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СЕРДЕЧНО 
ВІТАЄМО!

Вчора трудящі Кіро
вограда сердечно віта
ли делегацію Толбухін- 
ського окружкому Бол
гарської комуністич
ної партії на чолі із 
секретарем окружкому 
тов. Жельо Добревим. 
Тиждень перебувати
муть гості на Кірово- 
градіциііі. Вони озна
йомляться з досвідом 
роботи багатьох пар
тійних організацій під
приємств, колгоспів і 
радгоспів області по 
виконанню рішень XXV 
з’їзду КПРС, планів 
десятої п'ятирічки.

СТИКУВАННЯ
ВАНТАЖНОГО КОРАБЛЯ

ЗО червня здійснено стикування 
автоматичного вантажного транс
портного корабля <>Прогрес-7» з ор
бітальним 'пілотованим комплексом 
«Салют-6» — «-Союз-34».

Вантажний корабель достаеив на 
орбіту паливо для об’єднане, рушій
ної установки станції «Салют-6>, 
обладнання, апаратуру, матеріали. 

 (ТАРС).

З’ЇЗД КООПЕРАТОРІВ 
УКРАЇНИ 

За останні роки до ладу стало близь
ко п’яти ТИСЯЧ ТОРГОЕСЛЬІПІХ комп
лексів, універсальних і спеціалізова
них магазинів. Широко стали засго- 
согуватись прогресивні форми тор
гівлі. Ці факти наводились на ХШ 
з'їзді уповноважених споживчої 
кооперації України, який проходив 
у Кіітві 28—29 червня.

У роботі з’їзду взяв участь член 
Політбюро ЦІЇ КПРС, перший секре
тар ЦК Компартії України В В. Щер
би цький.

(РАТАУ)-

«ЧАС ЖНИВ — НА ВАГУ ХЛІБА!» — та
кий девіз у дбайливих господарів, які вийшли 
на жнивне поле.

Нагадуємо всім молодим женцям: торік ком
байнер радгоспу «П’ятихатський» Петрівсько- 
го району Андрій Трюхан зібрав зернові на 
451 гектарі і намолотив 24.270 центнерів зерна. 
Це — найкращий показник серед молодих ком
байнерів республіки. Андрій Трюхай став во
лодарем перехідного призу ЦК ЛКСМУ. Він 
удостоєний високої.урядової нагороди ■— ор
дена Трудового Червоного Прапора. І нині мо
лодий комуніст Андрій Трюхай закликає юна
ків і дівчат області, які жнивують, трудитися 
з повного віддачею сил, берегти кожну робочу 
хвилину, не залишити в полі жодної зернини.

ЗА ІИАТОБСЬКИМ МЕТОДОМ ПРАЦЮЮТЬ ХЛІБОРОБИ 
ГАЙВОРОНСЬКОГО РАЙОНУ. ТУТ СТВОРИЛИ 23 ЗБИРАЛЬ
НО-ТРАНСПОРТНИХ ЗЛІ ОНИ, 16 ПАРІ ІИНО-КОМСОМОЛЬ- 
СЬКИХ ТИМЧАСОВИХ ГРУП. ВИРОЩЕНИЙ УРОЖАЙ ПЛА
НУЮТЬ ЗІБРА1 И ЗА 12—14 ДНІВ.

КОМБАЙН
НА ІГЄДЕСТЛЛІ

Ще вчора на бункері іменної 
«Ниви» двічі Героя Соціалістич
ні Праці М. А. Браги з колгоспу 
•«Росія» Голопристансьмого ра
йону Херсонської області кра
сувалось чотири зірочки, що 
означає 4 тисячі центнерів на
молоченого зерна, а сьогодні 
до них добавилось ще дві.

У свої сорок четверті жнива 
М. А. Брага зобов’язався намо
лотити не менш як 10 тисяч 
центнерів зерна. Ветеран від
мінно підготував машину і так 
організував роботу екіпажу, 
що не втрачас в загінці жодної 
хвилини дорогоцінного часу.

Марко Андрокосич сьогодні, 
як і десятки років підряд, впев
нено лідирує на хлібному полі.

(РАТАУ).

У ВІДДІЛКУ № 1 КОЛГОСПУ ІМЕНІ ДИМИТРОВА ВЇ.ІЬПІАНСЬКО- 
ГО РАЙОНУ ПЕРШИМ ВИЙШОВ КОСИТИ ПШЕНИЦЮ НА ЗВАЛ 
ПЕТРО Яковлев. ЦЕ ЙОГО ШІСТНАДЦЯТІ ЖНИНл. ЗА ПЕРШИЙ 
ДЕНЬ ВІН ПОКЛАВ У ВАЛКИ ПШЕНИЦЮ НА ПЛОЩІ 40 ГЕКТАРіБ. 

Фото М. СМОГЛІЄННА.

ПРИКЛАД 
ДЛЯ молодих

У збирання врожаю вклюпв- 
лпея всі господарства Олек
сандрійського району.

Найкраще трудяться па 
жнивних масивах хліборобу 
колгоспу імені Шевченка. їм 
належить упорати ранні зерно
ві на плоші чотири тисячі гек
тарів. Механізатори господар
ства застосовують іпатовськкй 
метод.

Прикладом для учасників 
жигв. і особливо для молодих, 
мл.’одосвідчеппх комбайнерів, 
трактористів, стали комуністи 
Микола Федорович Тищенко, 
який уже скосив понад 100 
гектарів пшениці, та Борне 
Григорович Зздорожнііі, який 
вілвінігажир з бункера ссого 
комбайна понад тисячу центне
рів зерна. Ці механізатори 
добре підготували техніку до 
яаіісідлсвідальвішого періоду 
боротьби за врожай, закпили 
всі можливі канали втрат ко- 
лоскіз і зерна при збиранні.

С. ТИТАРЕНКО, 
громадський кореспондент 
«Молодого комунара».

Хліб і люди. Так, як є
О ЕЧІР не приносить прохолоди. 1ІОВІТ- 
® ря таке ж липке ії задушливе, як і в 
полудень. Лише темряца літньої ночі 
ковтає залишки спеки, зоставляючи те, 
що умовно можна назнати прохолодою, 
якщо порівняти її з денним пеклом. І 
стен наче зітхає, жадібно всотуючи не 
короткочасне блаженство.

Вранці сопне ще не лютус, не посилає 
на спраглу землю своїх палючих проме- 
нів-стріл, а ліниво протирає сонні очі. 
Не ненадовго...

.У іа.<у пору шляхом пливуть, плавно 
погойдуючись, комбайни. Пливуть туди, 
де знемагає колос, у поле. Жнива...

ЯК ПЕРЕД БОЄМ
Одними з перших в області почали 

жнива господарства Бобринецького ра
йону. А трохи раніше райком комсомо
лу провів нараду комсомольського ак
тиву. На порядку денному стояло пи
тання про підготовку до збирання зер
нових.

...Ще в молочній стадії зерно, ще по
ля не встигли змінити свого зеленою 
одягу, а тут усе нагадує раду перед ви
рішальним наступом. З усього видно, 
вже недовго чекати: щодня майже іде
ально чисте блідо-блакитне полотно не
ба^ немає й натяку на дощ.

підрахунками, жнивуватимуть у 
Бобринєцькому районі понад 970 юнаків 
і дівчат, близько 600 із них — комсо
мольці. Більша частина їх уже вступила 
в боротьбу за хліб-79. Солідним резервом 
с випускники шкіл, що залишаться вліт
ку в колгоспах. Передбачено залучити 
§плУчасті у з6иРанні зернових близько 
300 учорашніх школярів. Додайте до 
цьсго учнів сьогоднішніх, тих. що на ка
нікулах.

Найважче, звичайно ж, у полі, на пе
редньому краї. Сьогодні там працюють 
2j комсомольсько-молодіжних комбайно
вих екіпажів, 144 автомобільних, 64 трак
торних. Орієнтуючись на вже набутий 
досвід, у господарствах району створили 
17 партійно-комсомольських груп, 24 
комсомольські. І ще одна деталь: вивели 
е загінки свої агрегати чотири сімейних 
комбайнових екіпажі. Ходом соціалістич-

«Можна зрозуміти біль хлібороба, 
коли пін бачить, як нещадно зі н- 
щуються, гинуть плоди його річної 
праці, псі його зусилля і надії. І треба 
мати сильний дух і міцні нерви, щоб 
витримати це випробування».

(Л. І. Брежнєв. «ЦІЛИНА»).

ного змагання керує координаційний 
штаб жнив, створений у кожній комсо
мольській організації. Діє, він і в колгоспі 
імені XX з’їзду КПРС. Там тех< іде одвіч
на боротьба хліборобів — боротьба за 
хліб.

СПОГАД
ПРО МИНУЛЕ ЛІТО

Сонцо — воно часто спільник хліборо
ба, довгождане його щастя, а часто... як
що не ворог, то могутній його против
ник. Як чекали його минулого літа, як 
раділи, коли, розігнавши сіру нуды у 
дощів, визирав з неба промінчик і зали
вав золотим сяйвом перемоклі хліба!

Того. 1978 року, хлібороби колгоспу іме
ні XX з’їзду КПРС зібрали ренордний уро
жай — 43 центнери зернових у серед
ньому з гектара, в тому числі 49 цент
нерів озимої пшениці. Мабуть, найрадіс
нішим, найприємнішим святом тоді були 
обжинки. І хоча трудівників землі 
примхами погоди не здивуєш, ніхто Й У 
думці не мав, що через рік сонце, яке 
ось уже три роки відзначається неймо
вірною скупістю, змінить свій гнів на ось 
таку «милість», як нині.

ЗАМІСТЬ ПРОГНОЗІВ
Усі ми в якійсь мірі причетні до хлі

бе: хтось його сіє, вирощує, збирає, а 
хтссь тільки їсть. Якщо ж серйозно, ю 
навіть серед жителів міста рідко знайде
ться людина, яку б не хвилювала доля 
врожаю. Мало хто з нас утримується 
від прогнозів (часом не дуже точних) 
стссопно результатів жнив.

Міському населенню такий недолік 
можна вибачити, це зід незнання пред
мета. Хлібороби ближче до землі, між 

ними і землею, хлібом лише їхня праця 
і їхні думки. Тому й не великі вони лю
бителі прогнозів, скоріше навпаки.

...На загальних комсомольських збо
рах нотгоспу панував той настрій, який 
буває перед подією серйозною і важли
вою. Не виникало гострих дискусій, ні
хто не намагався шукати незаперечних 
аргументів на захист своїх міркувань. 
Аргумент для всіх один — більшість із 
них у таких умовах уперше вестиме бо- 
ротьбу за хліб: давно вже не було такої 
посухи. А тому високі темпи і якість ро
біт — головне їхнє завдання.

То були . збори-звіт і збори-нарада, 
після яких уже не буде часу зібратися 
всім ось так, разом. Майже з кожним із 
молодих жниварів бесідували до цього 
секретар комітету комсомолу Володи
мир Олексієнко, члени координаційного 
комсомольського штабу, створеного 
нещодавно.

ШТАБ
Володимир ОЛЕКСІЄНКО, секретар 

комсомольської організації колгоспу. 
Здійснює загальне керівництво, але тур
боти у нього конкретні. Адже він від
повідає не за одну, а за всі ділянки ро
боти — починаючи від організації опе
ративного ремонту техніки в полі (якщо 
якийсь вузол вийде з ладу) і нінчаючи 
організацією гарячого борщу. Найголов
ніше з цих турбот — ефективна органі
зація соціалістичного змагання між дво
ма тимчасовими комсомольськими гру
пами при збиоально-гранспортних заго
нах (одну очолює водій Леонід Наза
ренко, Другу — заступник бригадира 
тракторної бригади Василь Ковальчук), 
між комсомольсько-молодіжними ком
байновими екіпажами, між комбайнера
ми, водіями автомашин, трактористами.

На цьогорічних жнивах підвищені ви
моги до учасників змагання. Ноли ціна 
зернини зростає вдвоє, найменший Оран 
у роботі позбавляє права бути серед лі
дерів. Недарма так ретельно розребллв 
номітег комсомолу кожен пуннт умов 
трудового суперництва.

Олександр ТАНАСІЄНКО, заступник 
начальника штабу, агроном, найперший 
помічник Володимира. Його коло тур
бот— ідеологічне забезпечення збираль
них робіт. Жниварі повинні знати, хто 
на сьогодні серед них кращий. Підсум
ки змагання підбиватимуть щодня, ви
значатимуть переможців серед водіїв, 
комбайнерів, трактористів. Лідерам вру
чатимуть перехідні черЕоні вимпели, 
про них повідомлятимуть »блискавки», 
«бойові листки», бюлетені-інформато- 
ри. А «Коаасомольський прожектор» 
виконуватиме свою основну функцію: 
шукатиме недоліків, запобігатиме їм.

Микола КОЗЕНКО, комбайнер, моло
дий комуніст. Ян для кого, а для Миколи 
ці жнива багато що значать. Ще рік то
му він був помічником комбайнера. Ни
ні ж сам — «перший номер». Давно вже 
придивлялися до нього керівники гос
подарства. Помітно було, що прагне мо
лодий механізатор рекордів, але таких, 
коли і ужинком не гріх похвалитися, і 
совість чиста: не гнався за намолотом 
за рахунок лише скошеної площі.

З цих міркувань і ввели Козенка до 
складу комсомольського шіабу жнив. 
Ділянка роботи у нього чи не найваж
ливіша: контроль за якістю збирання 
врожаю. Виходили з того, що такий ви
могливий Микола не тільки до себе. 
Найліпшому другові скаже у вічі прав
ду, якщо той допустить брак.

Василь КОВАЛЬЧУК, заступник бри
гадира тракторної бригади. В чомусь 
обсв язки Василя переплітаються з обо
в'язками Миколи Козенка. Надійність 
ремонту іехніки під час жнив відобра- 
жсЄ, як у дзеркалі, всю підготовчу ро
боту Коли комбайн серед білого дня 
зупиняється Б полі, не допоможе НІ ПІС
НЯ, ні танок, ні навіть гарячий борщ. 
Тому всю збиральну техніку в госпо
дарстві почали ремонтувати заздале
гідь, щоб перед ячрішальним наступом 
замість «авралів» спокійно провести ге
неральну перевірку машин. Треба ска
зати, весь складний комплекс ремонт
них робіт механізатори колгоспу імен: 
XX з’їзду КПРС виконали в основному 
власними силами, в чому немала заслу
га молодих.

^Закінчення на 2-м сюр.).
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ШКОЛА КОМСОРГА:
ЛАБОРАТОРІЯ
ШЕФСТВА

ШШ

комсомольської організа
ції заводу «Червона зір
ка» перебуває рекон
струкція підприємства.

У ПОРІВНЯННІ народ
жується найбільш

об’єктивна оцінка. Особ
ливо тоді, коли порівню
вати маєш змогу події чи 
явища, віддалені невели
ким відрізком часу, А тут 
вийшло зовсім без перер
ви — не встиг досягти за
проектованої потужності 
корпус № 90, як було за- 
кладЬно корпус № 91.

І цілком зрозуміло, що, 
як і раніше, молоді черво- 
нозорівц; не лишаються 
осторонь справ на спо
рудженні нового корпусу. 
Повільно розгорталися на 
новобудові роботи. Бути 
ж спостерігачами «роз
качки» молоді машинобу
дівники не могли, не мали 
права.

За дуже відповідальну 
справу взялися юнаки і 
дівчата «Червоної зірки». 
Реконструкція, по суті, 
лише почалася. Корпуси 
№№ 90 і 91, новий склад- 

і ський комплекс — це 
об’єкти першої черги 
оновлення заводу. Пуск 
корпусу № 90 дав можли
вість поставити найбільш 
масові зернові сівалки 
С3-3,6 на конвейєрне ви
робництво. Більше посів
них машин стало постача
ти підприємство хліборо- 

Ібам. Але відповідно зрос
ла й потреба у збільшен
ні випуску нових ходових 
вузлів сівалок — диско
вих сошників. Корпус 
№ 91 почали зводити, 
щоб якнайшвидше розз’я- 

я зати цю проблему. На 
і його дільницях планує- 

ться конвейєризувати ме- 
Іханічну обробку і скла

дання дискових сошників 
до сімейства всіх зерно
вих сівалок.

На одному із засідань 
завкому комсомолу ство
рили оперативний комсо
мольський штаб шефства 
над спорудженням кор
пусу N2 9і. Доручили очо
лити його членові завко
му Михайлу Данилову.

. і ОСЕіД шефства під час 
гЧі будівництва корпусу 
№ 90 знадобився. Як від
правна точка. Після попе
реднього знайомства зі 
станом справ на новобу
дові стало зрозумілим, 
що рейдами та випусками 
стіннівок, як це було ра
ніше, тут не обійдешся. 
Більш конкретним і спе
ціалізованим повинне 
бути шефство. Не вистача
ло вантажно-розванта
жувальної техніки, засобів 
малої механізації.

Особливості ці опера
тивний комсомольський 
штаб шефства 
одразу. Було 
три сектори: 
будівництва, 
ний. Спеціалізація в 
боті членів штабу вимага
ла дій конкретних, опера
тивних, підвищувала пер
сональну відповідальність 
кожного.

Михайло Данилов, на
чальник оперативного 
штабу, наприклад, не мо
же забути одного випад
ку. Під час чергового 
рейду було встановлено, 
що виробництво № 1
об єднання «Кіровоград- 
залізобетон» зриває по
стачання залізобетонних 
плит. Штаб надіслав листа 
винузатцям, де вказав, що 
з 283 плит лише однієї 
марки завод поставив 
усього 6, а плит інших ма
рок зовсім не надійшло. 
Через увесь текст листа 
було написано: «Вживіть 
заходів!» Лист адресували 
начальникові виробни
цтва, секретареві комсо
мольської організації, 
зробили приписку: «Про 
вжиті заходи просимо по
відомити штаб у 6-денний 
строк».

— Не поспішали нам 
відповідати, — згадує Ми
хайло. — Думали, мабуть, 
неофіційна організація 
наш штаб, можна зробити 
вигляд, що. ніякого сигна
лу не було. Тільки ми на 
заспокоїлись. Я двічі осо
бисто наносив візити на
чальникові першого ви
робництва об'єднання. І 
наше питання таки роз
в’язали.

врахував 
створено 
гласності, 

енергегич- 
ро-

£ЗК ДОКАЗ він показує 
офіційну відповідь. 

«На виробництві N2 1 з ро
бітниками та інженерно- 
технічними працівниками 
формувального й арма
турного цехів обговорено 
вашого листа про збіль
шення випуску плит для 
91-го корпусу. Ухвалзно 
рішення збільшити 
пуск плит до 5 
день».

Аналізуючи 
штабу, доходиш е 
що небайдужість і відпо
відальність за справи на 
новобудові, а значить, і за 
завтрашній дена ззаеду 
визначають стиль його ро
боти. Разом із завкомом 
комсомолу перш за все 
організували молодь під
приємства на безпосе
редню участь у споруд
женні 91-го корпусу. Що
місяця на будові працю
вало від 800 до 1200 юна
ків і дівчат. З початку ро
біт тут відбулося 12 ком
сомольсько - молодіжних 
суботників.

Сьогодні на дільницях 
механоскладального цеху 
№ 18 (за заводською ну
мерацією так називається 
корпус № 91) уже ставлять 
на потік виробництво дис
кових сошників. З цією 
подією поглиблюється 
комсомольське' шефство 
над реконструкцією. Ко
мітети, бюро на чолі із 
завкомом комсомолу зай
малися 
добором 
мендували 
молодих 
уже майстрів своєї спра
ви. Бо освоювати нове 
завжди важче, складніше. 
Тож кому тут найбільше 
довіряти можна, як не 
умільцям? За рекоменда
цією завкому комсомолу 
в цеху № 18 працюють 4з 
юнаків і дівчат

Шефство над споруд
женням двох великих кор
пусів заводу, над освоєн
ням у них випуску нової 
продукції збагатило комі
тети комсомолу, комсо
мольський актив досві
дом керівництва молоддю 
в надзвичайно відпові
дальний для всього ко
лективу червонозорівціз 
період. Цей досвід може і 
повинен послужити бага
тьом комітетам комсомо
лу промислових підпри
ємств.

ви-
штук на

роботу
LHOd::y,

безпосередньо 
кадрів. Реко- 
в цех кращих 
робітників —

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Хліб і люди. Так, як е
(Заиінчеш.я. Пзч. на 1-й стор.).

Серіій ЛИННИКОВ, шофер. «Не той 
хліб, що в полі, а той, що и коморі», 
засумніватися в народній мудрості не
можливо, бо вона перевірена часом. І 
правда, скільки, буває, губиться того хлі
ба, поки він дійде до комори, або, точ
ніше, до колгоспного току.

В аагогаражі колгоспу працює чимало 
молоді. Хлопці одержали нові машини 
(останнім часом Василь Остапчу«, Стані
слав Черненко, Сергій Линников сіли за 
кермо нових автомобілів). Але це не 
означає, що підготовка до жнив була 
для них пустою формальністю. Закрили 
найменші канали втрат зерна, добре, 
що придбали нові иакидки на кузови.

Сергій Линников відповідає за добро
якісне транспортування зерна з поля 
На тих, переджнивних, комсомольських 
зборах хтось кинув фразу: «Мабуть, 
зерно обережно треба возити не тільки 
по дорогі, а й полем». Натяк на те, що 
дехто минулого року не дуже церемо
нився з вантажем, поки розвертався від 
комбайна і доїжджав до шляху. Тепер 
контроль за якістю перевезень здійс
нюється г.о всьому маршруту. Найголов
ніший контролер — власна созість кож
ного.

І знову їолодимир ОЛЕКСІЄНКО. Він 
контролюватиме роботу комсомольціз 
на колгоспному току. Тут створено тим
часову комсомольську групу, до якої 
входять виховательки дитссдка Ольга 
Богданова і Таїсія Плеханова, бухгалтер 
Лідія Мельникова.

Цього рогу господарстзо придбало 
новий агрегат для очищення і сушіння

зерна - ЗКС-:0. Це Д-чю МОЖЛКЯІСП: 
скоротити кількість Працюючих на току. 
Налагодили механізацію розвантаження 
машин.

ЗА МЕТОДОМ ІПАТОВЦ38
Як сказав секретар парткому кол

госпу Іван Ечсильов-.ч Кошлак, іпатов- 
СЬКИЙ метод тут прижився, як ТІЛЬКИ 
його почали впроваджувати в крали. 
Василь Остапчук, шофер, проілюструйїв 
йою переваги на власному досвіді:
- Я доставляю зерно від комбайна 

Миколи Казенна. І якщо трапиться 
поломка а його агрегаті,
разом. Це. звичайно, обов язок ножиого, 
але метод наче підводить пид Ц< Н _ 
ти між водіями і комбайнерами, •
мовити, юридичні основи. Адже п_ 
закріплення автомобілів за агР ■ , 
дисциплінує, нанладзє певні обоз я?ки. 
Один зацікавлений у результатах ін- 
Ш<Особлиса увага — контролю за якістю 
збирання. Для цього в одній загінці пра
цює не більше двох номбаинів. Так легша 
контролювати роботу кожного з них.

Іпатовський метод дав для гкниг.арів 
колгоспу багато. А цього, посушливого 
року без його застосування просто не 
обійтися. Бо ж боротися з труднощами 
легше тоді, коли і люди, і техніка явля
ють собою єдиний, злагоджений комп
лекс.
ВЕЧІР не приносить прохолоди. І за- 
® втрашній день дихатиме спекою. 
Але то вже не так важливо. Треба ви
рвати в посухи кожен колосок, кожну 
зернину. Треба взяти максимум тс-гб, 
що вирощено. Взяти те, цс є в ПОЛІ.

А. РОМАНЮК,
спецкор «Молодого комунара».

Бобринецький район.

Зона ласкаьо називає своїх вихованців: «Мої діти». І годинами може розпив ."ати 
про кожного з них. відповідати на безліч їхніх запитань.

Четвертий рік Наділ ГУР1НЕНКО працює і?ихсі.ательі*.ою в ,г.иіячому езді’.у першого 
відділка колгоспу «Росія» Петрівського району. Нелегко працювати з оцими непоси
дющими, цікавими хлопчиками і дівчатками, та Надія не відчуває вглг. и. Бо діти — 
її покликання. Фото С. ФЕНЕНКА.

І'-7Г,!ЯИ—ИИ■

Наш обов’язок — протипоставити підривній полі
тичній та ідеологічній діяльності класового против
ника, його злісним наклепам на соціалізм непохитну 
згуртованість, могутню ідейну єдність своїх рядів, 
глибоку переконаність і політичну пильність кожної 
радянської людини, їі готовність захищати Батьків
щину, революційні завоювання соціалізму.

(З постанови ЦК КПРС «Про дальше поліпшен
ня ідеологічної, ПОЛІТШСО-ВНХ.ОВПОЇ роботи»).

ЩлА ПЕРЕДНЬОМУ краї 
“ • сучасної ідеологічної 
боротьби одним з голов
них загонів імперіалістич
ної реакції виступає між
народний сіонізм.

Сіонізм як політична те
чія, як система організа
цій з відверю націоналіс
тичною, профашистською 
ідеологією великої єврей
ської буржуазії виник і 
сформувався наприкінці 
XIX століття. Це був пе
ріод переростання капі
талізму в його вищу ста
дію — імперіалізм, коли 

особливо загострилась бо
ротьба між фінансовими 
магнатами та імперіаліс
тичними хижаками за пе
реділ уже поділеного сві
ту, коли посилилась ідей
на деградація капіталізму.

Об єктивною причиною 
появи на світовій арені 
цього різновиду буржу
азного націоналізму було 
прагнення імперіалістич
них держав використати 
євреїв для загарбання і 
колонізації Палестини, 
яка тоді набувала неаби
якого значення для за
хоплення на Близькому 
Сході багатих нафтою ра

йонів, володіння Суець- 
ким каналом. Сприятли
вими умовами для поши
рення сіонізму було роз
палювання національної 
ворожнечі в капіталістич
них країнах, і насамперед 
у багатонаціональни й дер
жавах Європи, що були 
тюрмою поневолених на
родів, розгул там антисе
мітизму, чорносотенні по
громи й інші акції, на-
ситьства щодо над.онагь-

у тому 
Лицемірне 

соціальною 
прикритою 

оболонкою, 
буржуазія 

такі 
інтересах.

них меншостей, 
ЧИСЛІ І євреї'!. 
маскуючись 
демагог ісю, 
релігійною 
еврейська 
спритно в -•<юистага 
акції у своїх 
Щоб відвернути трудя
щих бід революційної бо
ротьби, вона пропагує хи
мерну ідею об’єднання 
всіх євреїв сбіту в єдиній 
державі. Суть концепцій' 
сіонізму полягає в тому, 
щоб, не гребуючи ніяки
ми засобами, об’єднати за
расовою ознакою всіх 
євреїв, які проживаюіь у 
різних країнах світу, ізо
лювати трудящих євреїв 
від інтернаціонального 

за своїм характером між
народного робітничого 
руху.

Великий інтернаціона
ліст, послідовний захисник 
інтересів пролетаріату, 
В. І. Ленін викрив пороч
ність і справжню суть сіо
ністських догм, спрямо
ваних на штучне виділення 
євреїв та протиставлення 
їх трудящим інших націо
нальностей. Критикуючи 
«теорію» окремої «єврей
ської нації», В. І. Ленін 
підкреслював, що «ця сіо
ністська ідея — зовсім 
хибна і реакційна своєю 
суттю!»

Сіонізм з його націона
лістичними нормами спря
мований насамперед про
ти Радянського Союзу — 
першої в світі соціалістич
ної держави, яка символі
зує для Трудящих земної 
кулі (в тому числі і єврей
ської національності) пе
ремогу ідей робітничого 
класу і його союзників по 
класовій боротьбі.

Діяльність міжнародно
го сіонізму на ниві ан
тирадянщини та антикому- 
нізму має давнє соціальне 
коріння. Після перемоги 

Великого Жовтня СІОНІСТ- ' 
ська організація «Цеїре 
Ціон» скликала 2 травня 
1918 року в Москві нара
ду, на якій було розроб
лено конкретний план бо
ротьби проти комунізму. 
В цей же час з’їзд рабинів 
в Одесі наклав херем 
(прокляття) на Радянську 
республіку. 1919 року ки
ївський рабин Арнсон ор
ганізував «Союз відрод
ження», завданням якого 
було сприяння білогвар
дійській армії Денікіна. 
Тоді ж російські сіоністи 
вручили вітальний адрес 
білогвардійському гене
ралові Каледіну, що та
кож збирався повалити 
молоду Радянську рес
публіку. Релігійні сіоніст
ські громадяни Сибіру 
принесли присягу на вір
ність царському адміра
лові Колчаку в боротьбі 
проти влади Рад. Ватажок 
сіоністів на Україні В. Жа- 
ботинський уклав угоду з 
верховодою української 
контрреволюції отаманом 
Петлюрою про боротьбу 
проти Рад і більшовиків. 
П (СЛЯ закінчення гро- 
1 ’ мадянської війни сіо
ністи продовжували ма
сові напади на Радянську 
владу. В 1925—1926 роках, 
наприклад, під час вибо

рів до Рад сіоністське 
охвістя з Бердичівському 
окрузі ще носилося з гас
лом «Ради без комуніс
тів». Сіоністські проповід
ники закликали грзмадян 
єарєйгької національності 

Єре ти у асті її соціа
лістичній індусі рі-.гізації 
країни та колективізації 
сільського господарства, 
у громадсько-політичному 
житті. Усі вони дома
галися, щоб діти сьреїв 
не вступали до комсо
мольських і піонерських 
організацій. Але радянські 
євреї не піддавалися сіо
ністській пропаганді. Во
ни, як і всі народи СРСР, 
підтримували ленінський 
курс Комуністичної пар
тії, спрямований на по
будову соціалізму.

Чим міцнішою стає Ра
дянська влада, тим біль
ше зростає економічна 
могутність СРСР, його ав
торитет на міжнародній 
арені, тим більше скаже
ніють сіоністи, бо в цьому 
вони вбачають велику не
безпеку не тільки для сіо
нізму, а й для всієї капіта
лістичної системи.

Ненависть до комуніз
му, . його марксистськс- 
лєнінської ідеології пере
росла в патологічну люп> 
сіоністів, яка не знає меж. 

Скаженіють вони насам
перед тому, що їм не 
вдається виконати взятих 
перед імперіалізмом зо
бов язань щодо ьевпин::е- 
го збільшення населення 
Ізраїлю за рахунок емі
грантів з країн соціаліс
тичної співдружності. Ска
женіють сіоністи ще й то
му, що саме миролюбні 
народи соціалістичних 
країн, і передусім Радян
ського Союзу, першими 
викрили агресивний курс 
правителів Ізраїлю, який 
виступає виразником інте
ресів імперіалізму на 
Близькому Сході.

Антирадянську наклеп
ницьку кампанію сіоніст
сько-імперіалістична про
паганда капіталістичних 
країн, особливо Ізраїлю, 
проводить у різних напря
мах. Ідеологи антикому- 
нізму намагаються пере
крутити суть нашого дер
жавного й суспільного ла
ду, поширюють різні ви
гадки про те, що ніби в 
Радянському Союзі не іс
нує демократичних сво
бод, придушується осо
бистість, що люди націо
нальних меншостей ко
ристуються не однакови
ми правами тощо. З вели
кою злобою і ненавистю 
еони зводять наклепи на
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ЗРАГНЕННЯ до діяльності є ос
новною нашою потребою, а са

ма діяльність — основою життя і 
суспільства і кожної окремої людн
іш. Тому го питання: ким бути? — 
гостро постає перед молодими 
людьми, що в їхній майбутній про
фесії і реалізується ця головна по
треба, формує гься фундамент жит
тя. Але предмет нашої бесіди не 
мета жаття, а її реалізація. Роз
глянемо, хто ж «винуватець» від
хилення людини від вибраною 
шляху. Головний винуватець — 
це лінощі. Недарма кажуть, що во
ин «раніше за нас народилися». 1 
разом з тим, як це не парадоксаль
но, дуже мало набереться у психо
логії таких неясних і важких для 
вивчення проблем, як «проблема лі
нощів». Які величезні резерви люд
ських сил прийшли б V дію, якби 
здалося перемогти їх, лінощі. Бо 

"вони не тільки заважають самі, а й 
породжують дуже багато інших не- 
гаїнвішх звичок, які утруднюють 
наше прагнення до мети.

Звідки беруться лінощі, що є -їх 
джерелом, чому зони такі поши
рені?

У кожній діяльності існують пе
решкоди. 1 чим вищий її рівень, тим 
більше перешкод, і тим вони склад
ніші. Для їх подолання потрібні 
вольові зусилля.' Гак от лінощі, по 
суті, і є відвернення від зусиль.

Чим же можна подолати лінощі? 
Тільки одним засобом — вихован
ням. Звичайно, зусилля само по со
фі не завжди приємне людині. Але 
воно застосовні ься для подолай и л 
перешкод. І якщо це вдається, ви
никає радісне почуття, впевненість 
У своїх силах. Таким чином ві.-хо- 
вується пристрасть до боротьби, 
виховується борець, розвивається 
воля. Лінощі — антипод волі, її го
ловний суперник.

виховай севе

головний 
ВИНУВАТЕЦЬ- 
ЛІИОЩІ

ПІНОШД не такий простий ворог, 
*'А як здається. Вони дуже легко 
пристосовуються до нових умов, 
набирають нових форм, у іких ви
ступають і нерідко здобувають пе
ремогу. Що це за форми, що за об
личчя? Назву три з них: схильність 
до розваг, наслідування, до звич
ки. /Давайте уважно придивимось 
до цих видозмін.

Ось перед памп хлопець, що живе 
в постійних розвагах: любить ходи
ти в кіно, погуляти, пограти у фут
бол чи хокей, посидіти біля телеві
зора, побринькати па гітарі. Віл на
віть любить і почитати «знічев'я», 
але що? Пригоди, дстсчтпв. А робо
та, навчання? Вчитися кинув, пра
цює за принципом «де б не працю
вати,- аби тільки не працювати».

Він наче б і зайнятий, але всі но
го «діяльності» не вимагають зу
силь або вимагають їх у мінімаль
ному обсязі.

Така «кипуча діяльність» — теж 
лінощі, тільки видозмінені, присто
совані до нових умов. Багато із 
слабовільних хлопців і дівчат тяг
нуться до подібної ерзац-діялькос- 
ті: лінощі ж не відразу розгледиш!

Схильність до паслідувсг.и і теж 
належить до різиивитів прихованих 
лінощів. Адже діяльність передба
чає самостійність. Тільки тоді вона 
може бути справжньою, повноцін
ною, коли її «автор» — ги 'сам. А

при схильності до иаслід) ваііі.я ні
чого ке треба шукані самому. Так, 
скажімо, не дуже талановитий або 
дуже лінивий артист легко копіює 
образ, творений іншими. 1 успіху 
можна досягіи («дивіться, він грає, 
як І!.»), і іруднощів у никну: .і. У 
результаті — шаблон, штамп, а не 
справжнє мистецтво'.

Схильність до ііаслідуї.ашгі особ
ливо виявляється в моді аа одяг, 
музику, навіть на спілі, иогєді.ікіі. 
Часом дуже не прості) знайти свій 
стиль, свій фасон, взагалі вибрані 
те, що тобі підходи::». Далеко про
стіше чііпптн, як усі, носи ні. то всі. 
і 1 АРЕШТІ, що оцію форма но- 
** легиіеііої ДІ ІЛЬНОСП — СХИЛЬ
НІСТЬ до звички. Ми вас говорили, 
ЩО ПОЗИТИВНІ ІІШЧКІІ економлять 
паші сили та енергію. Але поїш хо
роші лише ОСТІЛЬКИ, OCI.I1’ !>КII і. схо
динкою до ВИЩИХ ріВЯІЗ діяльності. 
А нерідко — особливо у молодих 
людей — звички ст.ію">‘> маекуг.ап- 
пям лінощів, втечею від трудно
щів. Така людина дорз.хіііь своїми 
звичками саме тому, що вони по- 
литпують їй житія. Лінощі і особ
ливо їхні різновиди перемогти не
легко. Бо ілюзія діл і, зайнятості — 
хочеш чи не хочеш — приховує ВІД 
кас її справжню суть. Гребз ч?.ко 
бачити тут такі ж ліиощ', але щи
ріші й прпховапіші.

Зрозуміло, всі на с.щі схії.цпості 
ІІС обов’язково Є ИрпХОЬІШІГ.ІІІ і|ор- 
мзмп лінощів. Наприклад, яка;о 
після напруженої праці ви виріши
ли відпочити і пбдїшг.тне:, телевізій
ну передачу, почитати легку чи ці
каву книжку — цс, звичайно, не лі
нощі, а необхідний відпочинок, роз
рядка. Коли таке прозеленил часу 
стає засобом втечі від зусиль, від 
подолання перешкод, важкості пра
ці — ось тоді воно перетворюється 
в різновид лінощів.

В. ШЕРШАКОВ, 
психолог.

ЖИТТЯ—ЛЕГЕНДА
У Книзі пошани перше—ім’я 

легендарного Василя Порйка.

З ДИТЯЧИХ РУК
У Кіровоградському Палаці піонерів відкрилася тради

ційна звітна виставка дитячої творчості, присвячена 
Міжнародному року дитини.

В експозиції — кращі роботи рогріуртіїа, гуртків крою 
Іішігтя, образотворчого мистецтва, м’якої іграшки та 

ІІШИХ.
Багато працює з початкуіб-піу.и фотографами В. С. 

Ласун, керівник фотогуртка. Тому знімки, що експоную
ться на виставці, виконані доброякісно, з великим есте
тичним смаком Роботи «Гніздо лелеки». «Зірниця», «Ро
машки» привертають особливу увагу відвідувачів.

П’ятдесят малюнків представили маленькі художники. 
Пензель у дитячій руці відображає будівництво і жнива, 
працю па суботпику і затишні куточки рідною міста, 
фрагменти казок тощо. А кращі роботи юних митців бу
де покопано на IV Міжнародному конкурсі малюнків «Я 
бачу світ».

С. КОВАЛЬЧУК, 
громадський кореспондент «Молодого комунара».

Цікаві експонати гуртківців крою та шиття, в язания, 
м’якої Іграшки.

Виставка викликає захоплення у відвідувачів. За час 
шкільних канікул з нею очіаііомг;тьс»і майже тисяча 
хлопчиків (.дівчаток.

Педагогічний колектив 
та учні Бобринецького 
сільськогосподарськ ого 
технікуму по преву пи
шаються вихованцями 
свого закладу, яким за 
героїзм, виявлений у ро
ки Великої Вітчизняної 
війни, уряд присвоїв зван
ня Героя Радянського 
Союзу.

Одним із них був Ва
силь Порик.

Є в Бобринці вулиця 
В. Порйка. До стіни техні
куму, де він навчався, 
прикріплено меморіальну 
дошку. В актовому залі 
встановлено погруддя ге
роя. Хто ж він такий? Лю
дина, якій мріялося стати 
хліборобом, та замість 
керма трактора зона зму
шена була стискати в ру
ках автомат. Василь лю
бив життя і загинув, коли 
йому ледве виповнилось 
24 роки. Ім'я Василя По- 
рика, або лейтенанта Ба- 
зіля, стало легендарним у

Франції, де він очолюзав 
загін народних меснин’в...

Про ЖИТТЯ І П-ЧіРИГ 
В. Гіорика розповідають 
книги, зібрані в бібліоте
ці технікуму. Тут же збе
рігаються його листи дру
зям, знайомим, фотогра
фії, картини.

До Книги пошани ви
пускників Бобринецького 
сільськогосподарськ о г -о 
технікуму першим занесе
но ім'я Василя. В закладі 
є свої традиції. На почат
ку кожного навчального 
року комітет комсомолу 
влаштовує вечори, при
свячені пам’яті Героя Ра
дянського Союзу Василя 
Васильовича Порйка.•

На знімну; Г срой 
Радянського Союзу В. В. 
ПОРИК (1920-1944)

Фо горспродукція 
Я. ПАПЧЕНИА

з портрета художника 
М. Присєкіна.

КПРС, Радянську держа- 
Л^«на їхню політику, спря- 
м<лгану на дальше зміц
нення економічної могут
ності СРСР, підвищення 
добробуту радянських 
людей, політику миру І 
розрядки напруженості. 
ҐЙЕРЕДУСІМ сіоністи ви

ступають під пигля- 
дом «турботи про долю 
єврейського населені- я» в 
Радянському Союзі. Про 
гак зване «єврейське пи
тання» сіоністи галасують 
на всіх своїх конгресах і 
зборищах, намагаючись 
надати їм значення між
народних форумів «захис
ту євреїв». Та радянська 
дійсність нещадно викри
ває наклепи сіоністів.

Євоеїв, Я'с і представни
ків усіх націй і народнос
тей СРСР, обирають до 
складу виборних органів 
партійних, радянських, 
громадських організацій, 
олизько 8 тисяч громадян 
єврейської національності 
обрано депутатами місце
вих, Верховних Рад рес
публік, СРСР. Чимало єв- 
-/-?ів займають керівні по
сади в державних і госпо
дарських установах, ву
зах, працюють спеціаліс
тами в різних галузях на
родного господарства. 
Понад 340 тисяч радян

ських громадян — євреїв 
за успіхи у праці і за ге
роїзм у роки Великої Віт
чизняної війни нагород
жено орденами та меда
лями СРСР. 117 євреїв 
удостоєні звання Героя 
Радянського Союзу, 74 — 
Героя Соціалістичної Пра
ці, близько 100 — лауреа
ти Ленінських і Держав
них премій СРСР. Чимало 
євреїв — лауреати Дер
жавних премій союзних 
республік.

Радянські євреї, як і всі 
нації, народності, що вхо
дять до складу СРСР, — 
невід’ємна частина бага
тонаціонального радян
ського народу, рівноправ
ні громадяни країни, в 
якій знищено коріння ан
тисемітизму, ліквідовано 
умови для його відрод
ження. В СРСР діє законо
давство, яке виключає по
ширення ідей расової чи 
національної ворожнечі і 
ненависті, що принижу
ють національну гідність 
будь-якого народу.

Хапаючйсь за антисемі
тизм, як за факел для за
лякування євреїв, видаючи 
себе за «борців проти ан
тисемітизму», сіоністи 
зовсім не реагують на 
факти неприхованої ди
скримінації євреїв у США.

Саме в цій країні еони, за 
певних умов, могли б роз
горнути активну діяльність 
на ззхист прав громадян 
єврейської національнос
ті. Тільки за два роки (з 
1970 по 1972) у США ра
систи спалили або зруйну
вали півтора десятка си
нагог. У містах Меріленді; 
Коні-Айленді в нью-йорк- 
ських районах Бронксі і 
Південному Бронксі збит
ки від єврейських погро
мів обчислюються десят
ками тисяч доларів. Із 
штаб-квартир «Товариства 
Джона Берча», «Партії 
американського зідрод- 
жень.я», «Американської 
націонал - соціалістичної 
партії», «Організації мі- 
нітменів» та інших луна
ють заклики фізично зни
щувати євреїв. Слуги мо
нополістичного капіталу 
США жорстоко розправи
лися з чесними американ
ськими євреями, активни
ми борцяМи проти війни.

Не краще становище 
євреїв і в самому Ізраїлі. 
Про це яскраво свідчать 
листи тих, хто повірив сіо
ністській брехні, залишив 
Батьківщину і виїхав на 
«землю обітовану». Зіт
кнувшись із гіркою дійс
ністю, відчувши на собі всі 
«принади» ізраїльського

життя з його продажніс
тю, дискримінацією, бага
то тих, хто повірив сіо
ністській пропаганді, ці
ною надзвичайних зусиль 
утікають з «раю», звер
таються до радянських 
посольств в інших країнах 
з проханням дістати доз
віл на повернення в Ра
дянський Союз. «Литера
турная газета» якось на
друкувала заяву Берти 
Вовк з Риги, в якій вона 
ділиться своїми вражен
нями про Ізраїль. «Раніше
я не замислювалась над
тим, що таке 
капіталістичні

капіталізм, 
відносини.

І ось у мене відкрилися 
очі. В Ізраїлі всі люди чу
жі одне одному. Якщо у
вас немає грошей, то ви 
нікому не потрібні. Попа
дете в біду — ніхто вам
не допоможе, не подасть 
руки. Всі, хто переїхав з 
Країни Рад, завжди при
нижувались, відчували, що
перебувають у безправ
ному, рабському станови
щі. Тепер я добре знаю, 
що таке капіталізм, його
вовчі закони. Виїхавши з 
Радянського Союзу, я 
зробила непоправний, 
жахливий крок».

Гірке похмілля. Дуже 
гірке...
ВИКОНУЮЧИ завдання 

імперіалістичної реак
ції, сіоністи разом з ін
шими ворогами миру і 
прогресу намагаються 
зводити грати на шляху

магістральних процесів 
історії. Вони із шкури 
пнуться, аби унеможливи
ти розвиток конструктив
них і ділових взаємин між 
державами з різним соці
альним ладом, отруїти 
міжнародну політичну аі- 
мосферу, завадити роз
рядці напруженості на 
планеті.
Щ ИНІ сіоністи є чи не най- 
■ * впливовішою силою в 
таборі ворогів американо- 
радянського співробітни
цтва. Свого часу сіоніст
ські агенти великих бан
ків та монополій намага
лися зірвати візит Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєва до 
Сполучених Штатів Аме
рики.

Сіоністи виступають
проти всесвітнього руху 
борців за мир, добиваю
ться, щоб громадяни єв
рейської національності 
не підтримували його, 
паплюжатЬ-ДІяльність ми
ролюбних сил. Прстійно у
великому й малому зрад
жуючи інтереси трудя
щих, у тому числі і єврей
ської національності, між
народний сіонізм і його 
організації разом з тим 
оточують свою діяльність 
ореолом «благородства». 
Але факти, як піввікової 
давності, так і ті, що їх 
увесь час нагромаджує 
найновіша історія, свід
чать, що войовничий ан- 
тикоглунізм, під прапором

якого виступають сіоністи, 
завжди був тим ключем, 
який розкривав перед ни
ми сейфи монополій І 
двері в «коридори влади» 
капіталістичних країн, ар
сенали Пентагону та обій
ми покидьків людства всіх 
мастей — від правлячої 
кліки колишньої фашист
ської Німеччини до сучас
них расистських режимів 
Африки. Не було і немає 
такої сили чорної реакції, 
з якою но вступали б у 
злочинний альянс сіоністи, 
знов-таки з метою бо
ротьби проти наших ідеа
лів, нашого ладу. З усієї 
сили вони намагаються 
досягти своїх злочинних 
цілей. У цих умовах тру 
дящим потрібна висока 
класова пильність, щоб 
бути завжди готовими зі
рвати провокації ворогів 
трудового народу.

У боротьбі проти теорії 
і практики міжнародного 
сіонізму, як різновидності 
буржуазної ідеології, не 
може бути нейтралізму, 
наголошувалось на XXV 
з’їзді КПРС. Гут потрібна 
велика політична пукь- 
ність, активна, оперативна 
і переконлива пропаган
дистська робота, своєчас
на відсіч ворожим ідєоло 
гічним диверсіям.

П. ЇДРАСЕНКО, 
старший викладач Кі
ровоградського дер
жавного педінституту 
імені О. С. Пушкіна.
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Обласний центр є ос
новною базою підго

товки споргсменіь, здат
них захищати спортивну 
честь Кіровогрздщини на 
великих змаганнях, зокре
ма на Спартакіаді Україн
ської РСР і Спартакіаді 
народів СРСР. Саме з цієі 
тонни зору треба розгля
дати підсумки міської 
спартаніади нолективів 
фізкультури першої групи.

із солідним розривом 
перше місце посів спор
тивний нлуб педаго
гічного інституту. де 
основу команди стано
вили представники дта- 
культету фізичної о вихо
вання. Друге й третє міс
ця з однаковим результа
том поділили спортивні 
клуби «Машинобудівник» 
(машинобудівний техні
кум) і «Зірка» (завод 
«Червона зірка»).

Така розстановка сил 
існує вже давно і її. ма
буть, слід еважати законо
мірною. Серйозне занепо
коєння викликає та об
ставина, що колектив ін
ституту сільгоспмашино
будування вже тривалий 
час замикає турнірну таб
лицю спартакіади. І спра
ва не тільки в цьому, бо 
на будь-яних змагання* 
хтось повинен бути остан
нім. Хвилює тс. що в 
КІСМі без серйозної бо
ротьби погоджуються на 
останнє місце. Створює
ться враження, що там не

сг

ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ?

ФЛАГМАНИ 
БЕЗ ВІТРИЛ

тільки не вживають дійо
вих заходів, а навіть не 
думають скласти конку
ренцію спортсменам педа
гогічного інституту. Адже 
останні за кількісно здо
бутих очок випереджають 
майбутніх інженерів май
же у дьа з половиною ра
зи. Різниця дуже велика, 
вона свідчить про те, що 
правління спортивного 
нлубу КІСМу, його голова 
Е. І. Теленков. завідуючий 
кафедрою фізичного вихо
вання О. І. Герушта зми
рилися з таким станови
щем і ввлжають роль аут
сайдера невід’ємною час
тиною інститутського
спортивного життя.

Цей висновок підтверд
жується й тим фактом, що 
спортивний нлуб «Авіз 
тор», який бере участь у 
спартакіаді лише чолові
чою половиною збірної 
команди, випереджає ін
ститут сільськогосподар
ського машинобудування

сгттш 

в загальнокомандному за- 
і. ку (за результатами 
спільних виступів — чоло
віків і жінок).

Та й «Авіатор» останнім 
часом здав темпи, посівши 
лише четверте місце се
ред чоловіків замість Дру
гого — третього, які вибо
рював раніше, 
яв ОЖНА без помилки 

сказати, що включен
ня до обов’язкової про
грами VII Спартакіади Ук
раїнської РСР деяких ігро
вих видів спорту захопи
ло кіровоградців зненаць
ка. Вони були не готові до 
цього, тому й сталося так, 
що гандбольна й баскет
больна чоловічі команди, 
укомплектовані спортсме
нами обласного центру, ви
ступили на спартакіаді 
дуже погано, не завоювали 
жодного залікоєого очка.

Та й звідки взятися хо
рошим гравцям, коли на
віть флагмани нашого 
спортивного руху, якими є 

спортклуби, культивують 
ігри скоріше для розваги, 
ніж для досягнення висо
ких результатів) Чи не то
му спортивний нлуб ^Зір- 
ка» не брав участі у зма
ганнях жіночою волей
больною і чоловічою ганд
больною командами, спорт
клуб «Авіатор» не виста
вив чоловічої команди з 
ручного м’яча, а «Маши
нобудівник» — футбольної 
номандн?

Програму спартакіади 
можна назвати дуже вузь
кою — вона складалася з 
дев'яти найбільш доступ
них і поширених видів 
спорту. І тому відсутність 
деяких команд слід роз
глядати як надзвичайне 
явище. Не кажучи вже 
про «ігровиків», у складі 
збірних КІСМу не було ве
лосипедистів і плавців, 
«Авіатора» — велосипедис
тів. Отже, лише один пе
дагогічний інститут ви
ставив повністю укомплек
товану команду.

Незабаром ми підбивати
мемо підсумки фінальний 
змагань VII ’Спартакіади 
УРСР. Одна з головних 
причин невдалого виступу 
збірної Кіровогрздщини 
пояснюватиметься, безу
мовно, відсутністю пер
спективного планування 
розвитку спорту на весь 
чотирирічний міжспарта- 
кіадний період,
ЩОБ запобігти цим упу

щенням. міський спорт- 
комітет спільно з міськко

мом ЛКСМУ почали підго
товну до спортивних ігор 
молоді 1981 року, які є 
першою і найважливішою 
віхою на шляху підготовки 
до наступних спартакіад 
України і народів СРСР. 
Вирішено провести з ве
ресня нинішнього року по 
травень 1980 року міську 
спартакіад«/ колективів 
фізкультури за програмою 
Третіх республіканських 
спортивних ігор молоді. 
Передбачено участь у них 
юнаків і дівчат 1961—1962 
років народження — тих, 
хто потім зможе ввійти до 
складу збірних номанд на 
республіканські ігри.

Міська спартакіада про
ходитиме у два етапи — 
спочатку змагання на міс
цях, у колективах фіз
культури, потім — фіналь
ні зустоічі. Ми сподіває
мося. що керівники, гро
мадські організації вищих 
і середніх спеціальних на
вчальних закладів, проф
техучилищ. дитячо-юнаць
ких спортивних шкіл 
візьмуть активну участь в 
організації зразкового 
проведення змагань пер
шого етапу, подадуть ко
лективам фізкультури все
бічну допомогу в підготов
ці збірних команд до фіна
лів міської спартакіади.

А. ПОДОЛЬСЬКИИ, 
голова Кіровоград
ського міського спорт- 
комітету.

ФУТБОЛ

„ЗІРКА“— 
„ПОДІЛЛЯ“—!«•

У першому таймі госпо
дарі поля мали кілька на
год відкрити рахунок. На 
щастя гостей, спочатку на
дійно зіграв голкіпер 
Олександр Антоненко, а 
потім м’яч після удару 
Юрія Касьонкіна влучив у. 
штангу. На 39-й хвилині^« 
Сергій Лещсв «умудрив
ся» не попасти в пусті во
рота. За дев’ять хвилин до 
відпочинку реальної мож
ливості повести в рахунку, 
не • використав _ Андрій 
Карп’юк. А на 66-й хвили
ні Олександр Алексєєв до
тепно обіграв у центрі 
Хмельницьких захисників 
і на великій швидкості 
ввірвався на штрафний 
майданчик.

В. ТВЕРДОСТУП.

ТОДІ, перед легкоатлетичними стар-
■ тами на кубок «Известий», сюди, на 

кіровоградський стадіон «Зірка», зі
йшлися всі — і керівники обласної ради 
ДСТ «Авангард», і відповідальні праців
ники спортклубу, міського спорткоміте- 
ту. Різняли бігові доріжки, оновлювали 
інші сектори. І їм самим було любо гля
нути на ті обнови: «Не стадіон, а писан
ка: все пофарбовано, все «виваксува
не». Навіть гості з Киева похвалили.

Але ж стадіон — це не тільки фут
больне поле і все те, то навколо нього 
аж до трибун.

Он примітивний гандбольний майдан
чик, який «переобладнали» з хокейного 
корте. За ним — купи гною і піску. Бас
кетбольні сектори «рівняли» піском. А 
еітер і дощ узяли та й «переорали»

„ЯІІ ОФОРМИТИ СТАДІОН?“
його, і там уже появилися виярки, ями.

А ще що? Зробили якось вітрини — 
своєрідний пост бадьорості: мали на ме
ті ознайомити робітників і всіх, хто при
ходить на стадіон, з нормативами та 
вимогами комплексу ГПО. Цифрові на
писи зробили. Мали ще вивісити портре
ти кращих багатоборців ГПО, кращих 
розрядників, чемпіонів, рекордсменів. 
Спробували від планів перейти до діла. 
Та не вистачило часу. Тепер на цих віт
ринах порожні вилинялі. квадрати.

. А далі — вітрини для газет. Одного 
разу їх наклеять, іншого разу забудуть.

Хотілося’б побачити ще один щит, на 
якому працівники спортклубу написа
ли б:

«Сьогодні на стадіоні:

— Футбольний матч на першість 
країни.

— Складання заліків з фізичної та 
військово-технічної підготовки.

— Товариська зустріч з гандболу між 
цеховими командами. .

— Працює група «Здоров я».
— Інструктори готові зустріти всіх ба

жаючих потренуватися перед складан
ням нормативів комплексу ГПО...»

Може, такі заходи й проводяться, але 
про них ніхто не знає. Бо замість пропо
нованого щита при вході на стадіон ви
сить табличка: «Терміново потрібні 
робітники».

27 червня вранці ми завітали сюди, 
маючи надію, що перед Футбольним 
матчем з «Буковиною» появилися якісь 
обнови. Але все лишилося по-старому. 
Там, де могли б бути гарні квітники, 
ьлумби, — росте бур’ян. І трибуни (крім 
центральної) заросли лободою. Біля 
розритого водою баскетбольного май
данчика сиділи три молодики і пили ви
но. Тільки на футбольному полі порали
ся робітники — поливали трав’яний ки
лим водою. Біля стадіону плакат пові
домляв про тиражі міжнародного олім
пійського «Спортлото». Ось І ЕСЄ 
оформлення.

Тож недарма уболівальники кажуть:
— Тут непривітно.
— Тут нецікаво.
...А стадіон має кликати до красивого.

М. КРОКУЙ.

З ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 3.40 — Гімнасти
ка. 9.05—В. Чергих. «День 
ПРИЇЗДУ. день від’їзду», 
фільм-вистеяа. По яаі.ін- 
ченпі — новини. 1'1.30 — 
Новини. 14.50 — Док. теле
фільм «Мінськ про час І 
про себе». 15.20 — «На
родні мелодії». 15.30 —
«Твоя Ленінська біблістс- 
кп». «Матеріалізм і е:л:іі- 
ріокрититгизм». Переда
ча 1. 16.10 — Тележурнал 
«Звіздар». 16.55 Теле
фільм для дітей. «Хабіб — 
володар змій». ІРі.ОО — Т.с- 
лежхряал • Наставник».
13.30 — «Дань за днем . 
(К-д). 1Й;40 — Оголошення. 
(К-д). 18 45 — «Сьогодні у 
світі». 1900 — -Житія на
уки». 19.40 — Концерт Бі- 
лорусыюго народного хо
ру. 20.10 — Кіпоспопоя 
«Велика Вітчизняна».
Фі.’п м 17 — «Союзпігки». 
21.00 — «Час». 21.35 — Де 
Міжнародного рої.у дити
ни «Контпольна для дорос
лих • . 22 Пі — «Сьогодні у 
світі» 22.25 — «Старовин
ні російські романси».

ДРУГА ПРОГРАМА 10.00
— Новини. 1035 — «Екран
молодих». «Трикутник». 
1125 — Телефільм «Теат
ральні історії». 12.50 —
«Музична пошта — хлібо
робам». 15.45 — «Інтер- 
кчуб • 16.30 — К т. «На
родні таланти» Самодіяль
на хопова напела «Ме
дик». (К д на Республікан
ське телебачення) 17 00 — 
«Вам абітурієнти». Київ
ський державний універ
ситет імені Т Г Шевчен
ка. 17.30 — Соціальний 
портрет колективу «Дпі- 
ЖпУДУ!\, Передача 2. ідею — Музичний фільм 
«Веселка». 18.30 — «Піо
нерське літо». 19 00 —
«Актуальна камера» 19 30

— Концерт учасників Все
союзного зльоту хорів 
хлопчиків 20.45 — «Па 
добраніч. діти!» 21.00 —
- Час» 21 35 — Виступ ка
мерного ансамблю Київ
ської Філармонії «Гармо
нія». 22.05 — Тележурнал 
»Старт». По закінченні — 
НОВИНИ.

4 .ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.03

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — .Клуб кііюпо- 
допожей». 10 05 — Скрип
кові тг.орп С. Рю: мані нова 
і Д Шостаковича. 10.15 -- 
Кіиоепопся «Велніїп Віт
чизняна» Фільм 17 — «Со
юзники». По закінченні — 
новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — «Нант кп&й». КІ- 
иопрограма. 15.40 -- Джек 
Лондон. «Сторінки життя І 
творчості». 16.95 — «Адре
си молодих». 17.G0 — Док. 
телефільм «Скажу про се
бе». 17.30 — «Відгукніться, 
сурмачі!» 18.00 — Док. те
лефільм «Хлопепь Із села 
Бєлаа». Про двічі Героя 
Радянського Союзу л»ют- 
чцга-ь’осмопавта СРСР 
ТІ. І. Климука 18.30 — «У 
кожному малюнку — сон
це» ІЗ 4" — «Сьогодні у 
гріті». 10.00 — «Алкого
лізм». Бесід? лікаря. 19..А1 
_  Виступі тріо бандурис
ток. 19.45 — Фільм «Вели
ке життя». 21.00 — «Час». 
21 35 — Відбірковиіг матч 
чемпіонату Європи з фут
болу- збійна Фінляндії — 
збірна СРСР. ІХельсінкі). 
У псрергЛ — «Сьогодні у 
(ПЛРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 1.0 15 — Кон
церт учасників Всесоюзно
го Л»ЬОТ7. хорів хлопчиків. 
11.2.5 — Док. телефільм 
/Вірні традиціям». 11.55 — 
Вііет' П каменного ансамб
лю Київської Філармонії 
«Глгмопія». 16.10 — «Стій
кий олов’яний солдатик». 
Лялькова вистава. 17.00 — 
Концепт ансамблю таншо 
«Самопвіти». 17.30 — Со
ціальний поптпет колекти
ву «Дніппобуду». Переда
ча 3. 13 00—Реклама. Ого
лошення. 18.30 — -П’ята 
трудова». 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 —

НауковА-популяряіій Фільм 
«Гра без гри». 19.55 —

- Скарби музичного мисте
цтва». Концерт 20.15 - - 
«На добраніч діти: • 21.00
— - Час-. 21 25 Продов
ження пі ■•Скарби 
музичного міч гецтва». 
22.45 — VII Сп.іптакіаг.а 
УРСР. Стрнбі :і V тюду. По 
закінченні — исгнгн.

5 ЛИПНЯ
ПЕРША ІІРОГР V.1 \. І.

— • Чи- •. 3.40 Гімнаг ти
ка. 9.0.5 'in з Т- ібою. 
рід: «' Сі-.’ІП». ч 25 Фільм
Велике життя» По :;п- 

ИІІІЧ>'І!:.І — новини. 14.30
— Повний. 14 50 — Док. 
телефільми. 15.40 — «Ком
позитор Т. І. Дзгрпгпп- 
ськиіі». 16.9.5— «Російська 
мово». 16 55 — Короті.’о- 
метрлжні фільми для ді
тей. 18.05 — -Про що мов
чать дерева». 18.35 — Кі
ножурнал «Хочу есс зна
ти». 18.45 — «Сьогодні у 
світі». 19.00 — «Народна 
трорчість». 19 45 — Док. 
телефільм < Незакінченин 
репортаж». 21.00 — »Час». 
21 35 — «Про балет». До 
100-піччя з дня породжен
ня А Вага нової. В перерві
— «Сьогодні v світі».

ДРУГА ПРОГРАМА 16.30
— Для школярів. «Стапти
надій». 17.00 — -Республі
канська фізико-^тема
тична школа». 17.30- Со
ціальний портрет колекти
ву «Дніппобуду». Переда
ча 4. 18.00 — Музичний
Фільм. 13.20 — «Бееілп лі
каря». 18.30 — «Пісня в 
полі». Концерт. 19.00 — 
«Актуальна кнмггл». 19.30
— Телефільм. 20.50 — «Па
добраніч. піти!» 21.00 — 
-Час». 21.35 — «Міфи і 
дійсність». 22.35 — VII
Спартакіада УРСР. Стриб
ки у воду. По закінченні - 
повний.

6 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— «Час» 8 40 — Гімнасти
ка. 9.С5—Зустріч юнкорів 
телестудії «Орля» з лауре
атом премії Ленінського 
комсомолу, монтажником 
Московською заводу об
числювально - аналітичних 
машин Демидовим. 9.40 — 
Фільм «Мати й мачуха».

11.00 —Телефільм. 12.20
— «Скарби музичного мис
тецтва». 11.30 — Новини. 
11.50 —«Сільські Судні». 
Кіпопрограма. 15.55 —
«Твоя Ленінська бібліоте
ка». «Матеріалізм і с.мііі- 
рірконтицизм».’ Передача 
2. 16.25 - . ФІльм-концсрт
«Всрасі: 1.6.50 — «Шахо
ва школа '. 17.20 «Твор
чість юнії.' . 17.45“ — «Кі- 
Г.ое.огі шдіппна жнивує». 
(К-д) 18.00 -Юні госпо
дарі землі». (К д) 18.30 — 
■ День за дні м Під). 18.40 
— Оголошення. (К д). 13.45
— /Сьогодні V світі -. 19 00
— 'П ні огляд» 19.45 —
Кліп орт молодих солістів 
Державного академічної о 
театру опечи та балету Ли
товської РСР. 20.1'1 — Кі- 
по«'гюпся «Велика Вітчиз
няна». Фільм 18 — «Битва 
за Берлін». 21.00 — «Час». 
21.35 — «Мистецтво перо- 
птілення» Бесіда з Іоак- 
лісм Андропшікоїчім. Цок. 
телефільм 23.00 - - «Сьо
годні у світі». 23.15 —«Ме
лодії 1 ритми зарубіжної 
естради». _

ДРУГА ПРОГРАМА 10 С0 
— Повний. 10.15 — «Роз
повіді про народні музичні 
і кет оу менти ». Ба лял.з іі ка. 
11.00 — Новини.’ 15.45 —
* Иплса оновленого кпаю».
16.15 — Музичний Фільм
• Чортост митна». 16.40 — 
«Гіг- четі.сотий, ударний».
17.30 — Соціальний порт
рет колективу «Дніпробу- 
ду». Передача 5. 18,00 — 
«На головній виставні рсс-

’ публіки». 18.30 — Концерт 
пнспмблю пісні і тапшо 
Харківського пічного вНІ- 
еькЬвогп авіаційною учи
лища зв’язку. 19.00—«Ак
туальна камера» 19.30 — 
«Вернісаж». 20.10 — Кон
церт випускників Львів
ської державної консерва
торії. 20 40 — «На добра
ніч діти!» 21.00 — «Час». 
21,35—Л'’стрі”і з артиста
ми .ЧІХАТу Передача 3.
93.15 — VII Спартакіада 
УРСР. Сг-нбки V воду. По 
.•'ЗКІЛЧСИКІ —. новини.

7 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— «Час». 8, 40 -- Гімнасти
ка. 9 05 — Концерт піопер- 
сікого ансамблю тапшо. 
«Джерельце». 9 30 — «Для

вас. батьки». 10.00 — 
Т. Хренников. Симфонія 
їй 3. 10.20 — Кіноепопея
• Велика Вітчизняна».
Фільм 18 — «Битва за Бер
лін». 11.10 — «По музеях і 
виставочних залах» Лувр. 
Живопис Голландії. Флан
дрії. Німеччини. Іспанії. 
11.40 — -’Ранкова пошта». 
12.10 — «Більше хороших 
товарів». 12.40 — Телеклуб 
« М ос кви ч ка >. 13.45 — «■ Здо
ров’я». 14.20 — Новини. 
1-1.45 — «Літературні бесі
ди». 15.20 — -Веселка» III 
Міжнародний фестивалі, 
телепрограм народної 
творчості (Норвегія). 16.05
— Сьогодні — Міжнарод
ний день кооперації. 16.35
— Музична програма до
Міжнародного дня коопе
рації. 17.00 — «Очевидне— 
неймовірне». 18.00 — Чем
піонат СРСР з футболу: 
-Спартак» — ЦСКА. У пе
рерві -- тираж . Спортло
то». 19.45 — Гпає ансамбль 
а іьтистів. 19.55 - Фільм
«Загнаних коней пристрі
люють. чи не так?» (США). 
1 2 серії 21 00 — «Час». 
22.20 — Чемпіонат світу з 
художньої гімнастики. 
(Лондон). По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА 10 00
— Повипн. 10.15 •- Для ді
тей. Телефільм «Розповіді 
про Ксшку та його друзів». 
1 сепія. 11.30 -- Сьогодні
— Міжнародний донь іюо- 
перапії. 12.30 — Репортаж 
з Миколаївського музею 
суднобудування і Флоту. 
12 50 -- Для дітей «Ще паз 
про Червону Шапочку». 
Лялькова вистава із.зо’ —
• Закон і ми». 14.05 — Мо- 
пе.тто. «Живші портрет». 
Вистава. 15.40 — Для ді
тей «Оіівсць-малювець». 
Ні ід __ «По рідній країні». 
17.00 — «Молоді голоси». 
Концерт. 17.50 — «Олімпій
ська естафета». 19.00 — 
«Актуальна камера» 19.30
— Телетурніп «Сонячні 
кдапнети». 20,45 — -На 
дебраніч. діти!» 21 60 — 
«Час». 21 35—Співає О Ба- 
сіютюк. 22 30—Телефільм.
• Пригоди Мгера у відпуст
ці». По закінченні —’новини.

Я .ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 3.40 — Гімнасти
ка для дітей. 9.05 — Кон
церт ансамблю віолонче
лістів 9.30 — «Будиль
ник». 10.00 — «Служу Ра
дянському Союзу!-.- 11.00 — 
«До Міжнародного року 
дитини». Док. Фільм «Іду 
шукати». 11.50 — Мульт
фільм «Фодоринс горе». 
12.00 ■— «Музичний кіоск».
12.30 — «Сільська година».
13.30 — ф. іПіл.ю.р. «Марія
С гюарт». Фільмвис.тгіва.
16.15 — «Сьогодні — День 
рибалки». 16.45 — «Клуб 
чіпоподорожсіі». 17.45 —1 
Г рає духовці! оркестр 
«Рига». 18.00 — «Міжна
родна панорама». 13.45 — 
Мультфільм. 19.00 — Му
зична програма до Дня 
рибалки. 19.45 — Альма
нах сатири та гумору. 
21.00 — «Час». 21.35 —
Чемпінат світу з худож
ньої гімрастіїї.іі. (Лондон). 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 60
— Новини. 10.15 — Для Ді
тей. Телефільм «Розповіді 
про Кешку та його дру;£19- 
2 серія. 11.35 — <Сьог4й>и
— День рибалки». 12.15-у
Капела бандуристів Пала
цу культури Дніпропетров
ською мсталургіііиого. за
воду ім Петрове. ЬКОГО- 
13.00 — «Доброго вам здо
ров’я». 13.30 — «Село і ЛЮ
ДИ». 14.15 — «Маленький 
концепт. 14.35 — «СОПСЧ; 
ко». 15.00 — «Псдільїши 
сувенірі. I5.no — «Слава 
солдатська». 16.30 — Кон
нерт ансамблю ташпо 
УРСР їм. п Вірського- 
іілл — Я0'1’- ТЄЛС<|>ІЛ1>МИ- 18 00 —- Длд ШКОЛЯРІВ.
< Маленька філармонія»-
18.30 — «Актуальна каме
ра». 19.0(і — Футбол: «Зо- 
Р.1'* — «Динамо» (Київ). 
--•).4о — «На добраніч, Д)“ 
тн!» 21.00 -- «Час» 21.35— 
1- Карабін Симфонія- 
«П ять пісень нію Укра)' ну». 22.10 - Чемпіонат 
СРСР з фучбопу; «ЧОрчо-

— «ІПахтяр*.
уаим, ВІДеолапис. По па‘* 
кіичеіпіі — носили.
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