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Як ми вже повідомляли, 27 липня відбувся пленум обкому Компартії України,

на якому було обговорено завдання партійних організацій області по вмконвн-

ню постанови ЦК ИПРС «Про дальше поліпшення ідеологічної, політико-вихов-

ноі роботи». З доповіддю виступив перший секретар обкому партії М. М. Кс-

бильчак.

ЕФЕКТИВНІСТЬ
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ЗУСТРІЧ ДРУЖБИ
І СОЛІДАРНОСТІ
АЛМА-АТА. 28 липня е Палоці імені В. І. Леніна відбу

лось урочисте відкриття IV зустрічі дружби і солідар
ності молоді СРСР і СРВ. У ній беруть участь понад сі > 
сот посланців двох братніх соціалістичних держав. Зу
стріч відкрив перший секретар ЦК ЛКСМ Казахстану 
И. С. Султанов.

З величезним піднесенням І радістю сприйняти при
сутні по-батьківському сердечне привітання і добр по
бажання Генерального секретаря ЦК КПРС. Голови Пре
зидії Верховної Ради СРСР товариша Л. І. Брежнєва 
учасникам зустрічі, його оголосив член Політбюро цК 
НПРС, перший секретар ЦК Компартії Казахстану Д. А. 
Кунаев. З великим піднесенням було зустрінуте приві
тання генерального секретаря ЦК номпартії В’єтнаму 
Ле Зуана, яке зачитав глава делегації молоді В’єтнаму 
перший секретар ЦК Спілки комуністичної молоді Хо Ші 
Міна Данг Куон Бао.

— Надійним оплотом миру, революційних і прогре
сивних сил планети є Радянський Союз, — заяеис у 
своєму виступі Данг Куок Бао. — Ми, молоде пскол:н- 
ня В’єтнаму, як і весь наш народ, щиро вдячн^ радянсь
ким людям за солідарність і братерську допомогу.

— Комсомольці, вся молодь Країни Рад заінтересовано 
стежить за ділами і звершеннями своїх в’єтнамських 
друзів, постійно прагнуть до всебічного розвитку тс но
го співробітництва між ВЛКСМ і СКМ Хо Ші Міна, — 
піднреслив глава делегації радянської молоді першим 
секретар ЦК ВЛКСМ Б. М. Пастухов.

(ТАРС).

п’ятмрічки. Проте щодо 
тьох товаришів, можна сказати, спосте
рігається полегшений підхід: провели 
един—два заходи і задоволені. Дуже 
часто агітаційна робота носить епізодич
ний, поверховий, формальний характер, 
тобто планується на папері і не здій
снюється на практиці. В багатьох трудо
вих колективах вона слабо виксристс-

цього у Єага-

ЯКІСТЬ!
З пленуму обкому Компартії України

Здійснюючи рішення XXV з’їзду, ЦК 
КПРС прийняв ряд постанов з актуаль
них питань дальшого поліпшення ідео
логічної роботи. Ці документи, виступи 
Леоніда Ілліча Брежнева, його книги 

(«Мала земля», «Відродження», «Цілина» 
стали для партійних і комсомольських 
організацій справжнім керівництвом до 
дії. Особливо важливе значення серед 
заходів з даного питання має постанова 
ЦК КПРС «Про дальше поліпшення іде
ологічної, пслітико-виховної роботи», у 
якій чітко сформульовано основні на
прямки роботи ідеологічного, пропаган
дистського активу в сучасних умовах, 
накреслено широку систему конкретних 
заходів, спрямованих на забезпечення 
дальшого підвищення ефективності і 
якості вимовної роботи.

Нині комуністи і комсомольці області
• закінчили обговорення цього важливого 

документа. Прикладом партійного підхо
ду до розв’язання питань організації іде
ологічного процесу, управління ним ста
ли для нас збори партійного активу рес
публіки, на яких було обговорено допо
відь члена Потіітбюро ЦК КПРС, першо
го секретаря ЦК Компартії України Во
лодимира Васильовича Щербицького. 
Крім партійних зборів, вивченню поста
нови були присвячені двоє занять в 
системі політичної освіти та економіч
ного навчання, пог.ітдень, громадсько- 
політичні читання тощо. Характерно, що 
обговорення важливого політичного до
кумента вилилось у яскраву демонстра
цію едно-'.тайної підтримки політики пар
тії’.. стало- принциповою перевіркою 
у/ління ідеологічних кадрів вирішувати 
нові, комплексні завдання комуністично
го будівництва. Поглибився зміст робо
ти по вивченню і роз’ясненню актуаль
них проблем марксистсько-ленінської 
теорії і політики партії. Тіснішим став 
зв’язок агітаційно-пропагандистської 
роботи з життям, з практичними ділами 
трудових колективів. Усе ширшого роз
маху набуває соціалістичне змагання 
трудящих за дострокове виконання п’я
тирічки, рух за комуністичне ставлення 
до праці. Майже 800 трудових колекти
вів області, більше 14 тисяч виробнични
ків дали слово виконати п’ятирічку до 
110-ї річниці з дня народження В. І. Ле
ніна. А один з ініціаторів такз-о зма
гання на Кірозоградщині — кплеи-ив 
Дніпровського заведу твердих сплгвів 
— місяць тому рапортував про виконан
ня плану чотирьох років п'ятирічки. 
Множиться кількість колективів, де пар
тійні організації спільно з адміністра
цією, профспілковими та комсомоль
ськими комітетами успішно забезпечу
ють комплексне вирішення організацій
но-політичних, виховних і господарських 
завдань, розвивають творчу активність 
трудящих у боротьбі за підвищення 
ефективності і якості всієї нашої роботи.
Особлива увага надається вихованню у . 
трудящих, особливо в молоді, високих 
духовних І моральних якостей.

Оцінюючи роботу ідеологічного БКТИ- 
ву з позицій вимог постанови ЦК і стену

наших справ, доповідач і виступаючі 
підкреслювали, що в ідейно-виховній 
роботі в області є ще чимало суттєвих 
недоліків. І 
якість її не 
освітньому 
там людей, 
динамічність соціально-економічних про
цесів сучасного радянського суспільства, 
характер ідеологічної боротьби на між
народній арені. Почасти нам не виста
чає уміння комплексно вести питання 
господарської, організаторської і вихов
ної роботи. Саме тому тривалий час не 
виконують своїх планів і зобов'язань ок
ремі райони, підприємства, організації і 
господарства, а то й галузі народного 
господарства. Як правило, у відстаючих 
колективах ще недооцінюють мобілі- 
зуючої і виховної ролі соціалістичного 
змагання, допускають тут формалізм, 
казенщину, не націлюють людей на бо
ротьбу за досягнення високих нінцевих 
результатів роботи.

В сучасних умовах комуністи «чого бу
дівництва все більшого значена » наби
ває стан трудової дисципліни у всіх лан
ках народного господарств». Нова склад
на техніка ї технологія, великі масштаби 
і взаємозв’язаність галузей економі <и 
настійно вимагають посилення боротьби 
з порушеннями трудової ди:ди*,г,і:-и, 
плинністю кадрів. У цій справі виховає- 
ня слід еєсти не взагалі, а з кожною 
конкретною людиною. За причпздом 
партійних організацій Москви, Ленінгре- 
да, Києва необхідно виробити кодекси 
робітничої честі, ефективніше популя
ризувати престижність робітничих ди
настій, створювати в колективах атмо
сферу громадянської зацікавленості 
працівника у розвитку підприємства чи 
господарства.

Серцевиною Ідеологічної, ПОЛІТИКС-ЕИ- 
ховної робо-ти є формування у радянсь
ких людей наукового світогляду, безза- 
бітної відданості справі партії і народу. 
Важлива роль тут належить марксистсь
ко-ленінській освіті, економічному на
вчанню трудящих. Готуючись до нового 
навчального року, треба глибоко проду
мати форми контролю за ходом і якіс
тю занять, ліквідувати із пропагандист
ської практики словесну тріскотню, по
вторення відомих, загальних істин. Не 
менш важливо повсякденно добиватися 
підвищення ефективності лекційної про
паганди, масово-політичної, виховної 
роботи — за місцем проживання, е гур
тожитках, у бістбючих колективах, від
далених населених пунктах.

Центральний Комітет партії ставить 
завдання значно підвищити роль усної 
політичної агітації у виконанні рішень 
XXV з’їзду КПРС. В області нагромад
жено досвід організації агітаційно-масо
вої роботи. Агітколективи, групи політ- 
інформаторів багатьох партійних орга
нізацій нині беруть активну участь в іде
ологічному забезпеченні жнив, заготів
лі кормів, поширенні передових прийо
мів і методів роботи, сприяють мобілі
зації трудящих на боротьбу за виконан
ня планів і зебов язань четвертого року

головне ПОЛЯГАЄ В тому, шо 
завжди відповідає зрослому 
і культурному рівню, запи- 
недостатньо враховуються

вується для поширення передового до
свіду, активізації боротьби за економію 1 
і бережливість, підтягування відстаючих 
дільниць виробництва. 1

У Постанові ЦК КПРС багато уваги г,ри_ : 
діляється діяльності засобам масової ін- 
фермац пропаганди. Газети, радіо і 
телебачення нашої області стали глибше 
вникати в суспільне життя, підвищили 
дієвість своїх виступів, оперативність 
місцевої інформації. Все ж таки зміст 
газетних матеріалів, передач телебачен
ня і радіо в багатьох випадках не мо
жуть задовольнити. Органи масової ін
формації слабо висвітлюють такі питан
ня, як прискорення науково-технічного 
прогресу, впровадження досягнень на
уки і техніки в народне господарство, 
підвищення продуктивності праці, ефек
тивності і якості роботи, сувора еконо
мія матер’алів, сировини, палива, енер
гії.

Так, газета «Кіровоградська правда» 
час від часу публікує матеріали про пе
редовий досвід в сільському госпо
дарстві, про роботу промислових під
приємств п’д рубрикою «Мета — ефек
тивність і якість». Але написані вони 
часто без урахування великих соціаль
них змін у житті робітничого класу і 
колгоспного селянства, сухим, казен
ним стилем адресуються адміністра
тивному персоналові і, природно, ке 
можуть настроїти, надихнути до актив
них дій тих читачів, від праці яких зале
жить доля наших планів.

Обласне газета «Молодий комунар» 
непогано показує змагання молодих 
трудівників у десятій п’ятирічці, ЕЄДЄ 
тему військово-патріотичного виховання, 
однак вона часто захоплюється несут
тєвими питання/ли.

Можна навести не один принлад без-, 
відповідального ставлення до підготов
ки матеріалів обласним телебаченням та 
радіомовленням.

Поверхово, шаблонно висвітлюють ба
гато актуальних питань діяльності пар
тійних організацій, міськрайонні та ра
йонні газети. Ідейно тематичний рівень 
м’сцевих газет неможливо піднести без 
поліпшення якісного складу журналіст
ських кадрів. Поки що кожний четвертий 
працівник районних редакцій має серед
ню освіту. Серед журналістів низький 
ще партійний прошарок.

Особливо багато належить зробити у 
справі поліпшення виховної роботи з 
молоддю комсомольським організаціям 
області. Вони покликані шукати й вико
ристовувати найефективніші ферми і 
методи ідейно-політичного, трудсвсго і 
мо-рального виховання підростаючого 
покоління. Треба нарешті довести до 
кінця створення сітки молодіжних клу
бів, дитячих позашкільних пункт’е до
звілля, спортивних майданчиків у мікро
районах тощо.

Ми досягли певних успіхів у розвит
ку народної освіти, у вдосконаленні на- 
Ечально-виховнсго процесу,- Чимало 
прикладів для наслідування мають шко- 
,ли, вузи та профтехучилища в трудово
му вихованні дітей, профорієнтації, п»д-

готовці спеціалістів і квал:фіноєоних ро_ і 
б.’тників для народного господарства. 
Та не менше у цій важливій справі і 
недоліків. Виходячи з постансєи ЦК, 
слід добитися значного підвищення 
ефективності всієї ідейно-виховно; ро
боти у навчальних закладах. Адже часто 
заняття і виховні заходи проводяться на 
низькому ідейному та професійному пів
нях, бажає кращого педагогічний вплив 
на учнів у позаурочний час. у вихідні та 
канікулярні дні. Ще мало займаються 
вихованням учнів майстри виробничого 
навчання, піонервожаті, організатори 
позакласної роботи. Конкретних і дієвих 
результатів слід добиватися і від шефст
ва трудових колективів над навчальни
ми закладами, зміцнювати зв'язон сім ї, 
школи, громадськості. Проблемою ще 
залишається і підвищення загальноосвіт
нього рівня працюючої молоді.

У комплексному еиоішенні завдань 
комуністичного виховання -оудгших 
важливе місце належить культосвітнім 
закладам і кіно. Творчо і цілеспрямо
вано збагачують духовний світ людей 
колективи клубів, будинків культури, 
бібліотек, кінотеатрів Новоукраїнськс'о. 
ГайеорО'Нсьцого та багатьох ;ншик райо
нів області. Уже традиційними стали на 
Ніоовоградщині • свята політично» пісні, 
танцювального мистецтва, духово» му
зики, театральні весни тощо Та справу 
цю можна було б повести значно ефек
тивніше, якби поискорити темпи будів
ництва культосвітніх закладів, якби за
безпечити належний о'еень виховно' ро
боти з кадрами, забезпечити їх необхід
ну кількість у кожному населеному 
пункті.

Особливої уваги потребують питання 
розвитку фізкультури і сперту е облас
ті. Як відомо, наріжним каменем тут є 
стзооення хорошої матеріальної бази і 
забезпечення колективів фізкультури ква
ліфікованими надрами. Однак саме про 
це й не дбають у багатьох містах і селах 
області, зокрема, це стосується міст 
Кіровограда, Знам’янки. Малсвиснівсь- 
кого. Кіровоградського, Петрівсьиого ра
йонів. Так, в обласному центрі при за
будові житлових масивів не споруджу
ються запроектовані спортивні майдан
чики, а ті, які існують, не обладнані пс- 
споавжньсму.

До виконання постанови ЦК КПРС пар
тійні організації ппиступили, спираючись 
на досвід ідейно-виховної роботи, на
бутий за останні ооки в країні, респуб
ліці і області. Після XXV з їзду КПРС об
ком, міськкоми і райкоми партії, пер
винні гтєртійні організації зробили не
мало щодо впровадження комплексного 
підходу до виховання. наполегливо до
биваючись підвищення ефективності ви
ховних заходів, посилюючи увагу до 
питань вдосконалення стилю і методів 
керівництва ідеологічним процесом. Ми 
маємо численний і добре підготовлений 
ідеологічний актив. Політичну роботу 
на Кірсвогоадщині ведуть 62 тисячі про
пагандистів лекторів, доповідачів, пс- 
л:тінфсрматорів, агітаторів. Видається 48 
газет з разовим тиражем понад 400 ти
сяч екземпляр'в. Трудящих постійно ін
формують про важливі внутрішні і за
рубіжні події рад;с і телебачення. Ви
ховна робота провадиться широкою ме
режею захладів культури і кіноф.ибц.'ї-

У постанові ЦК КПРС «Про дальше 
поліпшення ідеологічної, ПОЛІТИКО- ВИXСВ- 
НОЇ роботи» з вичерпною повнотою 

і ясністю вказані головні напрями вдос
коналення і геологічної роботи, поліп
шення настійної пропаганди 13 агітації.

і Завдання полягає в том,.‘. щоб оозгор-
> .мути бойову цілеспрямовану ссггнізв- 

торгьіу і політичну роботу серед -тру
дящих. добитися дальшого підвищення 
її ефективності і якості для успішного 
здійснення накреслень партії, планів «о- 
М у НІ СТ И Ч НО Г О б V ,П ’ В нч ЦТ ЯВ.

В осботі пленуму 6 ЗЛЕ участь і висту
пив член ЦК Компартії України, завідую
чий відділом організаційно-партійне ро
боти ЦК Компартії України Г. К. НРЮЧ- 
ков.
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Ще місяць тому вони 
сиділи за однією партою 
з класі, писали контроль
ні роботи, іноді щиро за
здрили одне одному, ко
ли хтось краще відповідзз 
на уроці... Першого ве
ресня їх знову покличе 
шкільний дзвінок, і все 
буде як раніше: парта на 
двох, успіхи, невдачі. Од
нак стануть хлопці тріш
ки дорослішими, а їхня 
дружба буде скріплена 
полем. Усі жнива вони по
руч: Сергій Ставрополь
цев і Олег Скляр, десяти
класники Онуфріївської 
середньої школи. І не
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хвилину, вболівати за ко
жен колосок, І приємно 
Віктору Матвійовичу та 
Івану Івановичу, що довго 
чаклували- хлопці над тех
нікою,' доки обладнали 
косарки на низький зріз, 
надійно загерметизували 
агрегати. Одинадцять ти
сяч центнерів намолоче
ного хліба на рахунку сі
м’ї Ставропольцевих. За 
методом іпатовців якість 
збирання та безперебійна 
робота агрегатів у центрі 
уваги не тільки комбайне
рів, а й водія. Шофер 
збирально-транспортного 

загону Василь Кравченко

ступу «Комсомольського 
прожектора» правління 
колгоспу взагалі позбави
ло права брати участь у 
жнивах.

Жнива — турбота ком
сомольська, вважає Ва
силь Кравченко. Тому це 
питання групкомсорг ком
сомольсько-молодіжного 

колективу автогаража ви
ніс на засідання комітету 
комсомолу колгоспу. 1 
перший повів мову про 
те, що цьогорічний уро
жай треба перевезти без 
втрат. Прислухались
комсомольці до слів Ва
силя і принципово поста-

дить лідером у змаганні. 
Не здивувало й інше: че
рез районну газету ви
кликав Василя змагатись 
водій колгоспу «Україна», 
теж групкомсорг комсо
мольсько - молодіжного 
колективу водіїв госпо
дарства, Микола Волоко- 
вий.

Так і жнивують у кол
госпі «Зоря», змагаючись 
між собою і мріючи обі
гнати сильніших суперни
ків із інших господарств. 
Хоча перемога на всіх бу
де одна: хліб.

просто поруч. Два сімей
них екіпажі — Ставро
польцевих і Склярів — 
змагаються між собою за 
найвищі намолоти. Праг
нення здобути ^першість 
дисциплінує, виховує аку
ратність в роботі. Усі доб
ре розуміють, що навіть 
найменші втрати на полі 
недопустимі. Тому батьки 
часом стримують молоде
че завзяття синів. Голов
не у змаганні — якість. 
До того ж найважливіше 
для них — навчити синів 
цінувати на жнивах кожну

вболіває за чистоту ско
шених гектарів ще й то
му, що він член штабу 
«Комсомольського про
жектора». Уважно він сьо
годні спостерігає за ро
ботою комбайна Миколи 
Удода. Адже на початку 
жнив хлібороб допускав 
огріхи в роботі, не по- 
господарськи збирав хліб, 
за недбайливість і крити
кували хлопці Миколу на 
сторінках «Комсомольсь
кого прожектора». А по
мічника комбайнера Іва
на Семенцова після ви

вились до іншого свого 
товариша — водія Ми
хайла Булата. За порушен
ня трудової дисципліни 
на жнивах його переве
дено на посаду слюсаря.

Коли критикуєш інших, 
мусиш бути взірцем У 
праці. І комсомолець Ва
силь Кравченко очолює 
змагання водіїв колгоспу 
«Зоря» на перевезенні 
зерна з поля на тік. 8295 
центнерів хліба перевіз 
він з початку жнив. Успіх 
не був несподіваним, ад
же щороку хлопець вихо-

На знімках: в од
ній загінці працюють на 
комбайнах помічниками 
у батьків учні 10-А класу 
Онуфріївської середньої 
школи Сергій СТАВРО
ПОЛЬЦЕВ та Олег СКЛЯР; 
по десять зірок на ком
байнах сімейних екіпажів; 
передовий водій госпо
дарства, комсомолець Ва
силь КРАВЧЕНКО.

Л. СЕМЕНЮК, 
В. ГРИБ, 

{фото] 
спецкори «Молодого 
комунара».

\ 27 липня відбулось вручення Державної премії
\ Української РСР комбайнеру колгоспу імені Ватутіна 

Кіровоградського району Івану Івановичу Пушнарен- 
ну, який ось уже понад двадцять років працює ком- 

I байнером рідного колгоспу, домагаючись високих 
І трудових поназників. За успіхи в праці Івана Івано- 
I зича нагороджено орденом Леніна, двома орденами 

Трудового Червоного Прапора.
З нагоди вручення знатному комбайнерові Держав- 

І паї премії УРСР на вечір-портрет І. І. Пушнаренна у 
і будинку культури села Аджамки зібрались його од- 
I носельці, трудівники сусідніх колгоспів. Героя при- 
■ вітали перший секретар Кіровоградського райкому 

Компартії України В. М. Щербина, голова правління 
колгоспу імені Ватутіна В. Г. Кернасюк, секретар 
парткому цього ж господарства Л. І. Пушкаренко, 
юні піонери.

Фото В. ГРИБА.

шшк?
ЦЕ СТАЛОСЯ звичайного 

робочого дня на шахті 
«Світлопільська» тресту 
«Олександрія вугілля». Мо
лодий машиніст електрово
за Віктор Кременецький ви
конував звичну для себе ро
боту: вивозив вугілля, до
ставляв необхідні матеріали 
у забііі. Працював вправ
но, без нарікань видобувнн- 
ків. Та раптом пролупала 
команда: «Машиніст Креме
нецький! Терміново достав
те в тридцять третю лаву 
зварювальний апарат і ба
лон з киснем. Терміново!»

У лаві виникла аварія: 
зірвано вал фрези вугільно
го комбайна. Погрібно бу
ло виконати зварювальні 
роботи. 1 електровоз уже 
мчав до вказаного місця, 
віз необхідне для зварю
вання. На під’їзді до нього 
Кременецький помітив, ІЦО 
колія зайнята лісовозними 
вагонетками з матеріалами. 
Вони заважають підключи
ти зварювальний апарат до

МИ — РАДЯНСЬКІ

електролінії. Л щоб обійти 
вагонетки і подати струм, 
потрібен кабель довжиною 
щонайменше чотириста мет
рів. Такого на той час не 
було. Що ж робити? І ком
сомолець Кременецький за
пропонував розвантажній 
вагонетки з лісоматеріала
ми, а потім вивести їх з ла
ви. Ідея сподобалась усім. 
Разом із шахтарями друж
но взявся до робот й сам.

Через невеликий промі
жок часу комбайн знову ді
яв. І головна заслуга в цьо
му комсорга Комсомоль
ск к о -м о л оді Ж110 ї Д І Л Ы1 и ці 
рейкового транспорту тах
ін «Світлопільська» Вікто
ра Кременецького, який 
особистим прикладом, до
брої окісним ставленням до 
справи запалив товаришів 
на швидку ліквідацію ава
рії.

М. ТРУХАНОВ, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».

31 липня. 1979 року.

У ІНІЦІАТОРІВ ЗМАГАННЯ

«ЗЕЛЕНИМ ЖНИВАМ» — 
КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУРБОТУ

І Допоможемо 
хліборобам

Відповідальна нині пора 
у хліборобів. 1 ми, робіт
ники та службовці Но- 
помиргородського шахто
ву ді вольного управління 
№ 1, не можем з залиша
тись байдужими до важ
ливого загальнодержавно
го завдання — забезпечен
ня сіпої зимівлі для гро
мадського тваринництва.

На початку року пере
можці соціалістичного 

молодих 
зверпу-

можці 
змагання серед 
майстрів доїння 
лись до всіх молодих тру
ді вішків молочнотовар
них ферм області із закли
ком підвищувати продук
тивність громадського 
тваринництва, повніше за
безпечити трудящих про
дуктами харчування. Се- 
ред учасників зльоту пере
довиків тваринництва був 
і паш земляк, завідуючий 
молочнотоварною фермою 
№ 2 колгоспу «Прогрес» 
Петро Шевченко. Ми не 
байдужі до успіхів ново- 
миргородських тваринни
ків і розуміємо, що ство
рення м’іцпої кормової ба
зи допоможе більше ви- 
робляти молока, м’яса та 
інших цінних продуктів 
тваринництва.

Першими підтримали 
ініціативу комсомольців 
колгоспу імені Чкалова 
(кожному накосити по 1 
тонні дикорослих трав) 
працівники І Іовомирго- 
].одсь:.ої райспожнвені.ткн. 
120 робітників і службов
ців підприємства і 
участь у суоотнпку. 
топи зеленої маси ; 
до комбікормового 
ду.

Далі у заготівлі [ 
трав’я взяли участь і пра
цівники району електрич
них мереж, елеватора, ра
йонної лікарні, комбікор
мового заводу, пенсіонери, 
учні.

Нора у нас теж не менш 
відповідальна і важлива: 
в четвертому кварталі має

взяли 
. 120 
здано 
заво-

різпо-

ввійти в експлуатацію ну
льова лава, вже опустили 
і транспортуємо до забою 
вугільний комбайн, чекає
мо першого пробного ву
гілля. 1 все ж ми провели 
два субитики по заготів
лі дикорослих трав. На 
засіданні комітет) комсо
молу створили штаб по за
готівлі кормів. Годі 
начилі'і і завдання 
кожного — накосити но 2 
топни дикорослих трав, 
розробили умови змаїап- 

-пя між молодими косаря
ми. Завдання довели до 
кожного молодого робіт
ника на комсомольських 
зборах. Слюсар 
Довлснко, завідуюча 
робиичп.м відділом Ніна 
і\ібарова, майстер 
Рибка у своїх 
від імені всіх 
ців підтримали 
цію комітету 
Заготовити 150 тем и 
леної маси -— таке завдан
ня визначено постановою 
зборів.

Чч не найкраще відзна
чилась па косовиці брига
да слюсарів. Ударно пра
цювали Володя Нежпвс-н- 
ко, Володимир 
Яків Ковальчук, 
змагання Сергій 
ко, який за день 
півтори тонни трави. Сер
пії взагалі 
працьовита 
професія 
підземний 
від його праці 
електроосвітлення, робот.» І 
шахтних механізмів.

Завзято працювали на І 
КОСОІ'ИЦІ І Інші КОМСОМОЛЬ
ЦІ. На комбікормовий за- . 
вод уже здано 80 тонн дії- | 
коросл.чх трав, з кожної 
тонни яких виготов.ІЄНО но . 
150—200 кілограмів тра- | 
п’яного борошна.

В. ЧЕРНУХА, 
секретар комітету ком- і 
сомолу Новомиргород- 
ського шахтобудівель- 
ного управління № 1. _

внз-
Д.П1 І

Сергій
вн-

Іваїї 
виступах 

комсомоль- 
проіюзн- 

комсо.лолу. 
зе-

.Міідепко, 
Очолив 

Довлсн- 
накоспв

старанна і 
людина. 1 

у нього цікава, 
електрослюсар, 

залежить

>

І

ПОДЯКА ШЕФ.В
28 липня комсомольці і 

молодь обласного цент
ру взяли участь у суботни. 
ку по заготівлі кормів для 
громадського тваринницт
ва. Вони працювали в гос
подарствах Кіровоградсь
кого району.

Одна з бригад, до скла
ду якої входили представ
ники заводу тракторних 
гідроагрегатів, друкарсь
ких машинок, зазоду 
«Більшозик» та інших під
приємств заготовляла в 
колгоспі імені Фрунзе 
зелені корми,

Празління, партком гос
подарства 
юнакам 
шефську 
елозили

I
подякували 

дівчатам за 
допомогу, ви- 

впевненість у то
му, ЩО їхні зв'язки ПО за
готівлі корміз зміцнюва
тимуться й надалі і ста
нуть значним внеском в 
успішну зимівлю громад
ського тваринництва.

Ю. НЕВЕРЧАК, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Кіровоградсь
кого міськкому комсо-кого міськкому 
молу.

Є ЗАВДАННЯ!
Перши.мп в області ви

конали план по заготівлі 
сіна для громадського тва- 
річчпіцтва трудівники 
Зна.м япського району. 
Воші вже припасли близь
ко семи тисяч тонн пожив
ного корму при завданні
— 5.4 тисячі тонн.

В успіхові знам’янчан
— значний внесок- комсо
мольців і молоді району. 
На заготівлі сіна працю
вали 8 спеціальних ланок. 
Відзначилися комсомоль
ські організації колгоспів 
імені Леніна, імені Дзср- 
жнаського, «Октябрь».

Індивідуальне змаганні 
молодих очолює грчпком 
сорг комсомольсько-імоло 
діжиої кормодобувної лан
кп Микола Балич з колгос
пу імені Леніна. З почат- 1 
ку «зелених' жнив» він ско- І 
онв близько трьох тисяч І 
тонн зеленої маси. І

ні дні юнаки і дівча- І 
та району заготовляють 
силос, грубі корми.

С. ПОПКОВ, |
завідуючий відділом і
комсомольських орга- |
нізацій Знам'янського ’
міськкому комсомолу.

--------- -
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АБІТУРІЄНТ-79
Літо для редакції — пора врожайна на 

від школярів. Від тих, хто через рік-два 
чить школу і, особливо ж, випускників, 
прохають розповісти про ту чи іншу професію, 
сповістити, які правила прийому до вузів, техніку
мів, училищ. Сьогодні «Молодий комунар» запро
сив до розмови 'Директора Кірово-радського ме
дичного училища імені Є. Мухіна ПЕТРА ВАСИ
ЛЬОВИЧА КОЛЕЧНІНА. Зрозуміло, Петро Васильо
вич звертається до тих, хто думає присвятити свсє 
життя найгуманнішій із професій. «Люди в білих ха
латах», — так іменують лікарів, медсестер, сані
тарів. Тих, хто щодня, щогодини на варті нашого 
здоров’я. Нелегка і почесна професія...

листи 
закін-
Вони

І

ЗУСТРІЧ ДЛЯ ТЕБЕ

Професія лікаря, мабуть, 
одна з найдавніших. Лю
дина почала пізнання сві
ту з самої себе. Тож 
древня наука зцілення зав
жди притягузала: таїна 
життя, народження, смер
ті — вічна і всепоглинаю
ча. Зараз наука- досягла 
незрівнянних вершин, аг.е 
загадок у медицині не 
менше, можливо, і назпа- 
ки. Я хочу сказати^ що 
працювати з медицині не 
просто, і тим, хто бачить 
себе у білому халаті, тре
ба багато чого і осягти і 
багато від чого відмези- 
тися. Скажімо, хіба може 
йти моза у медичному 
училищі про «трійку» з 
клінічних дисциплін? Зви
чайно ж ні. Бракований 
стілець можна якось під
правити, зрештою, викину
ти. Цілком зрозуміло, що 
у медичній практиці м.о- 
ва йде про якість лікуван
ня людини, і бракорсбст- 
зо тут зовсім недопусти
ме. Юнакам і дівчатам, у 
яких слабенька дисциплі
на, які дозволяють собі 
розслабитися, щось не ви
вчити, а щось просто за
бути і з легкістю, прости
ти собі ці, на-їхній-погляд, 
невинні презмни, нема про
щення. Сльозам не віримо! 
Адже це найстрашніше: 
безпомічність хірурга, те
рапевта, медсестри, без
помічність від слабких 
знань-

Не подумайте, що я хочу 
вас налякати, майбутні 
шановні наші абітурієнти. 
Ні з якому разі. Нашу про
фесію зважають найбла- 
городнішою, і медичний 
працівник — найшанезні- 
ша людина і у великому 
місті, і у найеіддзленішо- 
му селі. Яікар в уяв: на
роду завжди чесна, гу
манна людина. Так воно і 
є. Ми говоримо нашим уч
ням, що лише т.ой стане < 
справжнім фахівцем, 
має почуття 
людини. Ми

любові
ВЧИМО

хто 
до 

цієї

ІЗагадковий

СВІТ СТОЛІТЬ
можливість здійснити 

ПОДОРОЖ У ГЛИБ 8ІНІЗ 
НАДАВ ШКОЛЯРАМ ІНСТИ
ТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
БІЛОРУСІЇ.

В археологічну експеди
цію на старе замчище — 
один з стародавніх районів 
Мінська — вчені внлючили 
старшокласників шноли 
М» 19. Перші ж дні нового 
сезону принесли удачу — 
дев'ятикласник Андрій Вау- 
лін виявив декоративний 
кахельний рельєф з зобра
женням людського обличчя, 
датований XVI століттям. 
Знахідка похитнула думну 
вчених про те. що в давнині 
на території нинішньої Бі
лорусії такі вироби не виго
товлялись.

Співавторами археологів 
можна назвати учнів, об’єд
наних любов’ю до історії 
рідного краю. Вони, зокре
ма. брали участь у розноп- 
ках так званого «верхньо
го міста» в Мінську, яке ви
рішено включити до нового 
екскурсійного маршруту. 
Він почнеться від реставро
ваних старовинних вуличок 
і давніх будівель, пройде по 
багатьох пам'ятних місцях 
Білоруської столиці та її око- 

ЙйЛіць, у тому числі і через 
стародавнє поселення на рі- 
Ці Менці, що дало, як вва
жають вчені, початок ниніш
ньому Мінську. Тепер тут 
теж ведуться археологічні 
розкопки, в яких беруть ак
тивну участь студенти і 
школярі.

(Кор. ТАРС).

вчимо боротися 
хворого, І якщо 

оте внут- 
як-

любові, 
за життя 
аи відчузаєте 
рішнє самозречення, 
що можете взяти на себе 
чужий біль, маєте почуття 
жалю і співчуття до інших 
— сміливо приходьте до 
нас, з вас вийде справж
ній радянський лікар.

У вестибюлі училища ви
сить урочиста клятва на
шого випускника. «Обіцяю 
завжди пам ятати про ви
соке звання радянського 
медика і відпозідальність 
перед народом, партією, 
радянською державою!» 
Ми можемо з гордістю 
сказати, що з честю не
суть звання радянського 
медика багато наших зи- 
пускникіз, серед них — 
8. І. Борозняк—Герой Со
ціалістичної Праці, голов
ний лікар Цвітнянської 
дільничної лікарні; М. І. 
Швець — заслужений лі
кар УРСР; Ю. М. Полоус— 
кандидат медичних наук, 
доцент Одеського медич
ного інституту; І. М. Бой
ченко — професор Київ
ського медичного інститу
ту; М. М. Хоменко — рек
тор Цілиноградського ме
дичного інституту та ба
гато, багато інших. Во
ни починали шлях до про
фесії у нас, у Кіровоград
ському медичному учили
щі імені Єфрема Йосипо
вича Мухіна, 
буть, не всі 
цей видатний 
лікар-хірург, 
Москозської 
рургічної академії 
козу медичну освіту одер- 
жаз у Єлисаветградській 
медико-хірургічній школі. 
Як бачите, біографія на
ша починається з глибини 
історії. У 1887 році По- 
тьомкіним був виданий 
указ про організацію з 
Єлисаветграді генерально
го госпіталю і медико-хі- 
рургічної школи при ньо
му. Це була перша подіб-

До речі, ма- 
знають, що 

російський 
професор 

медико-хі- 
почат-

на школа нз Україні. Прав
да, проіснувала вона зов
сім недовго, і справжня 
біографія нашого училища 
почалась 50 років тому (у 
травні цього року ми від
святкували ювілей). Саме 
тоді було сформовано на
ше училище і навчалося з 
ньому всього 88 чолозік.

У 1973 році и и одержа
ли гарне нове поиміщен- 
ня. Зараз маємо понад 
тисячу учнів і щороку ви
пускаємо 360 спеціалістів. 
Матеріальна база училища 
непогана: 34 кабінети, 17 
лабораторій, спортивний 
зал, актовий зал на 450 
місць зі. стаціонарною кі
ноустановкою, обладна
ний гуртожиток тощо,

А тепер про те, яку ж 
спеціальність ви можете 
набути, наші юні друзі, в 
училищі. Якщо у вас вось
мирічна освіта — спеці
альність фельдшера (строк 
навчання три з полезиною 
роки), медичної сестри 
загального профілю і ме
дичної сестри дитячих за
кладів (з обох спеціаль
ностей строк навчання — 
два роки і десять місяців). 
За цей' же час ви разом 
зі спеціальністю одержите 
і середню освіту.

Випускники десятих кла
сів можуть стати фельд
шерами (навчання тривати
ме три роки і шість міся
ців), санітарними фельд
шерами (той же строк на
вчання), медичними сест
рами загального профілю 
і фармацевтами (строк на
вчання з обох спеціальнос
тей — один рік 10 міся- 
ціз).

Приймаємо документи до 
31 липня, а у випускників 
середньої школи — до 14 
серпня. Вступні екзамени 
— з 1 серпня. Про всі інші 
подробиці, які зацікавлять 
вас, ви зможете дізнатись 
з об’яв, або безпосе
редньо завітавши до учи
лища. Наша адреса: 316012, 
м. Кіровоград. проспект 
«Комуністичний», 16.

Хочу на закінчення по
бажати успіху усім вступ
никам і ще раз нагадати, 
що професію ви обирає
те нелегку, в':дпов;,сальну, 
але тим значимішим буде 
ваше життя, яке ви при
святите гуманній цілі — 
боротьбі за здоров'я ра
дянських людей.

П. КОЛЕЧКІН, 
директор Кіровоград
ського медичного учи
лища імені €. Мухіна.

шш
зи ршжси

Родом
з Листопадового

СЛУЖБУ НЕСУТЬ СИНИ

Є люди, до яких про
ймаєшся повагою після 
першої зустрічі. До таких 
належить і рядовий Во
лодимир Довгань (родом 
він із села Лпстоііадоио- 
го, іцо в Повомнргородсь- 
к о м у районі). О д р а з у 
хлопець завоював при
хильність товаришів, ко
мандирів.

Па початку служби 
кожному солдатові нелег
ко звикнути до військо
вої дисципліни: якось за
бувається усе. що показу- 

иро Що говорилося 
тому. Саме 
намагаєгь- 
з повачка- 
Володимир

валп, 
кілька хвилин 
в такі моменти 
ся бути поруч 
МІ! рядовий

. Довгань.
За весь період служби 

в картонці заохочень і за
уважень у рядового Воло
димира Довганя чимало 
подяк. І стосуються .ВОШІ 
всіх сторін солдатської 
служби: відмінного знання 
бонової техніки, карауль
ної і гарнізонної служ
би, успіхів у бойовій 
І ПОЛІТИЧНІЙ підготовні, 
участі в комсомольському 
житті підрозділу...

„.Часто після напруже-

Париж -------------------- -
Міжнародна зустріч 

представників безробітної 
молоді відбулась у Шіль- 
тегемі під Страсбургом. і 
ній взяли участь 500 без
робітних юнаків і дівчат з 
тринадцяти країн, у тому 
числі Франції, Англії, 
ФРИ, Італії і Австрії.

У прийнятому на зустрі- 
чі маніфесті відзначаєть
ся, що тільки в Європі 
«спільного ринку» налічу
ється нині два мільйони 
безробітних з числа мо
лоді. Багато з них стали 
«зайвими , людьми». не 
проробивши жодного дня 
в своєму житті. Учасни
ки зустрічі вимагали за 
безпечення права па пра
цю. зайнятість і професій
но-технічне навчання для 
молодого ПОКОЛІННЯ.

ЗАТЯЖНА
КРИЗА

В. ГОНЧАРОВ. 
(ТАРС).

триває в 
На 
що 
на-

Італія:

І

ного дня солдати збира
ються у ленінській кімна
ті, щоб послухати музику, 
почитати книжку, написа
ти рідшім лисі її. Добрим 
словом згадують воші то
варишів по роботі, своїх 
учителів, друзів. І якщо 
дійде черга до Володими
ра, то розкаже він про 
своє рідне село Листопа
дове, Каїшанівське Г1ТУ 
№ 10, де здобув спеціаль
ність, про автошколу 
ДТСААФ, що в райцентрі, 
і про перші трудові роки 
роботи па тракторі в рід
ному колгоспі «Комуніст».

Багато хорошого можна 
розповісти про рядового 
Володимира Довганя. Він 
— відмінник Радянської 
Армії, класний військовий 
спеціаліст, зпачкіст ВСК, 
воїн-спортсмсп.

А його батьки, Віра Іл
лівна і Дем'яіі Тпмофійо- 
внч, по-ираву можуть гор
дитися своїм сином — во
їном, який гідно несе вій
ськову службу.

Старший лейтенант 
Д. ГОРОДЧУК.

Прикарпатський 
військовий округ.

Сім місяців 
Італії урядова криза, 
практиці це означає, 
вже більше півроку 
бінет міністрів розглядає 
лише поточні повсякденні 
справи. Що ж до важливих 
проблем національного 
масштабу, то вони чекають 
свого розв’язання. Тим ча
сом курс ліри падає, без. 
робіття (особливо серед 
молоді) зростає, енерге
тична криза загострюєть
ся, не припиняються теро
ристичні акти в країні — 
вибухають, вбиваючи лю
дей, бомби, підкладені 
правими і «лівими» екст
ремістами, триває підкоп 
під республіканський лад.

За ідеєю, урядову кри
зу мали б врегулювати 
дострокові парламентсь
кі вибори, які відбулися З 
—4 червня нинішнього 
року. Цс, до речі, були вже 
треті підряд дострокові 
вибори до парламенту Іта
лії. Але її вони, як ми ба
чимо, поки що сДо сфор
мування уряду не приве
ли, хоча вже кінчається 
липень.

У чому ж причина того, 
що італійська парламент
ська система і урядова 
машина буксують? Якщо 
спробувати дати коротку 
відповідь, то вона зво
диться до такого: за ос
танні роїш позиції лівих 
сил, насамперед комуніс
тичної партії, зміцнились, 
їх вплив розширився, а 
найбільша партія італій
ської буржуазії — христи
янсько-демократична, яка 
правила' країною три де
сятки років або самосіін
ію, або з допомоіою дріб
них иартіїг, але завжди з 
антпкому иістіїчшіх пози
цій, не бажає потісіштпсь 
на капітанському мосчпку 
італійського урядового ко
рабля, не хоче допустити 
до управління країною 
авангард робітничого кла
су — партію комуністів.

Питання про участь ко
муністів в уряді конкрет
но було поставлено на 
порядок дешіїїіі після пар
ламентських виборів 1076 
року, коли ШГІ дістала 
майже стільки ж голосів, 
скільки і ХДГІ. Вперше за 
•гри десятиріччя компар
тія ввійшла до складу 
ламентської більшості 
яку спирався уряд, 
християнські демократи, 
що очолювали його, хоті
ли звести справу лише до 
формальної участі кому
ністів у цій більшості, ви
користавши її як прикрит
тя для своєї, реакційної по
літики.

11с бажаючи відіграва
ти роль такого прикриття, 
комуністи вийшли з скла
ду парламентської біль
шості. Тоді лідери /ХДП і 
виріши.ш провести дост
рокові вибори, сподіваю
чись заіідати поразки ком
партії і дістати більшість 
голосів, щоб знову заво
лодіти монополією па вла
ду. Та ось вибори про
йшли — розрахунки ХДП 
не справдились (не ті ни
ні в Італії часи!). Спів-

відношення сил у країні і 
в парламенті лишається 
таким же. ХДП не може 
самостійно сформувати 
уряд, бо вона має в пар
ламенті лише відносну, а 
не абсолютну більшість.

Як відзначають італійсь
кі оглядачі, обстановка в 
Італії тепер така, що лі
дери ХДП не можуть спи
ратись у парламенті на 
підтримку правих партій 
— лібералів і неофашис
тів. Керівники ХДП зно
ву запропонували комуніс
там брати участь у парла
ментській більшості. Од
нак компартія твердо за
явила, що, коли її пред
ставники не будуть вклю
чені до складу уряду, во
на залишиться в опозиції 
і не етапе ширмою, яка 
прикриває консервативну 
політику.

У цих умовах новим, ще 
не випробуваним варіан
том було доручення пре
зидента сформувати уряд 
Бсттіио Краксі — лідеро
ві другої робітничої пар
тії . Італії — соціалістич
ної (яка в кілька разів по
ступається перед компар
тією як за кількістю чле
нів партії, так і за кіль
кістю виборців, що голо
сують за неї). Це дору
чення, як і недавнє обран
ня на пост президента рес
публіки соціаліста А. Нср- 
тіні, також відображає 
зрушення вліво, яке ста
лося в Італії за останні 
роки. Однак керівники 
ХДП «.відхилили урядову 
програму, запропоновану 
Б. Краксі. Воші явно не 
хочуть примиритися з тим, 
щоб уряд Італії очолив не 
християнський де мок р а т, 
як цс було протягом усьо
го післявоєнного періоду, 
а представник іншої, тим 
більш лівої, партії.

В результаті Б. Краксі 
змушений був скласти пов
новаження.

Отже, урядова криза в 
Італії триває. Місцеві га
зети пишуть про «глухий 
кут». Політична обстанов
ка в країні стає дедалі 
складнішою. А проблеми, 
як і раніш*, «с/і-ль сво
го розв’язання...

Софія ----------------------
На багатьох об’єктах 

Болгарії замайорів прапор 
молодіжних трудових за
гонів. Тисячі студентів 1 
школярів старших класів 
вносять цього літа свій 
вклад у розвиток економіки 
НИВ. Молодь працює па 
найважливіших будовах 

.п’ятирічки: Девненському 
'промпслоному комплексі 
лісопромисловому комбі
наті біля Сплістри. тепло 
електростанції « ліарнця — 
схід 3- та. багатьох інших

Уже 33 роки молодіжний 
рух е хорошою школою 
трудового загартування, 
комуністичного 
ня. Втіленням 
героїзму стали 
промислових 
республіці .
ганськими 
ми на будовах і коопера 
тивних полях працюють 
молоді люди з братніх со
ціалістичних країн.

вихован 
трудової І. 

десятки 
об'єктів у 

Разом з бо.і 
комсомольця

Сан-Франціско ----------
Лише на рівні учнів по 

чаткової школи вміє чита 
ти і писати майже поло
вина абітурієнтів сіті-ко 
леджу Сан-Фраиціско.

Повідомляючи про це. 
газета «Сан-Фраиціско 

наводить дані 
досліджен- 

свідчать про ‘те, 
процентів аліери- 

з найбідпішпх 
населення непись-

скземінер» 
соціологічного 
ня, які 
що <10 
капців 
верств 
МС1П1І.

Анкара----------------------
Зростає кількість безро 

бігких серед випускників 
середніх шкіл і ліцеїв Ту
реччини. За даними газе
ти «Гюпаіідппо, більш як 
ЗО тисяч молодих людей 
зареєстровано в бюро по 
найманню робочої сили в 
пошуках роботи. У такому, 
ж становищі перебуває ба
гато випускників вищих 
навчальних заїсладів. Час
то-густо вони змушені 
працювати не за спеціаль
ністю.

Берлін
Більш ___ ______

і дівчат з І1ДР побували за 
перші шість місяців цьо
го року в братніх соціаліс
тичних країнах. Найпопу- 
ляриішшйи стали поїздки 
в Радянський Союз за пу
тівками бюро молодіж
ного туризму ІІДР «Югепд. 
туріст». Цього року зага
лом С0 тисяч посланців 
молодого покоління 
публіки 
СРСР.

як 50 тис. юнаків

побувають

(ТАРС).

На Британських островах ширшає рух протесту 
проти активізації діяльності неофашистів, які про
повідують ненависть і ворожнечу.

На знімку: так англійська поліція розправля
ється з тими, хто виступає проти неофашистів. 

Фотохроніка ТАРС.



V

4 с тор.

ФУТБОЛ

„ЗІРКА“
СКА (Київ)—1:1

Останню гру першого 
нола чемпіонату країни з 
футболу «Зірна» провела 
на своєму стадіоні з од
ним із претендентів на 
звання чемпіона республі
ки — армійцями Києва. 
Зустріч цих нлубів завжди 
проходить цікаво і гостро. 
Тан було й цього разу. 
Господарі поля з перших 
Хвилин почали штурм во
ріт гостей, які захищав 
досвідчений голкіпер — 
майстер спорту СРСР Лео
нід Шмуц. На одинадцятій 
хвилині Олександр Алек- 
Сесв на великій швидкості 
пройшов по правому краю 
і зробив передачу на 
штрафний майданчик ки
ян. її перехопив Вадим Єв- 
тушенно і красивим уда
ром послав м’яч у ворота. 
А на двадцять восьмій 
хвилині армійці з лівого 
флангу подали м'яч у 
штрафний майданчик, і Ва
лерій Музичук допустив 
помилку, яку й використав 
Сергій Пижов. 1:1.

Друге коло розпочнеться 
З серпня. На своєму полі 
«Зівка» прийматиме «Суд
нобудівник» з Миколаєва.

„МОЛОДИЙ КОМУНАР“ - - -------- ---------НІ липня КІЇУ року --------

ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ?

1 СЕРПНЯ
за 

Де- 
ко-

що 
за

яка спо- 
хід зма-

В. ШАБАЛІН. П’ятинлгсниця Оситнязьної середньої школи. Кіро
воградського району Людмила ТЕРНАВСьКД вже не 
перший рік захоплюється шахами. Наполегливе на
вчання, участь у турнірах різних рангів підвищува
ли її майстерність. І коли відбулися змагання на пер
шість району, Люда стала переможницею.

Фото І. КОРЗУНА

ПІСЛЯМОВА ДО БАСКЕТБОЛЬНОГО 
ТУРНІРУ XXVJII РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ 
СПАРТАКІАДИ ШКОЛЯРІВ.

««Молодий комунар» вже 
інформував читачів про 
хід турніру дівчат у залік 
.ХХУНІ спартакіади школя
рів України, що проходив 
у Кіровограді. Згадаймо 
коротно про те, ян розгор
талися події.

• Змагання проходили 
змішаною системою: 
в’яткадцять збірних
гланд областей і міст Киє
ва та Севастополя за же
ребом були розподілені на 
шість підгруп (по три-чо- 
тири в кожній), де прохо
дили попередні матчі. По 
дві найсильніші команди з 
кожної підгрупи склали 
потім (теж за жеребом) дві 
півфінальні групи, в яких 
розігрувалися МІСЦЯ 3 пер; 
шого по шосте. 1 нарешті 
— стикові ігри між пів- 
фіналістами: команди, що 
зайняли перші місця в 
групах, боролися за пер- 
ше-дпуге місця в республі
ці, ті. що були другими 8 
півфіналі, — за третє-чет- 
ЕЄОТЄ і т. д.

Кіровоградські дівчата з 
дитячо-юнацької спортив
ної шноли № 1 доклали 
багато зусиль і зробили 
все, що могли, аби доби
тися успіху. Вони виграли 
попередні матчі у команд 
Вінницької і Заплоізьної 
областей та міста Севасто
поля. у півфіналі пєпрмог- 
ли баскетболісток Жито
мирської. Ворошиловград- 
сьиої І Херсонської облас
тей. А програш дівчатам з 
Київщини в кінці піефіна- 
пу вже не мав значення: 
ніповоградки ще до цього 
забезпечили собі перше 
місце в групі.

А потім — стикова гра з 
переможцями іншої групи 
— дівчатами з Дніпропет
ровщини. І хоч наші бас
кетболістки назнали пораз
ки, еони вийшли на дру
ге місце. Отже, можна по
здоровити їх і їхнього 
тренера .Л. О. В’язковсьио- 
го зі еоібною нагородою 
республіканської спаота- 
м-ади школярів.

чг * *

АЛЕ є і зворотний бік 
медалі. Зм:шана фер- 

про яку 
приховує

мула змагань, 
йшлося вище, 
несподіванки і не завжди 
об’єктивно відбиває спів
відношення сил. Так тра
пилося і цього разу, 
лею жереба ’ майже 
провідні команди респуб
ліки були зведені в одну

Во- 
есі

півфінальну групу, в ін
шій виявилися слабші ко
лективи (в тому числі 
команда 
області). І 
полегшило 
ших дівчат 
це в своїй 
їх у фінал 
другої групи.

А дніпропетровські
спортсменки пробивалися 
до фіналу крізь «джунглі» 
перешкод, деякі матчі з 
суперниками еони закін
чували лише з невеликою 
перевагою. Та в зустрічі з 
кіревоградками виявили
ся на голову вищими. 
Господарки турніру прак
тично не чинили опору, гра 
проходила, говорячи по- 
футбольному, в одні во
рота. Особливо в першій 
половині: за двадцять іг
рових хвилин кіревоград- 
ки реалізували лише три 
кидка здалеку і один — 
штрафний. 8:31—не на їх
ню користь. Та й загаль
ний результат ' зустрічі 
(35:53) говорить про те, 
що це був матч нерівних.

Отже, в розподілі при
зових місць не останню 
роль відіграв жереб, 
який позбавив кіровогра- 
док зустрічей з команда
ми міста Києва, Одеської, 
Кримської, Івано-Фран
ківської областей. А саме^ 
ці команди є «законодав
цями мод» у республікан
ському баскетболі школя
рів. І, хто зна, що чекало 
б на наших дівчат у поє
динках з ними?

Хай 
срібні 
кіади. 
ротьбі 
чому їх навчили, 
ний суддя змагань, суддя 
республіканської катего
рії Г. Д. Демб (із Жито
мира) так оцінив їхній ви
ступ:

— Кіровоградські дів
чата у фізичному еідно-

й
Кіровоградської 
Це, безумовно, 

боротьбу не- 
за перше міс- 
групі і вивело 
з переможцем

не ображаються 
призерки сперта- 

Вони віддали бо- 
все, що ?лали, все, 

Голсв-

шенні не мали переваги 
— вони невисокі на зріст, 
що в баскетболі дуже 
важливо. Але висока іг
рова дисципліна, самовід
дана гра забезпечили 
успіх.

Проте € й інша думка. 
Ті висловила наша зі 
лячка, чемпіонка світу 
Європи з баскетболу, 
служений майстер спорту 
3. Л. Стасюк, 
стерігала весь 
гань:

— Звичайно, 
см’явся над

жереб по- 
деякими 

учасницями. Вважаю, 
більш високих місць 
слуговую-ь баскетболіст
ки Києва, Івано-Франків
ської області,.. Що сто
сується другого місця, то 
з більшою підставою його 
повинні були б зайняти
спортсменки Кримської 
області.

Отже, завойоване кіро
воградською командою 
друге місце не може ви
водити її у лідери україн
ського шкільного баскет
болу. За своїми технічни
ми і загальнофізичними 
даними кіровоградки від
стають від багатьох інших 
<олективів, з якими їм не 
довелося змагатися на 
майданчику.

... Розмова на цю тему 
нині вкрай необхідна. Бо 
Кіровоградщина «прова
лилася» з ігровими вида
ми спорту на фіналах VII 
Спартакіади України.
Жодного залікового очка 
не принесли області чо
ловічі баскетбольна і 
гандбольна команди, ли
ше 15-те місце зайняла 
жіноча баскетбольна. А є 
цьому «винен» і шкіль
ний спорт — спорт юних, 
у яком.у мають виховува
тися висококласні резерви 
для великих стартів. На 
жаль, цього поки що ска
зати не можна.

М. ОРЛЮК.

31 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 — «Щоден
ник УІІ-Ї літньої Спарта
кіади народів СРСР». 9.05
— Мультфільми. 9.35 —
Телефільм для дітей «Рас- 
мус — бродяга». 2 серія. 
10.50 — Фільм-концерт «Зе
леними просторами». ІІо 
закінченні — повний. 14.30
— Новини. 14.50 — «Твій 
труд — твоя висота». До
кументальні фільми. 16.00
— «На УІІ-ій літній Спар
такіаді народів СРСР». 17.00
— «Російська мова». 17.30
— Концерт ансамблю піс
ні і танцю Палацу куль
тури омських нафтовиків. 
18.00 — «Хлопці справж
ні». 18.30 — «Вірші — ді
тям». 18.45 — «Сьогодні у 
світі». 19.00 — «Хельсінкі: 
чотири роки тому». 19.40
— Концерт майстрів мис
тецтв Ленінграда. 21.00 — 
«Час». 21.35 — «На УП-ііі 
літній Спартакіаді народів 
СРСР». 22.00 — «Сьогодні 
у світі». 22.15 — «Вірші 
С. Єсепіпа виконує Т. До- 
роніна».

9 05 — «Виставка Бураті- 
но>. 9.35 — Телефільм для 
дітей «Лев пішов з дому». 
1 серія. 10.40 — «Співає 
М. Мордасова. По закін
ченні — новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — До Дня 

утворення Молдавської РСР.
Документальні фільми. 
16.00 — «На УІІ-ій літній 
Спартакіаді народів СРСР». 
17.00 — «Шахова школа». 
17.30 — «Творчість юних». 
18.00 — Тележурнал «На
ставник». 18.30 — «У коле
ному малюнку — сонце». 
18.45 — «Сьогодні у світі». 
19.00 — В. Котляр «Чиста 
криниця». Вистава Полтав
ського обласного українсь
кого музично-драматично
го театру імені М. В. Го
голя. (Кіровоград). 21.00 — 
«Час», 21.35 — «На УІІ-ій 
літній Спартакіаді наро
дів СРСР». 22.00 — «Сьо
годні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.45
— «Краса оновленого 
краю». 16.15 — «Зустріч 
друзів-механізаторів». Кі
ровоград— Толбухін». (Кі
ровоград на Республікан
ське телебачення!. 16.45
— Кінопрограма Молдавсь
кого телебачення. 17.30 — 
«Соціальний портрет ко
лективу Одеської залізни
ці. Передача 4. 18.00 —
— «Молдавські наспіви».
18.30 — «Актуальна каме
ра». 19,00 — «На УІІ-ій 
літній Спартакіаді народів 
СРСР»., У перерві — «Ве
чірня казка». 21.00 —
«Час». 21.35 — «П'ять хвп-. 
лин на роздуми». По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
НОвннп. 10.20 — «Між

народна індустрія». 10.50 
—» Телефільм «Тайник 61- . 
ля Червоного каменя». 2 І 
З серії. 13.00 — «Зустріч 
молоді Києва з неоднора
зовою чемпіонкою Олім
пійських ігор Л. ЛатинІ- 
иою». 15.35 — «Сьогодні — 
відкриття Всесоюзного 
зльоту трудових об'єднань 
школярів. «П'ята трудова». 
16.10 — «Соціальний порт
рет колективу Одеської за
лізниці». Передача 2. 16.40
— «На УІІ-ій літній Спар
такіаді народів СРСР». 
Гандбол. Фінал. 19.15 —
«Актуальна камепа». 19.50
— Г. ЇІоловський. «Репе
титор». Вистава. 20.45 —
«На добраніч діти!». 21.00
— « Час». 21.35 — Продов

ження вистави «Репетитор».
Но закінченні — новини.

З СЕРПНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
«Час». 8.40 — «Щоден

ник VII-Y літньої Спарта
кіади народів СРСР». 9.05
— Концертний зал теле
студії «Орля». 9.50 —
Фільм для дітей «АЛЬОПІ- 
чпне полювання». 10.50 — 
«Клуб кіпоподорожей». По 
закінченні — новини. 14.30
— Новинп. 14.50 — «По
Сибіру і Далекому Сходу». 
Кіпппрогпамя. 16.00 — «На 
VII-ій літній Спартакіаді 
народів СРСР». 17.00 —•
« Відгукніться. сурмачі!». 
17.30“ — Документальний 
фільм «Художня творчість 
мільйонів». 13.25 — «День 
за днем». (Кіровоград). 
18.40 — Оголошення. (Кі
ровоград). 18.45 — «Сьо
годні у світі». 19.00 — «На 
УН-ій літній Спартакіаді 
народів СРСР». Футбол. 
ПІвФіпал. 21.00 — «Час». 
21.35 _ „Па Vll-Ій літній 
Спартакіаді паролів СРСР». 
22.00 — «Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.20 — Теле
нарис «Сейнер вихопить у 
море». 10.50 — «Тайник 
біля Червоного каменя». 4 
сепія. 12.05 — Для дітей 
«Сонечко». 16.30 — Ляль
кова вистава. «Годинник з 
зозулею». 17.30 — «Соці
альний портпет колективу 
Одеської залізниці». Пере
дача 3. 18.00 — Реклама. 
Оголошення. 18.15 — «Вах
та врожаю». 18.30 — «Грає 
лауреат Міжнародних кон
курсів. А. Вянокупов». 
(Скрипка). 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 
«Співає Булат Минясилкі- 
єв». 20.30 — «Говорять за- 
рубіжні гості України». 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!». 21.00 — «Час». 21.35
— Фільм «Альба Регія». 
По закінченні — новішії.

Четвер
2 СЕРПНЯ

Vll-Ій 
народів 
нал. По 
ниви.

5 СЕРПНЯ

. і

літній Спартакіаді 
і СРСР». Бокс.

закінченні

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Новини. 10.15 — Кіно- 
програма Латвійського те
лебачення. 11.00 — «Ма
ленька Фея». Лялькова ви
става. 11.55 — Концерт 
ансамблю танцю «Беріз
ка». 13.05 — «Суботній ре
портаж». 14.00 — 1. Каль
ман. « Го ллан дочка». Ви
става. 10.45 — «Джерела». 
17.45 — «До 125-річчл а 
дня народженії М. Занько- 
венької». «Таланту сила 
невгасима»,
13.30 — «Актуальна каме
ра». 19.00 —- «На УП-ій 
літній Спартакіаді народів 
СРСР». У перерві — «Ве
чірня казка». 21.00 —
«Час». 21.35 — Фільм «Ви
літ затримується». 22.50 — 
«Мелодії літа». По закін
ченні — новини.

ПЕРША ПРОГРАМА 8.00
— «Час». 8.40 — «Щоден-
вик УІІ-Ї літньої Спартакі
ади народів СРСР». 9.05 — 
«Улюблені вірші». 9.35 — 
Телефільм для дітей «Лев 
пішов з дому». 2 серія. 
10.40 — «Вітчизну слав
лю». Концерт, По закінчен
ні — новини. 14.30 — По
виті. 14.50 — «Міста
Олімпія ди-80». «Київ».
«Скидають золото кашта
ни». 15.40 — «Народні ме
лодії». 16.0.0 — «На УІІ-ій 
літній Спартакіаді народів 
СРСР». 17.00 — «Москва і 
москвичі». 17.30 — «Роби 
з нами, роби як ми, роби 
краше пас». (ГІДР). 18.30
— «День за днем». (Кіро
воград). 18.45 — «Сьогодні 
у світі». 19.00 — Теле
фільм «Звичайне чудо». 
21.00 — «Час». 21.35 —
«На УП-ііі літній Спарта
кіаді народів СРСР». 22.00
— «Сьогодні у світі». 22.15
— «Вечір артистів опере
ти».

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — «Щоден
ник УІІ-Ї літньої Спарта
кіади народів СРСР». 9.05
— Концерт народного хо
ру м. Комсомольська-ші- 
А\іурі. 9.30 — «Будиль
ник». 10.00 — «Служу Ра
дянському Союзу».. 41.00
— «До Міжнародного року 
дитини». Документальний 
телефільм. «Мільйон талан
тів» 11.30 — «Музичний 
кіоск». 12.00 — Докумен
тальний телефільм «ІІрий-

. нятніі на посаду». 12.30 —
«Сільська година». 13.30 — 
«Сьогодні — Всесоюзний 
день залізничника». 13.45—
— Концерт, присвячений
Всесоюзному дню залізнич
ників». 14.30 — Мульт
фільми. 15.55 — «Клуб кі- 
иоподорОжей». 16.55 —
Урочисте закриття УІІ-Ї 
літньої1 Сппртйі.'іпдп наро
дів СРСР. Футбол. Фінал. 
18.45 .— «Міжнародна па
норама». 19.30 — Фільм- 
опера «Богдан Хмельниць
кий». Музика К. Дапькеви- 
ча. 20.50 — «ІІа добраніч, 
діти!». 21.00 — «Час». 21.35
— Фільм-балет «Галатея». 
По закінченні.— новинп.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Повний. 10.15 — «Тслс- 
пост на ударній будові».
10.30 — Телефільм «Були
собі три холостяки». 1 і 2 
сепії. 12.40 — «Сонечко». 
16.00 — «Рік четвертий,
ударний». 16.45 —■ «Салют 
Гайдару». Другий Всесо
юзний зліт тнмурівців.
17.30 — «Соціальний порт
рет колективу Одеської за
лізниці». Передача 5. 18.00
— «Де ключ заповітний». 
Музичний фільм. 18.30 — 
«Актуальна намерз». 19.00
— «На УІІ-ій літній Спар
такіаді народів СРСР». В 
перерві — «Вечірня каз
ка». 21.00 — «Час». 21.35
— Г. Рябкін. «Коханню ко
жен вік...». Вистава. У пе
рерві — новини.

‘ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Повніш. 10.15 — Ранко
вий'концерт. 10.45 — Сьо
годні — Всевоіозшій день 
залізничника. 12.35 — Спі
ває Євгенія Мунтян. 13.05
— «Село і люди». 13.55 —
«Чу’іс». Лялькова вистава. 
14.55 — «Доброго вам здо
ров'я». 15.25 — Слава сол- 
датсьі'П». 16.25 — Теле
фільм «Хвилі Чорного мо
ря». З і 4 серії. 18.30 
«Театр звірів». 19.00 — 
туальїіа камера». 19.30 
Концерт 1 майстрів мис
тецтв Таллінн. 21.00 —
«Час». 21.35 — Фільм
«С.раляїпшій пейс». По за
кінченні — новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 
0 — «Час». 8.40 —

^Щоденник VII-Ї літньої 
Спартакіади народів СРСР».

4 СЕРПНЯ
ПЕРШ/Х ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 — «Щоден
ник УІІ-Ї літньої Спартакіа
ди народів СРСР». 9.05 — 
Документальний телефільм. 
«Сонцю і дружбі — са
лют!». 9.20 — «Для вас., 
батьки». 9.50 — «Держав
ний російський музей». 
10.20 — «Ранкова пошта». 
10.50 — «Більше хороших 
товарів». 11.20 — «Тс.пе- 
клуб Москвичка». 12.30 — 
«Здоров'я». 13.15 —
«Спортлото». 13.30 — «Оче
видне — неймовірне». 14.30
— Повний. 14.45 — «Ве
селка». Пї-ій Міжнародний 
фестиваль телепрограм на
родної творчості. (Порту
галія). 15.25 — Телефільм 
для дітей. 16.15 — «Наш 
огляд». 17.00 — Концепт 
майстрів мистецтв Мінсь
ка. 18.40 — Телефільм
«Тсатп». 1 і 2 серії. 21.00
— «Час». 21.35 — «Па
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