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У ЦК КОМПАРТІЇ 
УКРАЇНИ

ЦК Компартії України прийняв постанову «Пре робєіу партій
них організацій Київської області по зуіішснню кормової бали 
тваринництва». В пій відзначається, що партійні організації, ра
дянські і господарські органи Київської області розробили і здійс
нюють комплексну програму прискореного розвитку кормовироб
ництва.

У цілому по області па кінець одинадцятої п'ятирічки передба
чало довести вихід кормів з гектара сіяних кормових культур до 
50 центнерів кормових одній нь, на природних угіддях — до 28 
центнерів, а загальна їх виробництво становитиме б мільйонів тонн 
кормових одиниць, або по 41 центнер’, на умовну голову /л.ішл: 
з вмістом 110 грамів перетравного протеїну в чолііі'і кормі.h.z 
одиниці.

ЦК Компартії України схвалив роботу, здійснювану п;.р нш.а- 
J.5U організаціями, радянськими і господарсі чнмп органами Кічн- 
ської області но збільшенню виробництва і поліпшенії ю якості 
кормів.

(РАТАУ).

ПІДПИСАННЯ
16217355

ДОКУМЕНТІВ
18 червня в палаці 

•Хофбург у Бідні в уро
чистій обстановці відбу
лося підписання радян
сько-американських до
кументів. Було підписано:

— Договір між Союзом 
Радянських Соціалістич
них Республік і Сполуче
ними Штатами Америки 
про обмеження стратегіч
них наступальних озбро
єнь,

— Протокол до догово
ру між Союзом Радян
ських Соціалістичних Рес
публік і Сполученими 
Штатами Америки про об
меження стратегічних на
ступальних озброєнь,

— Спільну заяву про 
принципи і основні напря-

ми наступних переговорів 
про обмеження стратегіч
них озброєнь,

— Документ «Погодже
ні заяви і спільні розумін
ня у зв’язку з договором 
між СРСР і США про об
меження стратегічних на
ступальних озброєнь»,

— Спільне радянсько- 
американське комюніке.

Документи підписали: 
за Союз Радянських Со
ціалістичних Республік — 
Генеральний секретар ЦК 
КПРС, Голова Президії 
Верховної Ради СРСР Л. І. 
Брежнєв. за Сполучені 
Штати Америки — Прези
дент США Дж. Картер.

(ТАРС).

ЮНАКИ І ДІВЧАТА КІРОВОГРАДШИНИ.ЯК 1 ВСІ РАДЯНСЬКІ ЛЮ
ДИ, ПАЛКО СХВАЛЮЮТЬ МИРОЛЮБНУ ПОЛІТИКУ КПРС І РАДЯНСЬ
КОГО УРЯДУ, СЕРДЕЧНО ДЯКУЮТЬ Л. І. БРЕЖНЄВУ ЗА ЙОГО НЕВ
ТОМНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКУ Він ПРОВОДИТЬ ЗАРАДИ ЗМІЦНЕННЯ 
МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ.

У ДНІ ТИЖНЯ МИРУ. ЩО БУДЕ ПРОВЕДЕНИЙ 3 22 ПО 29 ЧЕРВНЯ, 
МОЛОДЬ СТАНЕ НА УДАРНУ ТРУДОВУ ВАХТУ І ЗРОБИТЬ СВІЙ ВНЕ
СОК ДО ФОНДУ МИРУ. ВІДБУДУТЬСЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ВЕЧОРИ. 

ЗУСТРІЧІ З ВЕТЕРАНАМИ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, КОРЧАГІНЦІ 70-Х РОКІВ 
ВИРУШАТЬ У ПОХОДИ «ШЛЯХАМИ СЛАВИ БАТЬКІВ».

ЗУСТРІЧ
У ВІДНІ 
ЗАВЕРШЕНА

Відповідно до домовле
ності з 15 по 18 червня 
1979 року у Відні (Австрія) 
відбулася зустріч Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС, Голови Президії 
Верховної Ради СРСР Л. І. 
Брежнєва і Президента 
Сполучених Штатів Аме
рики Джеймса Е. Картера.

18 червня у Відні були 
завершені радянсько-аме
риканські переговори. 
Л. І. Брежнев і Дж. Кар
тер висловилися за даль
ший розвиток радянсько- 
американських відносин 
на основі принципів не
втручання у внутрішні 
справи один одного, неза- 
стосування сили у вирі
шенні спірних питань,

строгого додержання ук
ладених угод і договорів. 
Було висловлено обопіль
не переконання, що * є 
можливості послідовно 
поглиблювгти радянсько- 
американські зв’язки і 
контакти, розширювати 
сферу згоди та взаємо
вигідного співробітництва 
між СРСР і США.

Було підкреслено, що 
від стану радянсько-аме
риканських відносин, взає
модії Радянського Союзу 
і США на міжнародній 
арені великою мірою за
лежить справа зміцнення 
миру та безпеки народів.

Наприкінці обидві сто
рони висловили задово
лення підсумками радян
сько-американської зуст
річі на найвищому рівні, 
яка відбулась у Відні, і 
переконання, що прове
дені переговори послу
жать справі поліпшення 
відносин між СРСР і США 
та зміцнення загального 
миру.

(ТАРС).

Вам доводилось бачити 
на вулицях Кіровограда 
таксі з написом: «Працюю 
у фонд миру»?

Появилось воно в об
ласному центрі в жовтні 
минулого року. Саме тоді 
водії з таксомоторного 
парку вирішили щомісяця 
кожному відпрацювати 
один свій вихідний, а за
роблені гроші внести до 
фонду миру. Спершу так 
зробили комуністи і ком
сомольці, а тепер — ко
жен з 262 водіїв.

У дні, коли у Відні три

РАДІСТЬ ПРИЧЕТНОСТІ
вали переговори між Ге
неральним секретарем 
ЦК КПРС, Головою Пре
зидії Верховної Ради СРСР 
Л. І. Брежнєвим і прези
дентом США Дж. Карте
ром, що передували під
писанню Договору про 
обмеження стратегічних 
наступальних озброєнь, 
бажаючих працювати у 
фонд миру виявилось 
особливо багато.

Важливий документ про

ОСО-2, підписаний керів
никами двох великих дер
жав, — іще один крок до 
гарантії міцного миру і 
міжнародної безпеки. Це 
добре усвідомлює кожен 
із нас. А тому я і мої това
риші по роботі Василь ка- 
ченко, Володимир Кася- 
иенно, Сергій Водяник, 
Тамара Вітер та інші з ра
дісним почуттям сідаємо 
за кермо автомашини, 
щоб відпрацювати зміну

у фонд миру. У ножного 
появляється відчуття при
четності до всенародної 
боротьби за мир, зміц
нення міжнародної без
пеки. Схвалюючи миро
любну політику КПРС, 
яскравим свідченням якої 
стало підписання Догово
ру про ОСО-2, ми щасли
ві, що не стоїмо осторонь 
неї, вносимо і свій по
сильний вклад у зміцнення 
миру на планеті.

В. ЛАПіН,
таксист.

м. Кіровоград.

МАТЕРИНСЬКЕ СПАСИБІ
З надією і найкращими сподіван

нями стежила я, як і всі мої одио- 
сельчащі, за ходом радянсько-аме
риканських переговорів у Відні. З 
надією, що ця подія буде в історії 
людства значним кроком до гаран
тії миру на Землі. Підписання До
говору про обмеження стратегічних

наступальних озброєнь стало здійс
ненням наших сподівань. Для мене 
особисто не надзвичайно важлива 
подія.

/• — мати багатодітної сім'ї. Всі 
мої шестеро сипів три дочки наро- 
дн.інся після війни. Це щастя — 
ростити дітей у мирі, бути СІЮКІІІ-

псю за їхнє майбутнє. Ось і паЯмо- 
лодша моя дочка Марійка йде у 
велике доросле >кн’ття — закінчила 
десятирічку. Маю вже сім онуків. 
За мирне небо над їхніми головами. 
За впевненість у їхньому завтраш
ньому дні материнське спасибі пар
тії та урядові нашої країни.

О. ОРЕЛ: 
колгоспниця, мати-героїня.

Колгосп «Заповіт Леніна», 
Зналл’янський рейси.ПАЛКО СХВАЛЮЄМО

Радянські люди праг
нуть миру. Саме тому ми 
хочемо, щоб ррдянсько- 
а мер иканськ і відноснії п 
були відносинами миру і 
широкого співробітництва. 
11а переговорах із прози-

дсптом США Дж. Карте
ром Генеральний секретар 
ЦК КПРС, Голова Прези
дії Верховної Ради СРСР 
• І. 1. Брежнєв підкреслив, 
шо у нашої країни немає 
ворожих намірів щодо

Сполучених Штатів, ми 
не шукаємо для себе 
будь-яких вигід або пере
ваг за рахунок США. Вся
кі розмови про «радянську 
воєнну загрозу» — цс ви
гадки, що грають па руку 
тим, хто хотів би посіяти 
ворожнечу, а то іі зштовх
нути між собою СРСР і

США. Ми...учасники битви 
з фашизмом. знаємо, то 
таке страхіття війни, тим- 
то палко схвалюємо ту вс-. 
лпчезиу роботу, яку веде 
Л. 1 Брежнєв но збере
женню миру на землі.

Б. МИХЕЄНКО. 
підполковник у від
ставці.

, Нагорода американським 
комсомольцям

НЬЮ-ЙОРК, 18 червня. 
(Кор. ТАРС). Тут відбулась 
урочиста церемонія вру
чення ювілейного знака 
«60 років ВЛКСМ» керів
никам прогресивного мо
лодіжного руху Сполуче
них Штатів. Цієї почесної 
нагороди були удостоєні 
національний голова Сою
зу молодих робітників за 
визволення — американ
ського комсомолу Дж. 
Стіл, координатор групи 
«Голос майбутньої о»
Л. Московіц, а також ке
рівник міжнародного від
ділу Союзу молодих ро
бітників за визволення 
Д Розенберг.

Вручаючи ювілейний 
знакомлен ЦК ВЛКСМ В. І. 
Михайленко відзначив ве-

личезні заслуги нагород
жених у справі сприяння 
дальшому розвиткові про
цесу розрядки міжнарод
ної напруженості і співро
бітництва, розширення і 
зміцнення уз дружби між 
молоддю США і СРСР, а 
також налагодження різ
нобічних зв’язків між 
ними.

Приймаючи почесний 
знак радянського комсо
молу, Дж. Стіл від усього 
серця подякував за вияв
лену йому і його товари
шам честь і заявив, що 
сприймає цю нагороду як 
символ міцніючої дружби 
між молоддю двох країн.

Дж. Стіл охарактеризу
вав також деякі основні 
завдання, що стоять пе

ред американською мо
лоддю. «Головне, — під
креслив він, — це бороть
ба проти безумної ГОНКИ 
озбооснь, за роззброєн
ня. Молоді США потрібен 
мир, вона прагне до ньо
го. Вона хоче раз і назав
жди позбутися непомір
ного тягаря еоєнних ви
трат».

На зборах виступив та
кож генеральний секре
тар Компартії США 
Г. Холл. У своєму виступі 
він особливо підкреслив, 
що вручення цієї почесної 
нагороди американським 
комсомольцям знаменує 
міцніючу єдність між ро
бітничим класом не тіль
ки СРСР і США, а й усьо
го світу. Воно також 
сприяє просуванню впе
ред справи співробітни
цтва і дружби між молод
дю всього світу.

І. МАКУРїН.

МОЛОДА РО
БІТНИЦЯ К1 НО
ВО ГРАДСЬК О ї 
ФАБРИКИ ІН
ДИВІДУАЛЬНО

ГО ШИТТЯ І РЕ
МОНТУ ТРИКО
ТАЖНИХ ВИ
РОВІЙ ГАННА 

ПЕТРУШЕНКО 
ПРАЦЮЄ НА 
ПІДІТРИЄМСТ 1!І 
ВЖЕ ЧОТИРИ 
РОКИ. ЗА ЦЕЙ 
ЧАС ВОНА СТА
ЛА СПРАВЖ
НІМ МАГІСТ
РОМ ВИРОБ
НИЦТВА П 
ПРОДУК Ц І ю 
ВТК ПРИЙМАЄ 
з першого 
ПРЕДЯВЛ Е II- 
11Я.
Фото В. ГРИБА.
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ВОНИ ВИСТУПАЮТЬ 
ПЕРЕД РОБІТНИКАМИ 
І КОЛГОСПНИКАМИ, в 
ЦЕХАХ НІДПРШ. МСТБ І 
НА СЦЕНАХ СІЛЬ
СЬКИХ КЛУБІВ. НИНІ 
дорога учасники; 
ХУДОЖНЬОЇ АГІТ
БРИГАДИ НОВОУКРл- 
ЇИСЬКОГО РАЙОННОГО 
БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 
«ЮВІЛЕЙНИЙ, • ПРО
ЛЯГЛА В СТЕП. ДО ХЛІ
БОРОБІВ. КУЛЬТАР
МІЙЦІ ПІДГОЇ УВАЛИ 
НОВУ ПРОГРАМУ. 
ЯКОЮ ВИСТУПЛЯТЬ 
ПЕРЕД ТРУДІВНИКА
МИ СЕЛА, ЩО ЖНИВУ-. 
ВАТИМУТЬ.

Фото І. КОРЗУНА.

ОЩАДЛИВО
ВИКОРИСТОВУВАТИ
ІМЕТАЛ

КОРОЗІЇ
Сьогодні ножна шоста 

домна країни працює на 
компенсацію в народно
му господарстві втрат 
(иеталу зід корозії, руй
нівна сила якої «з’їдає» 
ного щороку 20 — 25 міль
йонів тонн. Особливої 
синоди зазнають агрега
ти в хімічній індустрії.

Вісім науково-дослід
них інститутів і чотир
надцять підприємств, що 
добилися успіхів у бо
ротьбі з цим злом, пред
ставлені з експозиції но
вої тематичної виставки 
§ Захист металів і виро-

іа з них зід корозії», 
^ка відкрилась у павіль- 

оні «Хімічна промисло
вість» ЗДНГ УРСР.

1200 тонн нержавіючої 
сталі на рік дасть мож- 
йизість заощадити:засто- 
^уваннн ємкостей з ,тер- 
імопластів для транспор
тування і зберігання мі
неральних добрив. Кон
струкція і технологія
його аиготовлення роз
роблені Сєверодонець- 
Єим філіалом НДІХІМма- 

іу. Корозійні інгібітори 
ІІС-1 та ІС-2, представлені 
Ниївсьням політехнічним 
інститутом, захистять 
іповерхні чорних і кольо
рових металів від висо
котемпературної дії сір
чаної і соляної кислот. 
Тривалій консервації ви
робів з сталі допоможе 
спеціальний папір, за
пропонований україн
ським науково-виробни- 
рик. об’єднанням целю- 
г озно-паперо8ої промис
ловості.

На виставці ' ' демон
струється понад п’ятде
сят натурних зразків. 
Вона буде постійно дію
чою.

Т. МАЙБОРОДА, 
кор. РАТАУ.,

Сто доріг — одна твоя

РОЗКАЖІТЬ
ПРО ПРОФЕСІЮ...

Щодня до редакції приходять лисій з проханням 
розповісти про ту чи іншу професію, дати адреси 
училищ, технікумів,.вузів. Про те, де можна ііабуїи 
професії художника ио оформлению посуду з фаян
су. фарфору тощо, чи є можливість працювати за 
цією спеціальністю в нашій області, просить розио- 
вісіи десятикласниця О.чя ФІЩЕНКО.

Про Сзітловодський ке
рамічний завод, ..його ро
бітників розказує наш по
заштатний кореспондент 
Сергій ТИШКО:

— Цей завод по праву 
можна назвати молодіж
ним. Більша частина його 
робітників — юнаки і дів
чата а і ком до ЗО років. І 
хоча підприємство одне з 
найстаріших у Світловод- 
ську (місту всього 25 ро
ків), але продукція і тех
нологія її виробництва ще 
зовсім молоді. Порівняно 
недавно завод перейшов 
на виготовлення фарфо
рових виробів,

«Щодня ми випускаємо 
близько семи тисяч виро
бів, — каже начальник цв-

У рефераті глибоко 
розкрито ідею, висунуту 
К. Марксом, про всебіч
ний гармонійний розвиток 
особи як одне з головних 
завдань будівництва ко
муністичного суспільства. 
Доведено, що глибокі со
ціально-економічні зміни 
з житті нашого суспіль
ства, підвищення рівня 
освіченості, поінформова
ності радянських людей 
вимагають підвищення 
якості ідеологічної ро
боти.

Пропагандист підкрес
лює, що нашим головним 
компасом на шляху до 
комунізму є марксист
сько-ленінське вчення і 
що неможливо переоціни
ти значення глибокого й 
систематичного засвоєння 
цієї вічно молодої рево
люційної науки.

«Виховання,—пише О. І. 
Ьабенко, — не є просте 
механічне заучування ок
ремих істин і.формул. Це 
й активна діяльність самої 
людини, з ході якої знан
ня та ідеї перетворюю
ться в переконання і на
вики, а мотиви поведінки і 
праці,

ГІри такій постановці 
питання кожен громадя
нин, незалежно від того, 
є зін професійним леда- 
гогом-вихователем, чи ні, 
займає посаду керівника 
чи здійснює виконавчі 
функції, несе перед су
спільством високу відпо
відальність за виховні на
слідки кожного свого 
кроку. Він повинен бачи
ти морально-політичний 
зміст своєї професіональ
ної роботи, своїх вчинків, 
свого ставлення до інших 
людей».

Саме так розуміє зміст 
своєї пропагандистської 
діяльності О. І. Ьабенко. 
Звідси — висока вимогли
вість до себе, ретель.-іа 

ху А. ф. Місюн. — Це чай
ні сервізи, набори для 
страв, подарункові чаш
ки... Двом чайним серві
зам присвоєно державний 
Знак якості».

На заводі більш як 
двадцять спеціальностей, 
основні з них — живопи
сець, ливарник, глазуру- 
вальник, оправник-чис- 
тильник та інші.

Для того, щоб стати ква
ліфікованим робітником 
цього підприємства, треба 
мати певні навики, худож
ній смак, здібності. Тому 
до живописного цеху, на
приклад, приймають юна
ків і дівчат після перевір
ки їхніх художніх здібнос
тей. Після трьох місяців

ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ
Закінчується перший етап Всесоюзного конкурсу 

рефератів пропагандистів і слухачів, присвяченого 
110-й річниці з дня народження В. 1. Леніна.

Сьогодні ми рецензуємо реферат пропагандиста з 
Добровеличківського району О. І. Бабенко «Комп
лексний підхід — шлях до підеиіцення ефективної ті 
виховної роботи».

З ПОЗИЦІЇ 
ДІЄВОСТІ

підготовка до кожного за
няття, пошук цікавих 
форм його проведення. 
В її особистому творчому 
плані є розділ — «Підаи- 
щення ідейно-політичного 
й методичного рівня». 
Тут — список праць кла
сиків марксизму-ленініз- 
му, важливих партійних і 
комсомольських докумен
тів, статті і розробки з 
журналів «Комуніст», «По
литическое самообразова
ние», «Під прапором ле
нінізму» тощо. Олена Іва
нівна постійно використо
вує на заняттях таблиці, 
схеми, діафільми, цікаві 
місцеві факти.

Всі ці заходи, визначені 
з особистому творчому 
плані пропагандиста, ви
магають багато часу, 
енергії, організаторського 
вміння, глибоких теоре
тичних знань. Але без 
цього не було б визнано
го пропагандистського ав
торитету, єдності між 
словом пропагандиста і 
його ділом.

У рефераті Олени Іва
нівни відзначено, що 
комплексний підхід до ви
ховної эоботи вимагає по- 

навчання присвоюють ви
робничий розряд. Біль
шість робітників підпри
ємства закінчила профтех
училище № 76 у Слов’ян
ську Донецької області, 
де готують кваліфікованих 
ливарників, формувальни
ків, оправників-чистильни- 
ків фаянсу та фарфору.

Миргородський кера
мічний технікум, що в 
Полтавській області, готус 
техніків-технологів, теп
лотехніків, художників- 
майстрів. Сьогодні на 
Світлово.дському кераміч
ному заводі працюють 17 
випускників цього на
вчального закладу.

Новачків навчають до
свідчені робітники-настав- 
ники Марія Петрівна На- 
прієнкова, Олена Костян
тинівна Бугай, Людмила 
Єрофіївна Халимовська.

Світловодський кера
мічний іде в ногу з часом, 
оперативко реагує на по
пит покупців. Чайні серві
зи, наприклад з прилавків 
магазинів зникають блис
кавично. Це й не дивно. 
Красиві, акуратні, розпи
сані яскравими фарбами, 
вони так і просяться з до
машній сервант. 

слідозногр поєднання ос
віти, соціальної практики, 
участі у творчій праці. 
При цьому підкреслено, 
що навчання молоді в 
системі політосвіти має 
сприяти дальшому підви
щенню трудової і політич
ної активності юнаків і 
дівчат, їхньому ідейному 
зростанню.

Всі члени гуртка—учас
ники Ленінського заліку 
«Рішення XXV з’їзду КПРС 
— у життя!». У своїх осо
бистих комплексних пла
нах, крім соціалістичних 
зобов'язань, вони перед
бачили й форми участі в 
політичному і громадсько
му житті, підготовці до 
60-річчя комсомолу Ук
раїни. Звіти слухачів пе
ред атестаційною комі
сією показали, що абсо
лютна більшість молоді 
досягла визначних рубе
жів. Наприклад, оператор 
Тетяна Бойченко виконала 
до річниці Конституції 
СРСР план ..трьох років 
п’ятирічки, з річною ви
робничою програмою 
справилася до свята Ве
ликого Жовтня оператор 
Єлизавета Фрилюк. Інже

В ОДНОМУ СТРОЮ
Бобринецький райком ЛКСМ України підготував спе

ціальні друновані листівки із соціалістичними зобов'я
заннями доярок району під рубрикою «35-річч;о перемо
ги у Великій Вітчизняній війні — гідну зустріч!» Цікаво, 
що молоді доярки Г. Васильєва. Г. Попчук, Г. Акішєаа, 
Н. Чича працюють за себе і за відважних патріотів Я, То
кар та С. Рибака, які загинули в боротьбі з фашистськи
ми загарбниками,

«Я зобов’язуюсь до знаменної дати надоїти пс 3850 кі
лограмів молока від кожної корови, в тому числі 520 кі
лограмів — за відважного патріота, нашого земляка Сер
гія Рибака, який віддав своє життя за наше щасливе 
сьогодення і якого посмертно занесено до списків нашо
го колективу», — говориться з зобов’язаннях Н. Чичі з 
колгоспу «Родина».

На листівці дві фотографії поруч — комсомолки Н. Чи
чі і героя-земляка С. Рибака і їхні спільні зобов’язання.

М. НЕПОМНЯЩИЙ, 
громадський кореспондент «Молодого комунара».

«ХТО ПОСІЯВ 
ТРИВОГУ»

Так називалася кррес- 
попдснція, вміщена в на
шій газеті 2 червня, о якій 
йшлося про байдуже сі яв
лення адміністрації, зав
кому комсомолу завоту 
♦Червона зірка» та керів
ників комітетів комсом >.чу 
МІСЬКИХ профтеху Ш.‘«ЛіЦ 

нер Валентина Оспа та 
бухгалтер Людмила Зме- 
ул, крім сумлінного вико
нання службових обов яз- 
ків, ведуть широку агіта
ційну роботу, вони — ак
тивні учасники художньої 
самодіяльності.

І ще одну думку під
креслено у рефераті О. І. 
Ьабенко. Це — значен
ня вивчення марксист
сько-ленінської теорії у 
формуванні ідейних пере
конань особи. Олена Іва
нівна наводить слова Л. І. 
Брежнєва, який наголошу
вав, що вивчення марк- 
сизму-ленінізму збагачує 
людину, підні/лає її до 
розуміння великих зав
дань творення комуніз//у, 
робить її свідо/лим учас
ником світового револю
ційного процесу.

Ось чому пропагандист 
надає великого значення 
організації роботи слуха
чів над першоджерелами. 
Бона додатково відводить 
час для практичних занять 
по рекомендованих про
грамою гуртка працях. На 
цих заняттях допомаїає 
слухачам вибрати і закон
спектувати головне, пояс
нює незрозумілі терміни, 
визначає практичні зав
дання, вчить працювати 
самостійно з політичною 
книгою.

Такі-, на мій погляд, ви
значальні проблеми, по
рушені О. І. Ьабенко в її 
рефераті. Головне, що во
на прагне перенести на 
практичний грунт сучасні 
вимоги до пропагандиста. 
А саме це характеризує 
творчий пошук ідейного 
наставника, розуміння 
ним завдань, висунутих 
КПРС у постанові «Про 
дальше поліпшення ідео
логічної, політико-вихов- 
ної роботи».

В. АНДРЄЄВ.

№ 4 та № б до праце
влаштування та вихован
ня молодої робітничої змі
ни — випускників проф- 
техучн.шш навчальних за
кладів. •

Як повідомив нам за
ступник директора заводу 
«Червона зірка» по роботі 
з кадрами Л. Іваіцук, фак
ти, викладені в кореспон
денції, мали місце. Вона 
обговорена на спільному 
засіданні керівників за
воду та базових профтех
училищ № 4 й № 6. <3 мс
тою усунення названих 
недоліків розроблено за
ходи но полініиешцо робо

«ГАРЯЧА 
КВІТКА» - 

КНИЖКА 
ПРО 

ВИХОВАННЯ
У видавництві «Веселко» 

вийшла друком збірка 
оповідань та казок Василя 
Олександровича Сухо- 
млинського «Гаряча квіт
ка». В ній — короткі ГВОт 
ри видатного педагога і 
письменника, які він при» 
святив своїм учням. Упо
рядкувала збірку ЙО'О 
дружина — Ганна Іванів
на С.ухомлинська, Перед-? 
мову написала письмен
ниця Наталя Забіла.

Збірка має дві частини: 
«Райдуга з бурульці», до 
якої ввійшли оповідання, 
та «Лисиччині ліхтарини» 
— казки. Художник В. А. 
Євдокименко майстерно 
ілюстрував книгу.

Казки та оповідання по
дають образи з життя 
природи, розповідають 
про тварин, про ставлення 
людини до приреди, про 
неповторний світ люд
ських взаємин. Твори Су- 
хомлинського навчають 
дітей бачити й розуміти 
прекрасне. Від стосунків 
людини і природи пись
менник веде юних читачів 
до стосунків між людьми, 
до взаємовідносин у ди
тячому колективі. Твори 
Василя Олександровича 
збуджують думку, допо
магають знаходити пра
вильне розв’язання жит
тєвих питань, виховують у 
дітей глибоку повагу до 
полеглих захисників нашої 
Вітчизни, викликають у 
школярів бажання бути 
достойними батьків і ді
дів, приводять юного чи
тача до високих почуттів 
радянського патріотизму і 
пролетарського інтерна
ціоналізму.

Своїм змістом і мето
дикою «Гаряча квітка» на
гадує підручники для по
чаткового навчання «Рід
не слово» і «Дитячий 
світ» відомого педагога 
К. Д. Ушинського, за яки
ми в нашій країні вчилося 
кілька поколінь.

М, СУХОБ, 
,член обласного літе
ратурного об’єднан
ня.

. Новомиргород.

ти з молодим поповнен
ням підприємства. Ви
пускники профтехучилищ 
розподілені по цехах і 
дільницях заводу, при 
ньому було враховано 
місце проходження ними 
виробничої практики. В 
ліпші цього року б где 
проведено церемонію 
прийняття їх у робітничу 
сім ю червопозорівців. Ви
дано наказ про надання 
шефської допомоги базо
вим профтехучилищам у 
підготовці до нового на
вчального року.
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, Фото Б. В1ТОХІНА.

ЗЛІТ юних
ГЕОЛОГІВ

Кіровограді відбувся 
рбласний зліт юних геоло- 
гіа. Ш :»>їярі взяли участь у 
змаганнях на геологічному 
маршруті, в гідрогеолої іч- 
них дослідах. Вони показу
вали своє вміння користу-

гідрогеолої іч-

взтись топографічною кар
тою, туристським і гірни- 

-мим компасами, визначати
гірські породи і найбільш 
поширені корисні копали
ни, досліджувати елементи 
залягання гірських порід.

Командою здобули пере
могу юні геологи м. Кіро
вограда (капітан команди— 
учениця 9-го класу, прези
дент товариства «Глобус»

середньої школи № ЗО Ва
лентина Баркова), на друго
му місці — представники 
Маловисківського району, 
на третьому — м. Світло- 
зодська.

Переможців нагороджено 
чубками, туристським спо
рядженням, геологічним 
знаряддям і похвальними 
грамотами.

Д. РОМАНОВ.

„ДИПЛОМАТИЧНА“ 
ВІДПИСКА
Коментар фейлетоніста’

Як він нам сказав, на це 
були досить вагомі об єк- 
тивні причини.

Висновок напрошується 
прямо-таки парадоксаль
ний. А саме; в усій цій 
історії з вулицею Жданова

У Кіровограді по вулиці 
Жданова, прямо -на тро
туарі перед вікнами жит
лових будинків завод
тракторних гідроагрегатів 
вибудував своєрідні «пі
раміди» з контейнерів, 
ящиків тощо. Про цей 
іфікт і йшлося в матеріалі 

>. ^Чебажані знахідки», вмі
щеному в газеті 19 квітня 
цьот^> року.

До редакції прийшов 
лист від директора згада
ного заводу, в якому ска
зано, що «стаття газети 
обговорювалась на засі
данні заводського коміте
ту комсомолу та у відділі 
капітального будівництва. 
Факти, висвітлені в статті, 
підтвердились».

Тому — «Вказано за
ступникові директора по 
капітальному будівництву 
т. Карпову, в. о. головного 
механіка т. Леонову, на
чальникові транспортного 
цеху т. Камишеву, на
чальникові цеху № 9 
т. Гончаренку на незадо
вільне дотримання норм 

І _^пііки безпеки на ван- 
ті.шіо - розвантажувальних 
робо^к при надходженні 
обпйдоання і ...зобов яза- 
Но провести роботи ПО 
благоустрою вулиці Жда
нова».

повідати ні а чому не аин- 
ні мешканці вулиці Жда
нова. Саме від них цими 
днями до «Молодого ко
мунара» прийшов колек

тивний'лист. Ось що з ньо
му говориться: «На вулиці 
нашій пежать труби і ящи
ки, між якими бігають ді
ти. Чи ж далеко тут до 
нещасного випадку?

Своїми вантамсно-роз- 
вантажувальними робота
ми заводчани ламають 
паркани, подвір'я часто 
служить стоянкою для 
вантажних авто. Нерідко 
за ящиками вантажники 
розпивають спиртні напої, 
перекидаються нецензур
ними словами. Все це ба
чать і чують наші діти».

Під цим листом стоя і ь 
16 підписів жителів вулиці 
Жданова — В. Волошина, 
В. Бачуріна, Г. Усатеяко, 
П. Олалейьика, В. Яневи- 
ча та інших.

Звичайно, на цьому 
можна було б поставити 
крапку. Тим більше, що 
начальник будівельного 
управління N2 2 комбінату 
«Кіровоградмашважб у д» 
В. П. Уланов не заперечу
вав того неприємного 
факту, що його будівель
ники зірвали строк пуско
вого комплексу МСК-3.

не винуваті ні завод трак
торних гідроагрегатів (ад
же його підвели буді- 

” вельники), ні БУ-2 комбі
нату «Кіровоградмашваж- 
буд» (адже на це були 
об'єктивні причини!), а 
винні, мабуть, самі меш
канці вулиці, які незрозу
міло чому обурюються 
вже не перший місяць і 
хочуть добитися спокою і 
нормального дозвілля у 
себе вдома. Тепер, після 
пояснення В. М. Желто
брюха і В. П. Уланова, ду
маємо, їм пора заспокої
тись. Адже те, що тротуа
ри вулиці Жданова пере
творено на складські май
данчики, продиктовано 
об’єктивними причинами. 
Повторюємо з уст дирек
тора заводу і начальника 
БУ-2: об'-єк-тив-ни-ми
причинами.

...І все ж на цьому крап
ку сіавити не можна. Хо
четься сподіватися, що 
нарешті на вулиці Ждано
ва будуть усі умови для 
нормального життя як до
рослих, так і зовсім юних 
мешканців. Не забуваймо, 
що йде Міжнародний рік 
дитини.

На жаль, ця вулична 
історія має поки що неба
жане продовження.

В. ВАСИЛЕНКО.

Як запевняє т. Желто
брюх, тепер на цій вулиці 
ачУратно, з дотриманням 
техніки безпеки (а не як- 
небудь!) площа тротуару 
неретворюватиметься на 
територію заводського 
складу. Цитуємо: «Разом з 
гим треба відзначити, ЩО 
такий стан зберігання об
еднения по вулиці Жда- 

виник із-за зриву 
кроків будівництва пус- 
коисн#комплексу МСК-3, 
який будівельники мали 
■'Азти під монтаж облад
нання в II кварталі 1973 
Року».

Значить, за недбайли* 
8ісгь і неповороткість бу- 
Фвельників змушені від

1.
Ліси і лісп/..
Перші роки після громадянської 

війни. ‘ * »•
Загублено в зеленій долині село Іва

нівна. Підсліпуваті руді хат ник під 
очеретом, схожі па полатані торбинки, 
що їх розгубив у садках якийсь незря
чий старець.

Церква, школа і вузенькі вулиці,.що 
стікають пересохлими ручаями до 
ставка. • . .< . «

Тихе плесо тих безрадісних і споііо-. 
чілих днів сколихнула перша сільська 
комсомолів. Небагато їх — сім хлопців 
і дві ДІВЧИНИ. Діти бідних селюків і 
наймитів.

Небагато їх, але в одному міцному 
осередку зони, як залізні пальці дев'я- 
тппалої руки, стискуються у важкий і 
дужий кулак.

Секретарем у них Петро. Застудився 
в наймах. Кашляв кров'ю, лічені вже. 
ного дні, та хлопець як огонь для всіх.

Ота непомітна Іванівна, отой комсо
мольський осередок давно став відо
мим у навколишньому, лісовому краї. 
До нього горнулася молодь села, і при
їжджали з Медведівкн, Бовтншки, 
Ставидел, 1 іовомиргорода...

2.
Голова повітовою ЧІ\ Губін, сухор

лявий, у накинутій наопашки шинелі, 
стояв біля карти краю, його погляд був 
прикутий до північного.заходу. Там, у 
лісах, появилася банда Хмари. І ііе 
тільки появилася. Почала діяти. Вже є 
перші вбиті, замордовані люди. С нові 
маленькі сироти. Є розгромлені будни
ки сільрад, пограбовані кооперативи. 
Є горе, є сльози... Губін ще ближче 
'підходить до карти. Чита? назви сіл, 
де йому доводилось бувати, де й не до
водилося. Ставндла, Бровкове, Красно- 
сілка. Суботіи... 1 в кожному люди. Як 
хочуть воші, біднота і середняки, жи
ти, орати, сіяти хліб!.. Л їм не дають. 
Не дає отой Хмара?.. Хто він? Звідки 
він приплив до берегів повіту? Десят
ки запитань, десятки загадок перед 
Губіїшм, його товаришами, і па всі він 
обов'язково повинен відповісти, всі 
розгадати. Іменем революції, іменем 
республіки, іменем тих же бідняків і 
середняків із Ставидел, Бровкового, 
Красі юсі тки, Суботова...

3.

Хмара здивувався — до нього з’яви
лася ціла делегація. Па маленькій га
лявині палахкотіло багаття, освітлюю
чи вхід у печеру. В пій, у непрохідних 
хащах Холодного’ яру, куди іі вуж не 
пролізе непоміченим, жили, спочивали 
вони після своїх .походів. Печера пиль
но охоронялась — па всіх стежках до 
неї чатували вартові. Дисципліна у 
Хмари була залізна.

Його батько, Трохим Задрнгайло, 
мав сю п’ятдесят десятин землі, три 
ставки, сорок десятин лісу, десять віт
ряків, паровий млин, олійницю. Він 
господарював добре. Наймитів тримав 
суворо, руку мав важку, так прикла
дав її, що довіку не забудеш.

Навесні 1918 року пустили йому чер
воного півня. Запалили дім, вітряки, 
млин, олікнкц'О... Як згоріло все доїла, 
як забрали землю, ліс, ставки, не ви
тримав — повісився на сучку старої 
верби.

Па попелище повернувся єдиний сші, 
побачив згарище та й пішов воюваїи 
проти комун, проти Радянської влади. 
Б} в жорстоким і лютим, учитися змал
ку було у кого...

Палахкотіло багаття. Па саморобно
му столі, застеленому скатертиною, ви
сочіла сулія самогону, лежали цибуля, 
сало, домашня ковбаса, великі скибки 
хліба.

Випили вже іі по третій. Піхто не 
п'янів. Хмара посміхався. Хмара чекав: 
чого прибули оці дебелі вайлуваті 
дядьки?

Паренні один святіш бородань по
чав:

— Як же там, отамане, за кордо
ном? Щось думають починати?

Хмара посміхнувся. Невисокий па 
зріст, без шапки, акуратно підстриже
ний, в офіцерській одежі, з булька ти
ми очима, вій неначе пронизував кож
ного. .Кличуть на відвертість...

Дядьки чекають. Посміхнувшись, 
ухильно відповів:

— Мабуть, іще не настав час. Та він 
прийде. Зламаємо їм хребет.

— Коли то ще буде, отамане! їх стає 
дедалі більше!

— Ось і в нашій Іванівні... Було три 
більшовики, а тенор їм на додачу ще й 
дев’ять комсомольців.

— Противні Псчаіі, і Вихроп, і Кова
ленко. але оті комсомольці в сто разів 
гірші. Ун очі так і цвікшоть — ви гли
таї, ви куркулі, ви експлуататори... Я 
он найняв наймита. За договором мав 
даті: п’ять пудів борошна. А лан три. 
Бо наділив того паршивця чобітьми. 
Так вони примусили мене дати іі ті два 
пуди.

— А як вони пас у частівках у клубі 
висміюють!

Хмара посміхнувся. Вік зала, куди 
гнуть прибулі, чого хоче святий боро
дань. .

— Добро, добре, батьки. Вважайте, 
що і комуністів, і комсомольців в Іва
нівні немає.

— Оце діло! т
— Вип’ємо ж.за їхній упокій і по 

четвертій!
Випили іце по п'ятій — на коня — і 

па світанку вже були по домівках.,

4.
Коваль Коваленко це поїхав — по

мчав у Бобрпнське-Шевчспкове. його 
викликали телеграмою. Робітники де
по обіцяли вугілля’її заліза для кузні.

А Псчаіі і Вихров їхали в повіг. 
Справ багато. Як від’їжджали, зайшли 
й до секретаря комсомолу. Він лежав. 
Ледве звівся, тримаючись за бильце 
ліжка. Обличчя все палало.

Вихров присів біля нього:
— Ми її про тебе, Петре, слово ска

жемо. Є такі місця в Криму. Колись 
поміщики та буржуї там розкошували. 
А тепер ми' наших хворих лікуємо. До

мовимось у повіткомі, пошлемо й тебе. 
Вернешся богатирем.

Вій усміхнувся, наче дитина:
— Моя пісня проспівана... Я не про 

цс просив би вас. Ви побільше книг 
привезіть.

— Гаразд І у пас є просьба. Ви, ком
сомольці, за пас лишайтеся..- Може, за
тримаємось у повігі, то ви — і Радян
ська влада, і партія... .

А Ввечері- в йото кімнат}' ввалилися 
всі восьмеро —з соли, від куркуль
ських корів, копей, свиней, від борін, 
плугів, стомлені, але веселі.

Петра лихоманило. Пашів від темпе
ратури. Хлопці і дівчата те бачили, зі
бралися йти, але він попросив зостати
ся, погомоніти. . • ,.

Наперед виштовхнули Наталку. Хай 
вона починає, хай не червоніє. А що 
вона розкаже? Про сози, про артілі в 
ІІри'іісах, у Краснопілці, в Медведівці. 
Десь там у степах комуну організува
ли.' І назвали її «Комсомолець Ук
раїни.».

Розходились пізно. Розходились па
рами. Біля воріт, біля кришщь дзвенів 
молодий сміх. І ніхто з них не знав, не 
ьідав, що станеться невдовзі..

5. >
З печери, з вовчого лігва виповзала 

зграя. Озброєні:добре, патронів є до
сить. Та Хмара у відблисках бЗаагтя 
оглядав кожного і паостаиок.наказав 
кульгавому Салпвопові:

— Вечеря щоб була добра.
Бандити впрчі вирішили па Іванів

ну. Ту Іванівну,’що не охороняли її ні
які сторожові вежі, ні заіоші солдатів, 
що після весняного дня спала, мов 
убита. " 8

До села вів бандитів святий боро
дань.'Вів поза юродами, так що їх не 
чули іі собаки, вів так, що й трава не 
шелестіла. ;

Наталка жила біля яру... її підняли 
першою. Святи» бородань лишився на 
вулиці. Інші без стуку зайшли до хати.

Хмара сам засвітив кшапець, посміх
нувся.

З ліжка схопилася мати і Наталка.. 
У полотняних сорочках. Стара посиві
ла, обличчя гегь поорали зморшки. А. 
молода, Наталка, навіть при світлі ка
тания сяяла красою. Чорна коса зміно 
лягла через но; пе плече. Обличчя 
округле, щоки — в рум’янцях. Стара 
мати впала і.'а коліна й заблагала:

•— Змилуйтесь, синочки. Змилуйся, 
Павлушо, я ж у твою батечка-Трохи
ма весь вік робила...

— Не пам’ятаю!
— Павлику, я ж тобі їстоньки ма

леньким давала, я тебе вчила ніжень
ками ходити по землі...

— Змилуємось. Ти, стара, житимеш. 
Ти ділені із села в село і в той Ново« 
мпргород, де живе твій брат, і всім 
розкажеш, що чекає комуністів і ком
сомольців. Щоб дітям і правнукам за
казували іі думати про них!

(Далі буде).
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ЗНАЙОМСТВО з твор
чістю драматурга Вік

тора Розова завжди бажа
не. Автор, як правило, 
зберігає вірність жанру 
камерної психологічної 
драматургії, розкриває 
конфлікти, найчастіше на 
прикладі однієї сім і, 
утверджує високі мораль
ні ідеали радянської лю
дини. Водночас Еикриває 
лицемірство, кар’єризм, 
пристосовництво, транс
формоване міщанство, що 
такі живучі ще й досі.

«Гніздо глухаря» В. Ро
зова в постановці наших 
гостей — колективу Рес
публіканського російсько
го драматичного театру 
БАРСР (режисер-псстанив- 
ник Г. Бражник, художник 
Р. Арсланов) — яскраве 
свідчення того, що митці 
сцени порушують ХВИЛЮ
ЮЧІ проблеми нашої дійс
ності. У постанові ЦК 
КПРС «Про дальше поліп
шення ідеологічної, полі- 
тикс-виховної роботи» го
вориться: «...слід вести
боротьбу... за викоренен
ня таких нерідко існуючих 
ще в нашому житті воро

жих соціалізмові потвор
них пережитків минулого, 
як користолюбство і ха
барництво, намагання 
урвати якнайбільше від 
суспільства, нічого не 
даючи йому, ...бюрокра
тизм та бездушне став
лення до людей...» Тому 
вистава уфімців про доб
роту і черствість люд
ських взаємин, про необ
хідність бути чуйними й 
уважними до людей, 
сприйнята кіровоград
ськими глядачами як акту
альна, вчасна й потрібна.

Степан Судаков (артист 
В. Прутков) займає високу 
посаду. Його велика квар
тира розкішно обставле
на, кабінет — це музей 
іноземних сувенірів. Тут 
же колекція коштовних 
ікон — данина моді, біб
ліотека, з якої забороне
но будь-кому сторонньо
му давати книги. Вечеряє 
він десь завжди з іспанця
ми чи італійцями, відвіду
ють його іноземці і вдо
ма. Судаков полюбляє та
кі візити, запобігливо да
рує іноземним гостям до
рогі сувеніри, знайомить 
їх зі своєю сім ЄЮ. Для 
порядку, для авторитету.

Але Судаков глухий до 
В'ЬОГО. чим живе 4 його 
сім'я — дружина. колиш
ня фронтова медична 
сестра Наталія Гаври
лівна (заслужена артистка 
БАРСР X. Варшавська),

„ГНІЗДО 
ГЛУХАРЯ“
дочка, якій батько, як він 
сам каже, дав революцій
не ім’я — Іскра (артистка 
Т. Штемпель), син Проь 
(артист І. Ткачук) — учень 
дев’ятого класу. Всією ж 
душею Судаков зі своїм 
зятем, чоловіком Іскри — 
Георгієм (по-домашньому 
Єгором) Ясюніним (лау
реат премії імені Г. Саля
ма артист В. Терентьєв)— 
обачним кар сристом, 
якого він сам пригрів під 
своїм крильцем, веів у 
своє глухарське гніздо. У 
себелюбних, егоїстичних 
вчинках вони один одного 
варті.

Судаков уміє — знаючи 
кому — зробити путівку в 
Карпові Вари, влаштувати 
сина впливової особи до 
аспірантури, хоч сам ро
зуміє непорядність таких 
вчинків: «Доки це буде — 
я тобі, а ти — мені?» 
«...огидно те, що цим 
блатмейстерством я сам 
споганився».

Глухий він до тих лю
дей, які стоять на щабель 
нижче від нього. На сло

вах обіцяє їм допомогти, 
на ділі ж не робить нічо
го. Не дістав, хоч і міг, лі
ків для тяжкохворої лю
дини (про це просив його 
син Пров), і вона помер
ла; зневажливо поставив
ся до свого співробітника, 
у якого незаконно пере
хопили ордер на квар
тиру.

Не пам'ятає Судаков 
навіть місяця, г якому 
його синові Проиіці випов
ниться шістнадцять років. 
І коли Прошка, всім своїм 
молодим, палким сством 
постаючи проти глухар- 
ського гнізда, бажаючи 
скомпрометувати батька, 
вчинив дрібне хуліганство 
і попав до міліції, він не 
пішов виручати сина. «Я з 
королем Саудівської Ара
вії обідав, з Ніксоном фо
тографувався, а от на
чальника нашого районно
го відділу внутрішніх 
справ не знаю».

Артист В. Прутков грає 
Судакова з поєною твор
чою віддачею, вимогливо 
підбирає окремі риси, 

звички, які формують об
раз байдужої, глухої до 
інших людини.

Не менш важке завдан
ня взяв на себе артист 
В. Терентьєв, виконуючи 
роль закінченого негідни
ка Єгора. Свою дружину 
Іскру він не любить, не 
хоче мати з нею дітей, 
зраджує її з дочкою свого 
начальника Коромислова 
— Аріадною. Та й Аріадну 
Єгор не любить. Вона для 
нього — лише засіб для 
просування по службі, 
для кар'єри.

В Іскрі артистка Т. Штем
пель грає глибоко обра
жену гідність. їй прикро, 
що сімейне життя не скла
лося Та вона любить лю
дей. Працюючи у відділі 
листів редакції, Іскра 
близько до серця сприй
має образу і кривду, які 
часто звучать у скаргах 
людей, прагне допомоїти 
їм, добитися справедли
вості. Під час розмови з 
Аріадною Іскра остаточно 
переконується в необхід
ності розриву з Єгором. 
У фіналі вистави вона ро
бить це рішуче, і глядачі з 
нею солідарні. Артистка в 
ролі Іскри протягом усієї 
єисіави зберігає сценіч
ний такт, передаючи ха
рактерність образу.

Правдива, достовірна 
мати Іскри у артистки 
X. Варшавської. У гнізді 
глухаря вона стала «об

слуговуючим персона
лом», домашньою госпо
даркою. Варшавська грає 
роль матері глибше, ніж 
вона дана автором, рівно, 
спокійно, просто. Бона 
цілко//, природно вибухає 
гнівом, спрямованим у 
глухарське гніздо, ноли 
Єгор і батько, оберігаючи 
своє становище, свою 
кар’єру, зневажають Іскру 
після того, як вона у від
чаї так недоречно і справ
ді випадково звертається 
до ікони.

Гніздо глухаря тріщить, 
розвалюється. Цьому
сприяє об'єктивність на
шої дійсності. Цьому ж 
сприяють вчинки, керова
ні кращими почуттями по
зитивних героїв спектак
лю — Іскри, її матері, 
Прова, Зої.

Разом з осудом зла ви
става театру утверджує 
кращі почуття справжніх 
людей нашого сьогоден
ня. 1 віриш, що Пров, який 
наприкінці вистави каже: 
«Я хочу, ш,об дім був чис
тим», і Зоя, відкриваючи 
свої думки і почуття: «Я 
хочу вчити дітей, люблю 
життя, не люблю; злих», 
підуть іншим шляхом, 
вільним від ганебних при
страстей глухарських
гнізд.

М. КУБРЯНСЬКИЙ, я 
театрознавець. *
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УСЕ ЩЕ ПОПЕРЕДУ Відбулося три тури. Дпіпро- 
нстровці взяли гору над кірово- 

мпколаївііями 
І Іаші 
поки 

__ Поза
вчора вс.пн зіграли внічию (2Н2) 
з командою Миколаєва.

У Кривому Розі проходять фі
нальні змагання з футболу за 
програмою VII Спартакіади 
УРСР За спартакіадні нагороди 
борються збірні -Дніпропетров
ської, Львівської, Ровенеькчї, 
Полтавської, Миколаївської та 
Кіровоградської областей.

гриднями (5:1),
(2:0), ровенчацамн (3:1). 
земляки з трьома очками 
що на четвертому місці.

В. ТВЕРДОСТУГ5,- 
громадський кореспондент 
«Молодого комунара».

ЗАРУБІЖНИЙ 
Є, КАЛЕЙДОСКОП

ПОЛІЦАЇ—ЗЛОДІЇ

«Страж порядку», 
що вдасться до шан
тажу, хабарів, здир
ства,—постать, звич
на для жителів капі
талістичних країн. В

.Англії створено навіть спеціальний підрозділ по боротьбі Гз зло
вживаннями серед поліцаїв. Нещодавно в Бельїії було вчинено 
незвичайне пограбування. В т ому брали участь і професіональні 
злодії, і почати} ючі любитс.іі-по.ііцаї. Жертвою пожадливих 
стремлінь і тих і інших став о.тіш і той же брюссельський мага
зин. Тільки спочатку його добре обчистили зломпціки, а потім ви
рішили поживитися поліцаї, залишені вартувати місце злочину. 
«Трохи більше, трохи менше вкрадено — яка різниця?» — заяви
ли нони на суді. Одначе злочин них поліцаїв виглядає дитячими 
пустошами, вважає бельгійська «Суар», порівняно з «діяльністю» 
їхніх колег з міста Кокельберга. За короткий час, використовуючи 
службову машину, вовн ш.іііін.чи тринадцять крадіжок.

(АПН).

У Чернівцях фінішували 
фінальні поєдинки з мото
циклетного кросу серед 
чоловіків за програмою 
VII Спартакіади України: 
Головний трофей — Ку
бок ЦК ДТСААФ УРСР— 
вибороли кияни. До по
чесної першої шістки вві
йшли також команди Ки
ївської, Закарпатської, 
Чернівецької, Кіровоград
ської і Дніпропетровської 
областей.х

У класі машин 125 ку
бічних сантиметрів чем
піонську стрічку одержав 
майстер спорту з Києва 
Іван Балаценко. А серед 
тих, /то стартував на мо
тоциклах класу 250 кубіч
них сантиметрів, золоту 
нагороду мав кіровогра- 
дець Василь Бородай. 
Призи с інших класах 
отримали киянин Олег 
Шокун, представник Київ
ської області Сергій Те- 
люк, чернівецький мото
гонщик Іван Кучумов, кі- 
ровоградець Олег Фло- 
ринський та львів’янин 
Віктор Черникоо.

Отже, фахівці, які про
гнозували 
можливості 
сга учасників 
пруженого турніру, 
рацію — два спортсмени 
з Кіровоградщини пове
зуть додому золото. Бо 
Василь Бородай та Олег 
Флоринський уже не раз 
демонстрували добру фі
зичну й технічну підго
товку, тактичну кмітли
вість. їхні результати на 
змаганнях різного рангу 
свідчили про те, що в об
ласті значно пожвавилася 
спортивно-масова робо
та серед дтсаафівців.

М. НРОИУН.

потенціальні 
кожного зі 

цього на
мели

У матеріалі під таким заголовком («Молодий комунар» за 24 
травня) йшлося про недоліки в розвитку ігрових видів спорту па Кі- 
ровоградщпиі. Про це свідчать результати виступів збірних обласіі 
па фінальних змаганнях VII Спартакіади України. У своїй групі кі- 
ревоградці тенор посідають сьоме місце з дев'ятії. Якщо плавці здо-__ 
були 88,5 очка, борці класичного стилю — 86, гімнасти — < . 
рп — 26, важкоатлети-— хоч 7, то баскетболісти і гандболісти при
їхали додому з порожніми руками. . Ч

Тренер обласного спорі комі к і у В. Слюсаренко так відповідає 
критику:

«Розвиток цих видів спорту справді на низькому рівні. Основною 
причиною відставання є тс, ще обласні ради спортивних товариств 
не приділяють їм належної уваги. Так, наприклад, «Авангард», «Бу
ревісник», «Спартак» поза дитячо-юиацькими спортивними школами 
мають лише по одній платній групі спортсменів. А в «Колосі» протя
гом чотирьох років ігрові види взагалі не культивуються. Якщо ж це 
робиться в системі облвно, то г/айже безрезультатно, бо молоді гравці 
рідко коли добиваються успіхів на фінальних турнірах спартакіади 
серед школярів.

Обласний спорткомітет за останні п'ять років не проводив псршос- 
тей серед молоді, а вихованці ДЮСШ обласних рад спортивних това
риств після закінчення навчгтння далі не вдосконалюють своєї мак
ет ерності».

Що ж црошшут- т. Слюсаренко?
«1. Зобов'язати спільною постановою облпрофради та обласного 

спорткомітету розвивати ігрові види спорту в радах спортивних >о- 
еариств.

2. Закріпити ДЮСШ за обласними радами ДСТ.
3. Активізувати роботу федерацій спортивних ігор-
4. Збірним командам області необхідно частіше брати участь у 

турнірах, запрошувати команди інших областей на матчеві зустрічі...»
Далі греиер повідомляє, що об.тіеїшн снорткомігет планує за

слухати :іі.спеціальному засіданні питання про ку.тьрівуьаьіія яро
вих видів спорту в обласних радах. • ,

Як бачимо, вихід зі скрутного етаиози па поки шо тільки планує
ться. І Іракці іішх заходів досі немає. Л тривожні дзвони (.ліаріаьіади -< 
продовжують пагадупати спорі комітету, керівникам, спорі явних то- ( 
вариств і відомств, тренерам про сумні прочерки в турнірних табли
цях. То хто ж зробить перший крок до в ізііачеиої мсти? Ч» булї.^о 
знову чекані до фіналів чергової Спартакіаді! республіки?

На радість тренерові
II ятпії рядок у турнірнії! таб

лиці під чнг особисто помаїїдиої 
першості )>'•«•’!> б . II КЯІіТ’І-КОЇ ради 
топяриств.і ' Лг.апі г>р;р зі сир- 
•іпвпоі гімпнггнкп . иіііііі п; юні 
«лоргеменп обласного центру

Тут, у Кіровограді, в ДІОСІІІ об
ласного спортно- от-:'.. пайбі.и.- 
піпП успіх МИТІ ХЧІІІЬ середньо» 
ІНКОЛИ № 16 Ігор В ЯЩСНІїО — він 
стан другим при.юром

Серед спорті М'Чіок, що висту
пали за прогр;глок> ь;ітдітдптін у

•ІЗ, боксе2 \

майстри спорту, «бронзу» здобу- 
.111 учениця цієї ж школи Ірина 
Х'а.іїна. Вона не мала собі рівних 

> н змаганнях з окремих нидів 
гімнастичного багатоборства. А 
Ігор В'ящепко отримав ще одну 
срібну нагороду -- за вправи на 
брусах.

У командному заліку в цьому 
турнірі перемогли гімпестп ПРІТ- 
шої команди міста Киева і іім- 
пастки Одеси.

Редактор
М. УСПАЛЕНКО. >

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
і суботу,

наша 
адреса 
ак

В члет — відділ лиєтів і масової роботи, ВІДДІЛ
■ 3*6050, МСП, пропаганди — 2 45 36; иідповідальний

севрегар відділ учнівсьної МОЛОДІ — 
і'- 2-40 В7; відділ номсомопьського життя,
В М. Кіровоград, відділ військово патріотичного оихо-

оаніія га спорту — 2-45 35; фотолабо-
І еуп. Луначарського, 36, ~ Г“” в1‘“* “

Друкарня імені Г. М. 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України.
м. Кіровоград, вуп. Глінии, 1

БК 31144. Обсяг 0,5 друк, ари» Індекс 61107. Зам. № 309. Тираж 50 500


	2646-1p
	2646-2p
	2646-3p
	2646-4p

