він зайняв пер
ше місце серед тих, хто 
виступав у середній ваго
вій категорії. Сергію вру
чено Кубок, медаль і 
грамоту організаторів тур
ніру.

Зараз наш земляк у 
складі збірного молодіж
ного колективу країни 
готується до першості Єв
ропи, що проходитиме в 
Голландії.

В. ШАБАЛ1Н.
фото: С. МЕЗЕН-

Фото В. ГРИБА.
Н а 

ЦЕВ.

тивві комплекси Світло- 
г.олці, наприклад, подбали 
про створення умов для 
занять фізкультурою і 
спортом за місцем прожи
вания. В Олександрії ді
ють спортивні клуби для 
підлітків.

Про зростання майстер
ності значківців ГПО свід
чать результати кращих 
багатоборнів. які воші по
казали па обласних турні
рах. 5 з них стали канди
датами в майстри.

Радує те, що саме в ко
лективах фізкультури здо
були високий фізичний 
гарт кращі значківці ГГ1О. 
Вже в котрий раз ми ба
чимо на обласних змаган
нях вихованців Кірово
градського машинобудів
ного технікуму Миколу 
Лахаузова та Володимира 
Твердоступа. Торік, здо
бувши чемпіонські медалі, 
ці комсомольці мали ус
піх і на республіканських 
змаганнях авангардівців. 
З приємністю хочеться 
відзначити, що вони стали

наставниками своїх мо
лодших товаришів, які 
після напружених трену
вань теж домоглися висо 
ких результатів Ось іще 
два представники техніку
му стали призерами об
ласного турніру багато- 
борців ГПО.

У вихідні дні, після ро
бочої зміни завжди мож 
на побачити на стадіоні 
молодих робітників Світ 
ловодського заводу чис
тих металів. Під керів
ництвом досвідчених ін
структорів вони регуляр
но і цілеспрямовано го
туються до спартакіадних 
змагань. Якщо той чи ін
ший юнак став значківцем, 
то на цьому не зупиняє
ться, а й далі продовжує 
тренуватись, щоб підвищи
ти свою спортивну май
стерність. Тому й законо
мірно, що робітники цьо
го заводу стають розряд- 

в 
об-

никами, кандидатами 
майстри, призерами 
ласних змагань.

Під час обласного огля
ду роботи колективів фіз
культури по впроваджен
ню комплексу ГГіО торік 
було відзначено комсс- 
/лольських і фізкультурних 
активістів колгоспу іглені 
Леніна Долинського ра
йону. Неабияка заслуга в 
цьому інструктора по 
спорту Євгена Бондюка. 
який після закінчення Ки
ївського 
культури 
рідне село. В цьому році 
його вихованці під час фі 
нальних обласних змагань 
теж показали високі ре
зультати. Один з них вико
нав норматив кандидата в 
майстри спорту з багато
борства ГПО.

Кореспондент: Але ж і 
наші суперники па змаган
нях, що почнуться завтра, 
теж не стояли па місці. Б 
більшості з них є значно

інституту фіз- 
повернувся в

Волод имир 
Твердоступ пра
цює на заводі 
«Червона зір
ка». Кандидат у 
майстри спорту 
В. Твердоступ 
став чемпіоном 
області з бага
тоборства ГПО 
і завтра брати
ме участь в 
чемпіонаті рес
публіки.

і зма- 
своїм 
очок.

Вимір 
ще з

не

ГПО. А

папри- 
зпають 

значківців

висгави- 
обласпі

рсальніші перспективі) на 
перемогу, ніж V кірово- 
градпіз. Наші і репери, 
відповідальні -фізкультурні 
працівники, іадаю, вже ба
чать де були х лущення—. 
передусім ВОЇН) не зуміли! 
вирівняти показник якості' 
в підготовні значківців 
ГПО. Як це не дивно, але- 
під час обласною фіналу 
більше 50 учасників 
гань не принесли 
командам залікових

С. Шаповалов: І 
варто було робити 
результатів під час стартів 
v колективах фізкультури. 
Па жаль, на місцях 
всючн провели змагання з 
багатоборства 
працівники енорткомітстів 
і райкомів комсомолу, по
ставивши прочерки в про
токолах заспокоїлись. 1 
ось v Кіровоградському 
райкомі ЛКСМУ 
клал навіть не 
імен кращих 
району. Звідси й с-умиий 
кінець — вони не 
ли команду 
змагання.

Кореспондент: А чим
можна пояснити той факт, 
що піл час обласного фі
налу найгірше виступили 
предста цинки ш к і л ы ш х 
колективів фізкультури? 
Осі» хоча б таке: з 23 хлоп
чиків ступені «Спортивна 
зміна» 15 не могли під
твердити нормативних ви
мог. хоч па грудях v кож
ного з них був значок 
ГПО. А коли стартували 
дівчата цієї вікової групп, 
то аж 18 мали пулі. Ш.С 
тривожніший той факт, 
що навіть .деякі призовни
ки не могли принести сво
їй команді залікових очок. 
Наприклад. представник 
Головаиівського району ча 
вогневому рубежі вибив 
20 очок, а стометрівку 
ледве подолав за 16 се
кунд Про те, що команди 
були укомплектовані ни- 
надковими спортсменами, 
свідчать і командні ре
зультати. Якщо представ
ники Кіровського району

(Закінчення на 4-й стор.).
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® Передмова до політзанять

л

З ДОСВІДУ ПАРТІЙНОГО КЕРІВНИЦТВА 
ПОЛІТИЧНИМ НАВЧАННЯМ МОЛОДІ
У ІЗІЛЬШАНСЬКОМУ РАЙОНІ

завдання 
як під- 

на XVIН з'їзді 
товариш Л. І.

|Г ОЛОВНЕ 
Ч комсомолу, 
креслив 
ВЛКСМ
Брежнєв, — виховувати 
молодь в дусі комуністич
ної ідейності, високої ор
ганізованості і дисципліно
ваності, вести дійову про
паганду досягнеш» та пе
реваг соціалістичного ла
ду, боротися з ворожою 
ідеологією, на основі марк
систсько-ленінського вчен
ня формувати в кожної 
молодої лютиш моральну 
чистоту.

І Вільшанський райком 
Компартії України постій
но вдосконалює стиль і 
методи керівництва комсо
мольським політнавчан- 
пям, словом і ділом допо
магає пропагандистам, які 
безпосередньо займаються 
ідейним загартуванням 
юнаків і дівчат. Керую
чись рішеннями листопа
дового (1977 р.) Пленуму 
Ц[\ Компартії України, ми 
намітили ряд заходів, 
якими передбачили постій
ний контроль за роботою 
комсомольських організа
цій району.

Щороку бюро райкому 
затверджує мережу комсо
мольського політнавчання. 
обговорює писания про го
товність організацій до 
початку нового навчально
го року, підводить підсум-

в. д.
____ ________ агро-
колгоспів імені Ле-

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ТЕЛЕТАЙП

колектив t 
достроково.

Девіз — 
у конкретних 
здобутках

Підсумки соціалістично
го змагання серед моло
дих робітників у механіч
ному цеху Гайворонського 
гепловозоремонтного за
воду підбиваються щотиж
ня, а переможець отримує 
перехідний вимпел коміте
ту комсомолу. Така періо
дичність дозволяє якомога 
об’єктивніше визначати 
лауреата місяця.

Ящери, як правило, змі
нюються. Та найчастішо

ки, минулого. Так. 20 лип
ня цього року на бюро 
райкому нар тії затвердже
на мережа політиавчания 
та списки комсомольських 
пропагандистів. Комплск- 
тацію гуртків ми вели од
ночасно 
сітки партійної та 
мінної освіти. Ось. 
клад. міркували над 
разом секретар 
мої організації 
«Дружба» С. Л. 
голова профкому 
бачок. секретар .........

мольськоїорганізації 10. Ям
кова. завідуюча кабінетом 
політосвіти райкому пар
тії* Т. ЛІ. Мільто та секре
тар райкому комсомолу' 
В. Єднав. Тому білі.щ ви- 
могливо. якісно укомплек
тували всі ланки політич
ного та економічного на
вчання. Ще до 1 серпня всі 
партійні та комсомольські 
організації затвердили на 
своїх зборах списки слу
хачів на 1978—1979 на
вчальний рік, направили 
їх в районний комітет 
партії та райком ЛКСЛ1У 
разом з рекомендованими 
списками пропагандистів. 
С ФЕКТІІ ВИЇСТЬ нолі- 
** тіічііого навчання мо
лоді, якість занять та їх 
результати багато в чому 
залежать від особистості 
пропагандиста, його 
диції, політичної 
наності. Тому 
партії ретельно 
комуністів, яким 
•ться працювати 
лбДдю.

а комплектацією 
екоио- 
напри- 

цпм 
партій- 

колгоспу 
Бондар.

В. IV1. Ри
ком со-

еру- 
переко- 
р а і*і ком 

добирає 
доасде-

■

першість у трудовому 
псрництоі здобувають то
карі — секретар комсо
мольської організації цеху 
Олег Люльчак, Володимир 
Пламодел та слюсар Они- 
сій Гончарук. Девіз — 
«Ювілею комсомолу—тру
дові здобутки!» хлопці вті
люють у конкретні резуль
тати: щодня перевикону
ють норми виробітку на 
15 — 20 зідсоткіа. З планом 
серпня колектив цеху 
справився ------------------

О. ГОНЧАР, 
комітету ком- 
Гайворонсько*

секретар 
сомолу
го тепло&озоремонтного 
»азоду.

Серед тих, хю успішно 
виконує своє постійне пар
тійне доручення, ю.іова 
колгоспу «Аврора» В. С. 
Бондар. П’ятнадцять ро
ків працює він комсо
мольським ’пропагандис
том. За цей час вів занят
тя за різними програмами. 
Василь Семенович не ли
ше дохідливо розповідає 
програмний .матеріал, ви
користовує факти з життя 
колгоспу, знайомить юна
ків і дівчат з законами та 
принципами організації 
сільськогосподарського ви
робництва, але її вчить їх 
мислити. Пропагандист 
вміло користується мето
дом практичних заняіь. 
Надійною підмогою в його 
робо і і стали технічні засо
би. А їх в кабінеті полі
тичної освіти на громад
ських засадах чимало. Па 
заняття гуртка молодь 
часто запрошує ветеранів 
партії, комсомолу. В них 
вона вчиться жити і пра
цювати по-ленїнськи. Ва
силя Семеновича Бондаря 
за багаторічну і плідну 
роботу по,комуністичному 
вихованню молоді неодно
разово нагороджували По
чесними грамотами райко
му та обкому ЛКСМУ. 
його відзначено Почесною 
грамотою Ш< ВЛКСіЧ та 
настільною медаллю ЦК 
В.'ІК.СМ «Комсомольсько
му пропагандисту*.

Минулого навчального 
року пропагандистами 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ ........... *“
працюрали також 
колгоспу імені 
Жовтня В. 1С.
стулиик голови 
імені Димитрова 
Іванов. Цього року 
райкому партії затвердило 
пропагандистами комсо
мольських гуртків голову 
колгоспу імені Телішев- 
ського М. Я. Івапця. голо
ву міжколгоспбуду 
Мав.-.юка. головних 
помів _______
піна та імені Артамонова 
II. І. Григор’єва і І’. І. Дс- 
м’янеика Практика пока
зала: якщо пропагандис
том у комсомольськії! ор
ганізації працює керівник 
підприємства чи колгоспу, 
то це позитивно впливає 
на організацію занять. Під
вищуються вимоги слуха
чів до самопідготовки.

гуртків 
голова 

40-річчя 
Яценко, за

кол госпу 
А. В. 
бюро

і майстер- 
секціях ра- 

спільио 
нропагап- 

ССКЦІЄІО,

З 23-х пропагандистів, 
затверджених на цей на
вчальний рік. 21 — члени 
КПРС і 20 — з вищою осві
тою. Серед ник — лікарі, 
юристи, вчителі, агроно
ми, інженери, голова сіль
ської Ради, художній ке
рівник районного Будинку 
культури.

Комсомольські пропа
гандисти інші здобуваїи- 
мутїГ знання 
ність у двох 
ионного семінару 
з партійними 
диетами. Однією 
де вивчатимуть тему «Наш 
Ленінський комсомол», бу
де керувати секретар рай
кому комсомолу В. Єднай. 
ДО ПОЧАТКУ нового 

навчальною року ка
бінет політосвіти райкому 
розробив рекомендації по 
складанню особистих твор
чих планів комсомоль
ських пропагандистів, ра
зом з районним комітетом 
комсомолу підготував ме
тодичну папку «Докумен
тація секретаря комсо
мольської організації з 
політичного навчання мо
лоді^. У кабінеті по.іііосві- 
тп є стенд «Система ком
сомольської о полі ї навчан
ня Вільніанського району». 
Серед кращих ідеологіч
них працівників на стенді 
фотографії комсомоль
ських пропагандистів Б. С. 
Бондаря, А. С. Гончарен
ка. У кабінеті є інформа
ційно-довідковий центр, 
виставка літератури «На
зустріч 60-річчю ВЛКСМ», 
підібрана література до 
програм гуртків «Консти
туція розвинутого соціа
лізму», «Паш Ленінський 
комсомол». Тут же карю- 
геки: «На допомогу ком
сомольському пропаган
дисту», «Інформаційний 
фонд технічних засобів», 
«Наочні посібники» тощо.

Доп імагають пропаган
дистам у роботі кабінети 
політосвіти на громад
ських засадах. Такий, на
приклад. обладнано в кол
госпі «Перемога». Ним за
відує комуніст ЛІ. С. Гап- 
чііч. Тут є повне зібрання 
творів В І. Леніна, роботи 
К. Маркса та Ф. Енгельса, 
документи партії та уряду, 
методична література, ку
точок «На допомогу елзка
чам комсомольського но-

літнавчання». Оформлюва
ли кабінет І слухачі ком
сомольського гуртка. Вони 
уміють користуватися різ
номанітними 
засобами — 
«Україна», 
діапроекторами 
та «Етюд», і1-'" 
До речі, 
провели

і технічними 
кіноапаратом 
епідіаскопом.

‘••'І «Свмтязь» 
фільмоскопом, 

цього року ми 
-жі______ наукови-практйч-
ну конференцію про вико
ристання технічних засо
бів пропаганди та наочіїос- 
той на заняттях в системі 
політосвіти та економічно
го навчання. Пропагандист 
теоретичного семінару
Б. Є. Затейчук поділився 
досвідом використання на- 
очностсй при вивченні
Конституції СРСР. пропа
гандист школи комуніс
тичної праці М. Д. Оста
пенко розповів про вплив 
використання діафільмів 
та діапозитивів па сприй
няття, осмислення та за
кріплення знань. На семі
нарі виступили й інші про
пагандисти. А па практич
них заняттях вивчали бу
дову і принцип дії всіх 
технічних засобів.

11 ропаганднетн комсо
мольського політнавчання 
успішно працюють за осо
бистими творчими плана
ми. Словом і ділом вони 
добиваються всебічного 
розвитку трудової і су
спільно- полі НІЧНОЇ актив
ності молодих трудівників.

І молоді колгоспів та під
приємств району є чим 
гордитися, є про що звіту
вати перед своїми старши
ми товаришами. Готую
чись зустріти 60 річний 
ювілей комсомолу. ВОШІ 
борються за виконання 
особистих комплекс 11 пх 
планів «•Вчимося колгупіз- 
му. будуємо комунізм». 
11 рі І м і ром. КОМСОМОЛ ЬСЬКП ІІ 
екіпаж комбайна Сіі-4 з 
колгоспу «Аврора» в скла
ді М. Станкова та М. Оирі 
зібрав пшеницю на 156 
гектарах, намолотивши 
5019 центнерів зерна, 
доярі,-а О. Берегова за ві
сім місяців цього року на
доїла но 2721 кілограму 
молока па корову.

Запорукою успішної ро- 
бопі комсомолу по вихо
ванню підростаючого по
коління, активному залу
ченню його до створення 
нового, комуністичного су
спільства було, є і буде 
партійне керівництво, бать
ківське піклування партії 
і держави про комсомол і 
молодь.

П. КОСМАН, 
другий секретар Віль- 
шанського райкому 
Компартії України.

I'V/VWVX.

З ІМЕНЕМ
ІІОНИ РИМАР

Ударними здобутками в праці 
зустрічають ювілей Ленінського 
комсомолу члени комсомольсько- 
молодіжного колективу бригади 
текстильної галантереї комплексу 
«Все для жінок» універсального 
торговельного об’єднання «Кірово
град». Три роїш тому дівчата за
рахували до свою складу члена 
підпільної комсомольської органі
зації «Спартак» Любу Римар. 
4082 карбованці перераховано ко
лективом на будівництво музею 
спартаківцям і до фонду Миру.

НА ЗНІМКУ (ЗЛІВА ---------- --
СЕКРЕТАР ПАРТІЙНОЇ 
ЦП УТО «КІРОВОГРАД > 
НИЧЕНКО, БРИГАДИР. 
В ЧЛЕНИ КПРС НІНА 
ЧЛЕНИ БРИГАДИ ....... ................
ЛЮДМИЛА СОЛОМКО ТА ТАМАРА 
ПОЛЬОВА, НАСТАВНИК МОЛОДІ 
ВІРА ТИМОФІЇВКА ФІТЕНКО ПІД
ВИВАЮТЬ ПІДСУМКИ ЗМАГАННЯ. 

Фото І. КОРЗУНА.

НАПРАВО): 
0РГАН13А- 
Н. І. СКЛЯ- 
КАНДИДАТ 

УРСУЛОВА, 
КОМСОМОЛЬЦІ

ЧЕСТЬ змолоду

ВІКТОР
ЗНАЧИТЬ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ
Олександрійському 

електромеханічному 
імені ХХУ з’їзду 

відбулося молодіжне 
професійної май- 

3 усіх кінців 
> молоді 
республі

інших

11 А
заводі 
КПРС 
свято 
стерності. 
України з’їхались 
верстатники на [ 
панський конкурс.

Рапорт секретаря комі
тету комсомолу підприєм
ства Віктора Власенка 
про готовність до змагань 
приймає перший секретар 
обкому комсомолу Олексій 
Скічно. Почесним головою 
жюрі обраний двічі Герой 
Радянського Союзу льот- 
чик-космонавт СРСР П. Р. 
Попович. До складу жюрі 
увійшли Герой Соціаліс
тичної Праці лауреат Дер
жавної премії СРСР токар- 
наставник Київського авіа- 
виробничого об’єднання 
В. К. Семинський. Героя 
Соціалістичної Праці то
кар Дніпровського маши
нобудівного заводу С. И. 
Яцимерський, завідуючий 
сектором ЦК ЛКСМ Украї
ни В. А. Ткаченко, заві
дуючий сектором кон
структорського бюро Олек
сандрійського електроме
ханічного зазоду В. Ф. 
Личман та кореспондент 
газети «Комсомольское
знамя» К. М. Ремизовський.

Серед болільників — 
переможець республікан
ського конкурсу 1977 ро
ку токар ОЕМЗ Олександр 
Фоменко. Як Сашко розу
міє хвилювання свого то
вариша по заводу Віктора 
Стадниченка!

Янби Олександр уважні
ше придивився до 
учасників, то помітив би. 
що хвилюються вони чи не 
більше від його земляна. 
Та куди й поділися пере
живання, коли під склепін
ням новозбудованого кор
пусу магнітних пускачів 
пролунав дззінон — старт! 
Натомість — увага, зосе
редженість. Стадниченио 
працює спокійно, не послі- , 
шаючи, основний акцент | 
робить на якість деталей, і 

Від хронометристів не І 
приховаєш жодного пору- а 
шення, жодного промаху, і 
і члени жюрі походжають | 
між верстатами, стежать З 
за точністю виконання Л 
операцій. Все! Збіг час Л 
практичної частини, учас- ■ 
мини, конкурсу йдуть на я 
екзамен з теорії, а до вер- ■ 
статів стають молодші, хто ж 
має трудовий стаж менше Я 
року...

Увечері, мабуть, кожен Я 
«прокручував» у пам’яті і І 
практику, і теорію, пере- Я 
бирав у думці всі можливі 1 
варіанти виконання one- а 
рацій. Недарма кажуть, 1 
що наймудріші рішення В 
завжди приходять опісля. | 
Та члени жюрі були іншої | 
думки. Вони відзначили і 
творчі знахідки Дмитра 5 
Мельницького з Києва, на- І 
шого Віктора Стадниченка І 
і зовсім молодого Чернігів- І 
Ця Сергія Федченка.

Перше місце одно
стайно присуджено тока
рю Олександрійської о 
електромеханічного заво
ду комсомольцеві Вікторо
ві Єтадниченку!

ПІД дружні оплески 1 
олександрійцеві вручають ! 
золоту медаль. диплом 
ЦК ЛКСМУ першого ступе
ня і прикрашають черво
ною стрічкою з написом: 
«Переможець республікан
ського конкурсу молодих 
робітників». Щасливий 
Віктор приймає поиз — 
електропрогравач «Кара
велла» і квіти. Що ж. мож
на сказати про спадкоєм
ність переможців.

Друге місце і срібну ме
даль виборов токар з Уж
города Мирослав Пастер
нак. а третє і боонзову 
м ед а л ь— В ол од 11 м п р Клю - 
совський із Чернівців.

За найвищу продуктив
ність праці, показану в 
ході конкурсу, приз Кіро
воградського обкому ЛКСМ 
України — годинник — 
вручається токареві з 
Киева Дмитру Мельниць- 
кому.

А серед наймолодших 
переміг вісімнадцятиріч
ний чернігівець Сергій 
Федченко. Друге і третє 
місця посіли відповідно 
Дмитро Григораш з Івано- 
Франківська і черкащанин 
Віктор Марченко.

А. ПОНОМАРЕНКО.
м. Олександрія.
На фото (зліва направо): 

призери конкурсу Ми
рослав Пастернак, Віктор 
Стадниченко 1 Володимир 
Клюсовсьннй.

Фото автора.
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Добротворець
( ьогодиі минає 60 років з дня народження Василя Олександро* 

внча Сухомлинського — видатного радянського псдаюга-комунісіа, 
теоретика і практика комуністичного виховання, людини, яка здо
була високе визнання в народі та науці.

У Павлниіі на честь пам'ятного ювілею відбулася науково-прак
тична конференція, на яку зібралися педагоги з Москви, Ленінгра
да, Києва, Фрунзе, Ташкента, Харкова, Сум та багатьох інших міст 
країни.

У роботі конференції взяли участь секретар Кіровоградською 
обкому Компартії України, кандидат історичних наук А. 1. Погреб
няк, член-кореспондент АПН СРСР професор Г. І. Щукіна, науко

вий консультант журналу «Коммунист», кандидат філософських наук 
Л. В Голованов, директор Богданівської середньої школи Знам’ян- 
ського району, Герой Соціалістичної Праці, Заслужений учитель 
УРСР І. Г. Ткаченко, інші відомі вчені і педагоги.

Ця сторінка присвячена пам’яті народного вчителя.

ПАМ?ЯТНИК В. О. СУ

ХОМЛИНСЬКОМУ В ПАВ

ЛИШЕУ

"О

РАДІСТЬ

З ЛЕГКОЇ руки Василя 
Олександровича Су- 

хомлинського фраза «Сер
це віддаю дітям» стала 
крилатою. За цими слова
ми _ роки, місяці, дні 
невтомної праці.

Під рубрикою «Серце 
віддаю дітям» облполі- 
графвидав до 60-річчя з 
дня народження В. О. Су
хомлинського видав серно 
матеріалів. В одинадцяти 
буклетах і двох плакатах 
узагальнено досвід роботи 
кращих вчителів, педаго
гічних колективів шкіл об
ласті по творчому викори
станню педагогічної спад
щини видатного педагога 
сучасності. Матеріали під
готували працівники обл
вно та обласного інституту 
вдосконалення вчителів.

В нашій країні твори 
Василя Олександровича 
стали невичерпним джере
лом педагогічної творчості 
у вихованні комуністично
го ставлення до праці. Че
рез більшість із них про
ходить думка про те, що 
ставлення людини до лю
дини, її суспільне життя 
розкривається перш за все 
у праці на благо людей.

Звернімось до практики. 
Вчителі Балахівсьної вось
мирічної школи Петріа- 
ського району уважно ви
вчили асе, що написано 
Василем Олександровичем 
про працю, її виховну 
роль, і багато роблять для 
того, щоб зацікавити своїх 
вихованців працею на ко
ристь суспільства. Досвід 
роботи вчительки молод
ших класів цієї школи,_ де
легата Всесоюзного з’їзду 
вчителів С. П. Логачевської 
узагальнено в буклеті «По
єднуючи навчання й вихо
вання».

Світлана Панасівна по
стійно використовує різ
номанітні форми роботи: 
ознайомлення з професія
ми батьків, екскурсії на 
виробництво, зустрічі з пе
реможцями соціалістично
го змагання, розповіді про 
хід виконання виробничих 
планів батьками учнів, 
трудшникзми району, об
ласті, республіки. Для цьо
го учні постійно Обирають 
місцеві матеріали. Вони 
оформили альбом «Наші 
батьки — герої п’яти
річки*.

Педагогічний колектив 
Новопразької середньої 
школи Олександрійського 
району дбає про те. щоб 
виховання." трудове на
вчання н профорієнтацій
на робота починалися з 
перших кроків перебуван
ня дітей у школі, щоб пра
ця ставала для дітей по
требою, приносила радість.

--------- опті:- 
умов, 

,------------_____ вихо
вання, форми якого посту
пово ускладнюються. Учні 
молодших класів підтриму
ють чистоту в класі, пра
цюють на навчально-до
слідній ділянці. догляда
ють тварин у живому 'ку-

З ЛЕГКОЇ руки
Олександрові

Тут розроблено 
мальву. стосовно 
систему трудового

точку. Важливими ланка
ми трудового виховання в 
1 — 5 класах є пропаганда 
професії! батьків і залу
чення дітей до корисної- 
роботії. У 6 — 8 класах юна
ки і дівчата вивчають тех
нологію обробки матеріа
лів. конструювання виро
бів, поглиблюють свої 
знання про сільськогоспо
дарське виробництво. У 
9 —10 класах вони оволоді
вають однією із сільсько
господарських професій, 
працюють в учнівській ви
робничій бригаді —справж
ньому невеликому госпо
дарстві. Тут своя організа
ція праці, своя техніка, 
свої поля, свої сівозміни. 
За бригадою закріплено 
103 гектари землі, з них 
40 — на окремому масиві, 
а 63 — у сівозміні кол
госпу імені Леніна. Брига
да має 4 трактори. 2 авто
мобілі, теплицю, -----
вчально-дослідпу 
кролеферму.

За дорученням 
градської сіг.ьс

сад. на- 
ділянку,

За дорученням Кірово
градської сільськогоспо
дарської дослідної 
ції, наприклад, 
бригади провели сортози- 
вчення соняшника «Низь- 
корослий-60». Учні вста
новили, що цей сорт на 
кожному гектарі дає у по
рівнянні з «Армавірським» 
на 4,5 центнера насіння 
більше.
ПІСЛЯ виходу постанови 

ЦК НПРС і Ради Мі
ністрів СРСР «Про дальше 
вдосконалення навчання, 
виховання учнів загально
освітніх шкіл і підготовки 
їх до праці» правління ба
зового для учнівської ви
робничої бригади колгоспу 
імені Леніна і педагогічна 
рада школи розробили 
спільні заходи по дальшо
му розширенню шефських 
зв'язків, зміцненню на
вчально-матеріальної бази 
бригади. Заплановано ши
роке залучення спеціаліс
тів до роботи у трудовому 
вихованні учнів, намічено 
збудувати типову кроле
ферму.

Дослідження Новопразь- 
кої школи у трудовому на
вчанні і вихованні дістали 
високу оцінку. Учнівська 
виробнича бригада протя
гом п'яти років була учас
ником ВДНГ СРСР. наго
роджена дипломом друго
го ступеня, а її окремі чле
ни — бронзовими медаля
ми. Президія Верховної 
Ради СРСР нагородила По- 
вопразьку середню школу 
Почесною грамотою за 
участь у конкурсі «За ле
нінське ставлення до при- 

■родп». Бригада відзначена 
Почесною грамотою Ції 
ВЛКСМ. неодноразово на
городжувалася грамотами 
Міністерства освіти УРСР.

Про досягнення членів 
учнівської виробничої
бригади, досвід роботи 
вчителів трудового навчан
ня В, П. Плужниксва, П. А. 
Бурмінської, Г. О. Густери- 
ної, Л. і. Середньої розпо
відає буклет «Юні дослід
ники».

Педагогічна спадщина 
В. О. Сухомлинського — 
невичерпне джерело муд- 
рих порад для вчителя. У 
малих і великих справах 
виховання педагогічні ко
лективи Балахівсьної вось
мирічної і Новопразької се
редньої шкіл звертаються 
за порадами до книг ви
датного педагога-земляка.

10. ЛІВАШНИКОВ, 
старший редактор ре
дакційно - видавничого 
відділу оолполіграф- 
видаву.

вчимося І 
РАЗОМ V

Для мене твори Василя Олек
сандрович;. Сухомлинського — то 
глибоке невичерпне джерело. Вкот
ре перечитую книгу «Серце віддаю 
дітям» і щоразу знаходжу для себе 
все нові й нові цінні зернинки.

У моєму другому «В? класі двад
цять вісім, на перший погляд, зов
сім однакових симпатичнії:;, ціка
вих, непосидючих «чомучок». Одна
кових лише на перший погляд. А 
коли пильніше придивитись до кож
ного з них — це двадцять вісім різ
них характерів, вдач, нахилів, здіб
ностей.

От, наприклад, Сергійко Озерний. 
У класі ного називають «.мрійник». 
Справді, хлопчик дуже любить при
роду, спостережливий, вдумливий, 
уміє логічно мислити, фантазувати.

Анжела Полякова — пряма проти
лежність Серьожі. Вона енергійна, 
принципова, активна на уроках. 1 
Анжела. і Таня Горбенко, і Андрійко 
Рнгорнчепко проявляють організа
торські здібності, допомагають учи
телеві.

Навчити дітей любити працю, 
знаходити в ній найбільшу насоло
ду і радість вчив нас Василь Олек
сандрович. У своїй роботі я керуюсь 
його досвідом.

Торік уроки праці ми проводили 
на навчально-дослідній ділянці. Ді
ти розрівнювали граблями грунт, 
робили рядки для садіння цибулі, 
квасолі. Працювали старанно, але 
неохоче. Видно бело, що робота не 
приносить їм ніякого задоволення. 
Замислилась. Вирішила через пев
ний час знову повести учнів на ту ж 
ділянку. Якою радісно засвітилися 
дитячі очі, коли побачили, як із 
маленької цибулинки пробивається 
туга темнозелена стрілка. Уроки 
праці сталі*, улюбленими.

У Маловисківській десятирічці № З 
працюю лише другий рік. Звичайно, 
практичного досвіду ще зовсім мало, 
тому часто звертаюсь за порадами 
до Лідії Мефодіївни Шевченко, мого 
доброго наставника, теж учительки 
молодших класів. Більше 15 років 
вона віддала педагогічній роботі. 
Працювала у Павлнській середній 
школі, особисто була злаііома з Су- 
хомлинським. Лідія Мефодіївиа за
позичила у видатною педагога ду
же багато. За її прикладом часто 
проводжу уроки у парку чи біля 
річки. Це поступово' виробляє у ді
тей спостережливість, уміння ана
лізувати, робити конкретні виснов
ки.

Поки що моїм учням лише по ві
сім. Хочу, щоб вони виросли 
розумними, сильними, мужніми, 
справжніми людьми, гідними сина
ми й дочками рідної Вітчизни.

Р. РЕШЕТОВА, 
вчителька Маловисківської се
редньої школи № 3.

28 вересня 1913 року в с. Ва
силівна Онуфріївського району 
на Кіровоградщині (с. Василів
на Василі вської волості Олек
сандрійського повіту Херсон
ської губернії) — народився Ва
силь Олександрович Сухомлин- 
ський.

1935 рік — вступив до ком
сомолу.

1935 — 1938 роки — викладає 
українську мову і літературу у 
Василівській та Зибнівській се
мирічних школах Онуфріївсько
го району.

1938 рік — закінчив Полтав
ський педагогічний інститут.

1943 рік — був прийнятий у 
члени КПРС.

25 серпня 1945 року — опуб
лікована перша його стаття 
«Перед новим навчальним ро
ком» в онуфріївській районній 
газеті «Ударна праця».

1948 рік — призначений ди-і 
ректором Павлиської середД 
ньої школи. \

чІ ЛЮБОВ
ДО МАТЕРІ

Р ИХОВАТІ-1 людину — це 
означає зробити її патріо

том своєї Батьківщини. Це 
означає відкрити перед кож
ним вихованцем усі джерела 
якими живиться могутнє по
чуття любові до Вітчизни. Рід
ний край і батьки, і рідна до
мівка, і героїчне минуле Віт
чизни, і головне — наш соціа
лістичний лад, і братерська 
дружба народів нашої країни— 
все цс повинно зливатися в ди
тячій душі воєдино.

Досліджуючи творчу спад
щину Василя Олександровича 
Сухомлинського. аналізуючи її. 
можна сказати, що тема вір
ності Батьківщині проходить, 
червоною ниткою через усі 
праці видатного педагога-вче- 
ного.

«Якщо ви хочете, щоб учнів
ський колектив був МІЦНИМ 
ідейним об’єднанням, щоб він 
ЕИ.ховуваз справжніх людей,

життя
1955 рік — захищає нанди 

датську дисертацію у Київсько 
му державному університет 
ім. 7. Г. Шевченка на гему «Ди 
ректор тиноли — нерівний на 
вчально-вихоаної роботи».

1957 рік — обраний членом 
кореспондентом Академії педп 
гогічних наук РРФСР.

1958 рік — присвоено почес 
не звання Заслуженого вчителя 
УРСР.

1968 рік — присвоєно звання 
Героя Соціалістичної Праці. 00 
раний членом-кореспонденчом 
Академії педагогічних наук 
СРСР.

1969 рік — вийшла у сап 
книга «Серце віддаю дітям».

діями яких керують благородні 
почуття і принципи, помагай 
тесь утвердження в кожному 
Юному серці святіші народу — 
безмежної відданості Батьків 
щині. народові... Почуття пат
ріотизму виростає з любові до 
матері», — так вважав Сухо 
МЛІІНСЬКІІЙ.

В одній з останніх публіка 
цій великого вчителя «Корінь 
життя» ще раз бачимо уточне
не поняття «Батьківщина». Віт
чизна за Сухомлііпськіїм — це 
праця, хліб, народ. Про цс гл, 
писав і в своїх творах «Серце 
віддаю дітям», «Як виховувати < 
справжню людину». І нову йо 
ю книгу гак і названо—«Б.іт 
ківшика в серці». До цього 
збірника увійдуть рукопис про 
патріотичне виховання, два лис
ти до сипа і стаття «Виховання 
обов’язку». Цей збірник здобу
де широку популярність у чи
тачів, зіграє 
патріотичному 
зміни.

велику роль у 
вихованні юної

л. ГОЛОВАНОВ, 
кандидат філософських на
ук, науковий консультант 
журналу «Коммунист».

Фото Ю. ДНІПРОВСЬКОГО.
У МУЗЕЇ В. 0. СУХОМЛИНСЬКОГО.

УКЛІН
Сухомлинського роки — 
Сторінки золоті.
Незабутій уроки
Віри і доброти.

Стрічку світлу перерви 
Розрізає дзвінок.
Добрий Вчителю, де ви 
Прнпізшіли свій крок?

Чей на дальнім осонні 
Слід засвіти і вся лиш.
Вами мріє сьогодні 
Вересневий Павлиш.

Вами марить берізка
І троянда жива...
Ми вклоняємось низько, 
Мудрий Вчи і елю, вам.

Валерій ГОНЧАРЕНКО.
-■■■ т-іт-----
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До відома абонентів м. Кіровограда
Абснспгн міської телефонної етапнії міста Кіровогра

да, телефони яких підключені до АТС-2, АТС-3, АТС-4, 
АТС-6, АТС-7, крім телефонів, номери яких цочіпіаютьсл 
на 21... без попереднього замовлення в будь-який час 
можуть користуватися автоматичним міжміським теле
фонним зв’язком (АМТС).

Кіровоградська міжміська телефонна станція нагадує 
направления, підключені в АМТС. порядок набору і но-

НАДІЯ БОДНАР — СТУДЕНТКА КІРОВОГРАДСЬКО
ГО ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИ
НОБУДУВАННЯ. ВОНА УСПІШНО СКЛАЛА ЗАЛІК З 
ФІЗИЧНОЇ ТА ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ. 
ВИКОНАЛА НОРМАТИВ ПЕРШОГО СПОРТИВНОГО 
РОЗРЯДУ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. УЧАСНИЦЯ РЕСПУБ
ЛІКАНСЬКИХ ЧЕМПІОНАТІВ.

НА ФОТО: Н. БОДНАР.
Фото В. ГРИБА.

(Закінчення.
Поч. на 1-й сюр.).

міста Кіровоірада набра
ли 1002 очка, то го.іоиа- 
півці... ЗО, команда ііовго- 
родківського району — 08. 
Хіба пс соромно їм, що 
тільки один Володимир 
Твсрдоступ (з Кіровогра
да) мав більший багаж, 
ніж ці дві команди ■— 138?

С. Шаповалов: Ще за
довго до цих стартів б\ло 
встановлено, що в школах 
області формально став
ляться до підготовки знач
ківців ГПО. Але я знову 
підкреслюю: якби всюди 
провели змагання з бага
тоборства ГІ1О і визначи
ли напспльніїщіх. то таких 
«сюрпризів» ми б не мали. 
Бо цс навіть смішно: при
їздить у Кіровоград так 
званий чемпіон району і 
раптом не вміє триматись 
па воді в плавальному ба
сейні і біжить гірше по
чатківця.

Прорахупки па виду. 1 
ми суворо спи гаємо тих, 
хто відповідальний за то

справу. Як цс не дивно, 
але деякі КОМСОМОЛЬСЬКІ 
працівники й донині вва
жають, що фізичне вихо
вання молоді — то справа 
лише фізкультурних акти
вістів. Таку позицію зай
няли, наприклад, представ
ники Кіровоградського, 
Вільшапського, Петрів- 
ського, Опуфріївського 
районів. їхні виправдання 
тепер марні. Бо слова не 
підтверджуються конкрет
ними ділами...

І все ж таки це добре, що 
чемпіонат республіки від
будеться в Кіровограді. Ми 
матимемо пагоду побачи
ти провідних багатобор- 
ців України і перейняти 
їхній досвід. Тож гостин
но запрошуємо па кращі 
спортивні бази міста юна
ків і дівчат, значківців 
ГПО. тих. хто робить ли
ше перші кроки до Олім
пу. Хай золото медалей 
чемпіонів покличе па стар
ти кожного, .хто хоче бу- 
ти сильним, бадьорим, 
красивим!

ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ ААГГС

мера довідкової служби цих направлень:
Коди М. телефонів

Направлення направлень довідкової 
служби

Біла Церква 89-044-63 $-12-99
Володарка 89-044-69 5-15-32
Дніпропетровськ 89-056 46-22-90
Донецьк 89-062 93-05-22
Київ 89-04 4 24-95-85
Крисий Ріг 89 067 22-22-22
Миколаїв 89-051 5-15-55
Одеса 89-048 22-22-22
Полтава 89-053 7-30-51
Пєреяс лав-Хмельницький 89-044-67 ~ 3-19-09
Черкаси 89-047 2-22 22
Фастов 89-044-65 5-30-40
Олександрія 89-204 3-22-22
Олександрівна 89-202 25-03
Голованівськ 89-212 —
Дояинська 89-208 2-17-59
Знам’янка 89-2.07 21-02
Компаніївка 89-200 —
Мала Виска 89-210 —. .
Новоукраїнна 89-211 2-22-98
Ноегородка 89-201 —
Петрово 89-206 9-13-08
Світлоеодськ 89-203 34-34
Ульяновка 89-213 ' —

БОРОТЬБА КЛАСИЧНА. 
Черговим видом програми 
XV Спартакіади Мініс
терства освіти УРСР, при
свяченої 60-річчю ВЛКСМ, 
була класична боротьба. 
Ці змагання три дні про
ходили в Харкові. В них 
взяли участь 19 колективів 
фізкультури педвузів рес
публіки. Успішно виступи
ли на цьому турнірі кіро- 
соградці. Чемпіонсьний ти
тул серед важковаговиків

завоював студент третього 
курсу факультету фізич
ного виховання педагогіч
ного інституту, майстер 
спорту СРСР Геннадій Без
палько. Бронзу привіз до
дому його товариш по 
команді кандидат у май
стри спорту борець першої 
середньої вагової катего
рії Анатолій Ясинський.

В командному заліку на
ші земляки після харків’ян, 
тернопільців і запоріжців 
зайняли четверте місце.

ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА. 
Чемпіонат української ра
ди ДССТ «Буревісним» від-

бувся в Кіровограді. Свої 
здібності е спортивному 
залі факультету фізичного 
виховання демонстрували 
понад 70 спортсменок. Се
ред них були і наші зем
лячки. Срібним призером 
у вправах із стрічкою ста
ла майстер спорту Олена 
Шершньова. Треті місця 
їй дісталися за виконання 
вправ з м’ячиком і без 
предметів. На цих змаган
нях нормативи майстрів 
спорту виконали вихован
ки тренера Валентини Се- 
менівни Бикової першо
курсниці факультету фіз- 
виховання Лариса Горба
чова і Валентина Семіцеса.

В командному заліку кіро- 
вогрлдки зайняли третю 
сходинку п’єдесталу поша
ни. А на першій — гімнаст
ки Одеси, на другій — хар
ків’янки.

ФУТБОЛ. У другому турі 
першості країни з футболу 
серед юнаків команди кі
ровоградської «Зірки» гра
ли в Херсоні з колектива
ми місцевого «Кристала». 
Зустріч спортсменів мо
лодшої вікової групи за
кінчилася внічию — 1:1. У 
матчі старших юнаків 
сильнішими виявилися 
господарі поля. Вони здо
були перемогу з мінімаль
ним результатом — 1:0.

НА ТВОЮ 
КНИЖКОВУ 
полицю

До магазину № 10 обл- 
кппготоргу надійшли нові 
видання.

Гладков Ф. В. Цемент. 
Роман. * Донбас». 1973 рік. 
Ціна 1 крб. 20 ксп.

У романі талановито по
казані картини героїчного 
життя радянського робіт
ничого класу в тяжкі роки 
після громадянської сійни. 
Соціальні проблеми, по
ставлені автором, хвилю
ють і сучасних читачів.

Кондрат Омелян. Нам 
час неспокійний дістався. 
Документальна повість. Ки-

їв. * Радянський письмен
ник». 1978 рік. Ціна 1 крб. 
10 коп.

Автор цієї повісті — Ге
рой Радянського Союзу, 
геисрдл-майср авіації — V 
молодості боровся в лавах 
добровольців за Іспанську 
республіку. Цс розповідь 
про пе.е.покіііпйй час. що 
дістався старшому поко
лінню радянських людей, 
про мужніх солдатів і ко
мандирів Збройних Сил 
СРСР. про їх синівську 
любов до рідної Батьків
щині! іі почуття високого 
інтернаціоналізму наших 
воїнів.

Кувасв О. Територія. Ро
ман та повісті. Київ. «Діііп- 
по>. 1978 рік. Ціна 1 крб. 
70 коп.

Тема роману — тривалі 
і нелегкі пошуки золота 
на Чукотці. Та суть знач
но глибша’ це — відкрит
тя скарбів людської дуті. 
Герої творів Олега Ку
ваева — чесні іі мужні .’ПО
ДИ. окрилені справжньою 
непідробною романтикою.

непідвладні дрібному оби
вательському раціоналіз
мові. В захоплюючій робо
ті. в любові до людини, в 
гднаппі з природою вони 
пізнають таїну буття і вті
люють мрію в псальцісгь.

Налновська 3. Роман 
Терези Гечнети. Мсж.і. 
Романи. її.. «Діііпоо». 19<8 
рік. Ціна 2 крб. 50 коп.

Для творчості видатної 
польської письменниці 
Зоф’ї Налковської пласти
рі щира вразливість і гли
бокі гумаїястичиі устрем
ління. В романах викри
вається спустошоністи 
поавлячпх кіл бупжга. лої 
Польщі, брудні махінації 
її державних чиновників, 
постає доля різних верств 
ПОЛЬСЬКОГО СУСПІЛЬСТПП.

Парандовський Я. «Небо 
пломеніє». Роман. Л’ г.ід. 
«Камспяп». 1978 рік. Піна 
1 кпб. 60 коп.

Події, описані в помані. 
відбуваються в Львові. 
Гімназист ТеоФіл Гролзіць- 
кий втрачає віру в бога і 
наближається до матеріа-

лістпчпого світорозумін
ня. Конфлікт з батьками і 
школою гарячкові ноцгекн 
істини. юнацька дружба і 
перша любов — ось голов
ні мотиви роману, що пе
рекладенні! па багато єв
ропейських мов.

Поганський Р. «Острів 
диванів». Роман і повість, 
Київ. < Радянський гніт.- 
мспіі’ч.”-. 1978 рік. Ціпа 
1 і*пб. 20 коп.

Роман Радія Полбисьно- 
го - Остпів диваків» при
свячений сторінкам історії 
іі сьогоденню літакобуїу- 
вапия в нашій .країні. Но
го герої — представники 
пі-'щпх поколінь, закохані 
в. робочі б”Д!ІІ. у ТВОРЧІ 
вотумі. в яких народжує
ться новий .’ісіи, задяп- 

• СГ.'-ОГС ПОП’'Г,М!НС-ГО флоту.
Повість «Коротко замп- 

наїшя» — ГОСТРОСЮИЮТИП'І 
твір, у якому позирираю- 

^ться ду-.уігчі й мораль"! 
якості -людей іпо потрапи
ли в с'.’."”дві обставши!.

Т. СЛЛАМЛТ_КІНА.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8 00 
■— «Час,». 8.35 — Гімнастика 
для дітей. 8.55 - Концерт 
«Бахор». 9.25 — Телефільм

»Хліб». 9.30 — «Будильник». 
10.00 — < Служу Радянсько
му Союзу!» 11.00 — «В гос
тях у казки». 12.10 — док. 
телефільм. 12.30 — «Сіль
ська година». »Рішення лип
невого (1973 р.) Пленуму ЦК 
КПРС — V життя». 13.30 — 
' Музичний КІОСК». 1-1.00 — 
Хокей: « Динамо» • Моє кап) - 
«Крила Рад». 16.45 — «Між
народна паиоиама». 16.45 — 
«Сьогодні — День учителя». 
17.15 — «За вашими листа
ми». Музична програма. 
18.00 — Повний. 18.15 — 
«К.іу<5 і.-іиоподорожсй». 19.15

- Р. Щгппіп. « Витівці ча
стівки». Фі.іьм-балст. 19 .5 
— - Гіпнотизер». «Фрак». Те
лефільми з серії «Сьогодні

ввечері—Фернандсль». 21.00
— • Час». 21.30 — «Для вас, 
трудівники села». Концерт 
22.00 — Док. фільм <Десята 
першина Ірини Родніиоі».
22.15 — Чемпіонат світ;/ з 
волейболу. Чоловіки. По за
кінченні — козинії.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Програ
ма до Дня вчителя 11.35 — 
«Доброго вам здоров’я».
12.15 — «Автомобіліст». 13.00
— Музичний фільм «Ритми 
рідного краю». 13.30 
«Слава солдатська». 1-і.ЗО — 
Музичний фільм для дітей.

14.45—«Комсомольська тра
диція». 15.45 — «Джерела 
вічності». 16.15 — «Неділь
ний сувенір». Музично-роз
важальна програма 17 00— 
Футбол: «Спартак» (Москва)
— «.Чорноморець» (Одеса). 
18.45 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Концерт Дер
жавного камерного опксс-.’ру 
Азербайджанської РСР. 20.45
— «На добраніч, діти». 21.00
— «Час». 21.30 — Телефільм 
«Зустріч па далекому мери
діані». З сепія. 22.35 — Спі
ває Палад Бюль-Бюль огли. 
ІІо закінченні — новини.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

Л КОМУ г. Кировоград. 
Гаїсіа псчаїаеггя 

па украинском языке.

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

БК 22665. Обсяг 0,5 друк. арк. індекс

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.
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Необхідно набрати умовний код потрібного вам місгг, 
номер телефону в цьому місті і номер свого телефону. 
Перед номером телефону в місті Києві необхідно набра
ти цифру с2;>.

Проміжок між набором цифр повинен бути мінімаль
ний, не більше 10 секунд.

Через 20—40 секунд після набору всіх цифр, вл но
чуєте сигнал «зпклі’ку» (довгі гудки) або сигнал «зай
нято» (короткі . гудки):

Пам’ятайте! Номер телефону абонентів обласних і 
республіканських центрів повинен складати 7 знаків, у 
райцентрах — 5 знаків.

Якщо помер абонента в іншому місті має менше зна
ків, тс перед набиранням необхідного номера слід на
брати відповідну кількість пулів. Набирати треба уваж
но, пс поспішаючи. В разі неправильного набору номера 
вашого телефону,, з’єднання не відбудеться. Якщо помер 
довго і;е набирається, звертайтесь до техніка ААЇТС но 
телефону 2-58-20. :

Обтік тривалості розмови починається з моменту від
повіді будь-якої особи по визваному телефону. Розмови 
оплачуються по фактичній тривалості у відповідно.: ті з 
діючими тарифами в залежності бід відстані. _

Пам’ятайте! Власник телефону несе повну матеріа.іь- 
ну відповідальність за те, що телефоном користувались 
посторснні особи для ведення міжміських телефонних 
розмов.

З питань розрахунку за міжміські переговори звер
тайтесь по телефону 2-80-75 або 2-54-23.

Користуйтесь послугами автоматичної міжміської іс- 
•лофоппої станції цілодобово!

На міста і населені пункти Радянського Союзу, і’є 
включені в АМ1С і за його межі, замовлення па між
міські телефонні розмови приймаються через Стіл замов
лень по телефону «07».

Па районні центри Кіровоградської області і міста 
Вішіішю, Ворошиловград. Дніпропетровськ-. Дои.щьх. 
Житомир. Київ, Кривий Ріг, Кременчук, Миколаїв. Оде
су. Перпоманськ Микол.тїш'ької області, Полтаву, Ровно, 
Херсон, Харків. Черкаси, Чернігів. Ялту. Умань, з якими 
Кіровоградська МТС має прямий зв язок. зацовлечня 
приймаються в будь-який час доби 6с і попереднього 
наведення довідок про час розмов і надаються в поряд
ку черги замовлень на даному направленні.

11а міста Москву. Лепі.чгпад, Запоріжжя. Сімферополь. 
з якими Кіровоградська МТС також має прямий зв’язок, 
прийом замовлень регулюється в псиіод з 8.00 до 23.00 
готші па три дні наперед.

Па міста Киїшшів. /її,він прийом замовлень регулює
ться в період з 18.00 до 23.00 годин також па три дні 
наперед.

У всі інші міста і населені пункти Радянської о Союзу 
прийом замовлень проводяться з попереднім наведенням 
довідок про годніш розмови.

Приймаючи замовлення на розмови, міжміська теле
фонна станція надає абонентам такі додаткові платні 
послуги зв’язку:

— запрошує абонента для розмови на переговорним 
пункт або до номера телефону, вказаному в замовленні;

— попереджає викликаного, на прохання викликаючо
го, про передуючу розмову;

— наводить довідки про помер телефону абонента в 
іншому місті;

— повідомляє викликаного, н.т прохання викликаючо
го. про тс, хто його запрошує на розмову;

— надає розмову, оплачену викликаним, якщо остан
ній знаходиться на переговорному пункті або має квар
тирний телефон;

— надає розмову у визначені, вказані абонентом, го
дини; ,

— розмовляє за абонента;
— запрошує вказану абонентом особу до телефону;
— повідомляє викликаного, на прохання викликаючою ” 

то, на замовлення з повідомленням про відмову від роз- 
мови, якщо остання не відбудеться.

Усі послуги оплачуються вартістю однієї хвилини роз- 
мови із заказаним містом.

Користуйтесь послугами Кіровоградської міжміської 
телефонної станції!

Одночасно паї здуємо. шо за несвоєчасну оплату (в мі* 
сячний строк) вартості наданих міжміських розмов, те* 
лефони будуть відключатись.

АДМІНІСТРАЦІЯ ТЕЛЕГРАФНО- 
ТЕЛЕФОННОЇ СТАНЦІЇ.
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