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Як уже повідомлялося, 10 листо
пада відбувся пленум обласного ко
мітету Компартії України, на якому 
розглянуто питання про підсумки 
жовтневого (1980 р.) Пленуму ЦК 
КПРС і завдання партійних органі
зацій області, то випливають з рі
шень Пленуму і виступу Генераль
ного секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва.

З доповіддю па пленумі г>пступ:іп 
перший секретар обкому партії 
ЛІ. М. Кобильчак.

Пінніший, завершальний рік деся
тої п'ятирічки, говорить доповідач, 
ознаменований великими досягнен
нями в комуністичному будівництві, 
які є-яскравим свідченням торжест
ва ленінської внутрішньої і зовніш
ньої політики партії, правильності і 
життєвості політичного курсу, ви
робленого XXV з'їздом КПРС і на
ступними Пленумами ЦК. З кожним 
днем ми наближаємося до видатної 
водії в суспільно-політичному житті 
країни—XXVI з'їзду КПРС. З’їзд пі
діб’є. підсумки виконання завдань 
десятої п'ятирічки, визначитьстразс- 
іію і тактику соціально-економічно
го розвитку Радянської держави на 
наступпвй стан комуністичного бу
дівництва. Величезне • політичне і 
трудове піднесення, з яким радянсь
кі люди зустріли рішення про скли
кання з’їзду, тс раз демонструє 
монолітну єдність партії і народу, їх 
непохитну згуртованість навкото 
Центрального Комітету і його По
литбюро па чолі з видатним дер
жавним і політичним діячем сучас
ності товаришем-Л. 1. Брежнєвим.

На порозі нової п'ятирічки партія, 
радянський народ підбивають під
сумки зробленого, намічають нові 
рубежі комуністичного творення. 21 
жовтня відбувся черговий Пленум 
ИК КПРС. який розглянув і скім
лив в основному проекти Державно
го плану економічного і соціального 
розвитку та бюджету країни на 
1981 рік. З великою і яскравою про
мовою на Пленумі виступив Гене
ральний секретар ЦІ\ КПРС това
риш Л. 1. Брежнєв. Верховна Рада 
СРСР з широких державних пози
цій обговорп.ті план і бюджет краї
ни на 1981 рік і прийняла відповідні 
Закони. В документах Пленуму пе
ред вашою партією і народом вису
нуті нові завдання, які відповідають 
сучасному станові комуністичного 
будівшштпа і від внкои; пня яких у 
вирішальній мірі залежатиме підне
сення продуктивних сил і народного 
добробуту.

Пленум ПК Компартії України, 
пю відбувся 29 жовтня цілком і 
повністю схвалив рішення жовтне
вого Пленуму ПК КПРС, положен
ня і висновки, промови товариша 
Л. І. Брежнєва, визначив завдання 
партійних організацій республіки.

Комуністи, всі трудящі області з 
великим натхненням зустріли рішен
ня Пленуму П.К КПРС і 11К Ком
партії України, одностайно заявля
ють про свою готовність зробити все 
для успішного виконання поставле
них завдань.

Як відзначалося па Пленумі ЦК 
партії, шипіння п’ятирічка займе 
гідне місце в історії героїчних справ 
радянського народу, який упевнено 
йде по шляху до комунізму. Масш
таби .зробленого добре видно на 

прикладі Кіровоградіцини. Економі
ка області, як і країни ь цілому, і 
кількісно і якісно піднялася па новин 
рівень. Забезпечено зростання на
родного добробуту. За попередніми 
даними, середньомісячна заробітна 
плата робітників і службовців за 
п'ять років збільшиться на 16 про
центів, оплата праці колгоспників— 
на 26 процентів. Па житлове будів
ництво направлено 265 мли. крб., 
або на 33 мли. крб. більше, ніж у 
попередній п’ятирічці. Введення 
житла по всіх джерелах фніансув'їіі- 
ня складе близько 2 мли. квадрат
них метрів, 1110 дозволить поліпши
ти житлові умови 180 тисячам чоло
вік. Викопуються плани введення 
лікарень і дитячих дошкільних зак
ладів. Здійснено ряд заходів по по
ліпшенню умов праці на виробницт
ві.

Основою підвищення добробуту 
народі' є стійкий і динамічний роз
виток економіки, неухильне наро
щування виробничого і технічного 
потенціалу.

Прискорено розвивалися галузі, 
які визначають науково-технічний 
прогрес: машинобудування-, кольо
рова металургія, приладобудування, 
електротехнічна промисловість, вдо
сконалювалася структура промне но
вого виробництва. Випуск виробів з 
державшім Знаком якості зріс 
більш як у два рази і склав 14,7 
гроцепта в загальному обсязі ви
робництва. В промисловості впро
ваджено 800 потокових, автомати
зованих і мехапізовапнх ліній, мо
дернізовано 2.4 тисячі одиниць тех
нологічного устаткування. Освоєно 
випуск більш як 400 нових видів ви
робів. За рахунок вироватксішя но
вої техніки, прогресивних техноло
гій і передового досвіду організації 
виробництва від ручної праці ви
вільнено майже 4 тисячі робітників.

Разом з тим. наголошує топ. і\о- 
Гнльчак. у ході виконання завдань 
п’ятирічки виникало немало трудно
щів, шо негативно відбивалося на 
темпах збільшення обсягів вироб
ництва на ряді підприємств і галу
зей. Частіша цих труднощів має і 
об ектпвчш'і хапактер. але. як було 
відкреслено на Пленумі 11К Компар
тії \'краї.іп, не можна по бачити й 
того, що не на всіх ділянках забез
печуються необхідний рівень госпо
дарювання і висока виконавська 
дисципліна, не в повній мірі викори
стовуються резерви і можливості 
для підвищення ефективності вироб
ництва. Р. цьому одна з важливих 
причин недовиконання планів ба
гатьма підприємствами. . будовами, 
колгоспами, радгоспами. містами, 
районами і областю в цілому.

Ряд галузей, передусім вугільна і 
харчова промисловість, промисло
вість будівельних матеріалів систе
матично не викопують планів. їх ке
рівники шукають різні причини д ія 
виправдання такого становища, але 
головне в тому, що багато господар
ських органів міськвиконкомів і 
райвиконкомів. Партійних комітетів, 
обласних управлінь і відомств втра
чають почуття відповідальності за 
доручену їм справу, послабили ро
боту з людьми, вимогливість до кад
рів, незадовільно використовують 
внутрішні резерви, слабо займають
ся питаннями виробництва, його 

перспективою, не виявляють ініціа
тиви.

В розвитку народного господар
ства значна роль відводиться маши
нобудуванню, в умовах нашої об
ласті — передусім сільськогосподар
ському. Тут у розв’язанні ряду пи
тань є суттєві упущення. Керівницт
во заводу «Червона зірка», який 
випускає, майж’е половину сівалок у 
країні, а також спеціалісти проект
но-конструкторського інституту но 
грунтообробних і посівних машинах 
повільно розробляють конструкції 
нових сівалок, не наполегливо вдо
сконалюють посівну техніку, підви
щують її продуктивність, довговія-- 
ність, знижують металомісткість. На 
заводі стримуються темпи технічно
го переоснащення виробництва.

Відповідальні завдання треба ви
рішити й іншим підприємствам сіль
госпмашинобудування. Колективові 
заводу тракторних гідроагрегатів 
необхідно освоїти і налагодити ма
сове виробництво перших вітчизня
них гідротрапсмісій, застосування 
яких дозволить підвищити продук
тивність сільськогосподарських ма
нній па 15—20 процентів. На чавуно
ливарному заводі треба повністю 
ввести потужності по випуску ча
вунного литва і завершити будівниц
тво сталеливарного комплексу.

Тим часом будівництво па цих за
водах ведеться незадовільно. Про
довжується практика спорудження 
підприємств без створення достат
нього житлового фонду і об'єктів 
культурно-побутового призначення. 
В результаті і введені потужності 
чавуноливарного заводу не забезпе
чені робочою силою.

Особливо незадовільно працює 
об'єднання «Олсксандріявугілдя», 
яке недодало до п’ятирічного плану 
більш як 6 мільйонів топи вугілля, 
більш як 3 мільйони тонн бурову- 
ІІЛЬІІІІХ брикетів.

Серйозні недоліки допускаються і 
в роботі підприємств транспорту і 
зв'язку. Знам'япський відділок за
лі пінці (начальник тов. Самборсь- 
кіііі) не викопує завдань по вапга- 
жообороту, підвищенню продуктив
ності праці. Не забезпечується ви
конання норм простою вантажних 
вагонів in під’їзних коліях підпри
ємств і організацій.

Одне з найважливіших завдань — 
забезпечення економного витрачан
ня палива Гі електроенергії. Непри
пустимі найменші прояви безгоспо
дарності в цій справі.

Особливістю десятої п’ятирічки є 
те, що значно більше коштів вкла
дено в реконструкцію і технічне пе
реозброєння діючих підприємств. 
Випереджуючими темпами велося 
спорудження власних баз будівель
них організацій, особливо комбіна
ту «Кіровоград важбуд».

Але не забезпечено виконання 
плану по введенню основних фондів, 
освоєнню державних капітальних 
г.кладеііь, будівельно-монтажних ро
біт. Тривожить тс шо в осі; пні ро
ки обсяг підрядних робіт, які вико
нують окремі будівельні < ргані іації, 
не тільки не зростає, а навіть зни
жується. Це стосується насамперед 
трестів «Кіровогрядсільбуд» (керую
чий тов. Жапталап) «Олсксапдрія- 
вуглебуд» (керуючий гов. Воробчсн- 
ко), облмЬкколгоспбуду.

(Закінчення на 2-й сгор.).

У відповідності з поста
новою Бюро ЦК ВЛКСМ 
« Про прозедення звітів і ви
борів у комсомольських ор
ганізаціях країни» головні 
збори року в області уже 
завершились у комсомоль
ських групах та організаці
ях з правами первинних. В 
найменших комсомольських 
осередках вони були позна
чені духом ініціативи, твор
чості, пошуку резервів під
вищення ефективності пра
ці на кожному робочому 
місці. Постанова ЦК КПРС 
«Про соціалістичне змаган
ня за гідну зустріч XXVI 
з’їзду КПРС», рішення 
жовтневого (1980 р.) Плену
му партії, виступ на ньому 
генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Бреж
нєва спонукали юнаків і 
дівчат до серйозного аналі
зу своїх можливостей, до
помогли реально оцінити 
перспективи комсомольсь
ко-молодіжних колективів, 
окремих молодих виробнич
ників.

В результаті ділової роз
мови на зборах народилось 
чимало цінних починів. 
Комсомольсько - молодіжні 
бригади Анаюлія Скворцо- 
ва з ремонтно-механічного 
цеху і Володимире Бадова з 
другого механоскладально
го цеху Кіровоградського 
зенсду тракторних гідроаг- 
Гсгбїіз виступили з ініціати
вою: боротися за почесне 
ЗЯЯННЯ «НоЛСКТкВ імені 
XXVI з’їзду КПРС». Бороти
ся — значить працювати 
б-сз жодного ВІДСТАЮЧОГО, 
брати у змаганні висоту за 
висотою.

Комсомольсько- молодіж
на бригада етєрнярок Віри 
Драчук з «Червоної зірки» 
переглянула раніше взяті 
соціалістичні зобов’язання 
і закликала молодих черво- 
нозорівців працювати під 
девізом: «Кожному пєред- 
з’їздівському дню — 1,5 
норми виробітку!» А для се
бе дівчата визначили такі 
рубежі: план першого квар
талу 1981 року виконати в 
дні роботи XXVI з'їзду пар
тії; зекономити основних і 
допоміжних матеріалів на 
суму 200 карбованців; у 
день відкриття з'їзду пра
цювати на зекономлених 
Артеріолах.

Так з почину кол/сомоль- 
ської групи, як з невеликого 
струмка, починається велика 
ріка трудових звершень.

Звіти і вибори в первин
них комсомольських органі
заціях Кіровоградіцини ви
йшли на фінішну пряму. Во
ни відзначаються порівняно 
з минулим роком зрослою 
активністю комсомольців, 
діловитістю, ВИССКСЮ ВИМ?Г- 
ЛИВІСТІО. Це й зрозуміло, 
адже кожний день наближає 
нас до видатної в житті на
шої партії, всього радянсь
кого народу події — XXVI 
з'їзду КПРС. До нього ве
деться дійове підготовко, 
важливою складовою части
ною якої є і нинішні звіти і 
вибори.

В області налічується 1611 
первинних комсомольських 
організацій. Діють вони у 
промисловості, на транс
порті р сільському госпо
дарстві, будівництві, побу
товому обслуговуванні — у 
всіх сферах народного гос
подарства. Безумовно, у 
кожної езоя специфіка. Та 
головне питання сьогодні 
одне для всіх —як здійсню
ються рішення XVIII з'їзду 
БЛКСМ, з якими результа
тами закінчується Всесоюз
ний огляд роботи комсо
мольських організацій по 
виконанню рішень XXV з'їз
ду КПРС, XXI обласної ком
сомольської звітно-виборної 
конференції, як іде підго
товка до наступного, XXVI 
з їзду партії При цьому 
важливо акцентувати ув’гу 
насамперед на тих пробле
мах, які характерні для да
ної комсомольської органі
зації.

На звітно-виборних збо
рах у колгоспі імені Дзер- 
яіинського Устиніеського ра

йону гостро стояло питання 
гро економію пального, ПРО 
участь кожного комсомоль
ця у Всесоюзному поході за 
економію та бережливість, 
про роботу штабу «Комсо
мольського прожектора.;. У 
своєму виступі шофер Ми
кола Шевченко зобов'язав
ся в дні роботи з’їзду пра
цювати на зекономленому 
пальнол\у, виробити дві ти
сячі тонна-кілометрів.

Центральний Комітет
БЛКСМ вимагає від первин
них комсомольських органі
зацій дбайливо ставитись до 
ьсього позитивного, що с в 
їхній роботі, і водночас ще 
раз критично переглянути 
наявні упущення і недоліки. 
Саме про це йшла мова на 
звітно-виборних зборах у 
Голсванівській райсільгосп- 
техніці. Пред’являлись пре
тензії комітетові комсомолу 
еіднссно недостатньої робо
ти по створенню КМК, орга
нізації дозвілля молоді. Су
воро спитали з комсомоль
ців, які не брели участі в 
суботниках. Збори грийняли 
конкретне рішення, вико
нання якого залежатиме те
пер від кожного комсо
мольця.

«Необхідно дбайливе ста
витись до досвіду роботи 
комсомольських організацій 
по участі в комуністичному 
будівництві», ---  НЕГСЛОШуе
постанова ЦК ВЛКСМ «Про 
проведення звітів і виборів 
у первинних комсомольсь
ких організаціях країни». 
Але якщо за звітний пеоіод 
ні засідання комітету ком
сомолу, ні комсомольські 
збори регулярно не прово
дились, якщо про соціаліс
тичне змагання й не згаду
валось, якщо про Ленінсь
кий залік тільки дехто, інко
ли чув, якщо внесків не зби
рали, — про який досаід 
може йти мова? На жаль. є 
така комсомольське органі
зація в області. Тут ні комі
тет комсомолу, ні секретар 
Павло Атамас, ні один із 
рядових комсомольців не 
подали сигналу, не вжили 
конкретних заходів для на
лагодження роботи. Та й 
райком ЛКСМУ (ДсброЕе- 
личківський) випустив з-під 
свого впливу комсомольсь
ку організацію колгоспу 
«Дружба». Результат: робо
ту комітету комсомолу за 
звітний період визнано не
задовільною, не виправдає 
довір’я колективу секретар. 
І хоча для прикладу взято 
невеличку комсомольську 
організацію, та це свідчить: 
успіху можна чекати лише 
не тих ділянках комсомоль
ської роботи, ЩО ЇХ ОЧОЛЮ
ЮТЬ ідейно зрілі, авторитет
ні, вмілі організатори моло
ді.

Серйозно, принципово на 
зборах треба підходити до 
ЕиборІЕ керівних органів 
первинних організацій. Б об
ласті щороку поліпшується 
якісний склад КОМСОМОЛЬСЬ
КИХ кадрів. Це переважно 
комуністи, комсомольці, які
мають авторитет у товари
шів, повагу в трудових ко
лективах. Наприклад, у Но- 
вомиргородській районній 
комсомольській організації 
працює нині 143 молодих 
комуністи. Бони очолюють 
три чверті первинних ком
сомольських організацій. 
Такий стан характерний і 
для інших районів.

Чимало 
активістів 
тажками.

комсомольських 
с визнаними в®- 
Не перший рік

очолює комсомольську ор
ганізацію колгоспу імені 40- 
річчя Жовтня Сеітгоесдсь- 
кого району молодий кому
ніст. член Світловодського 
лчськкому комсс/лолу. член 
ревізійної комісії обласної 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ССГ8НІ35ЦІЇ 
Василь Білскінь. Ця пєрвин-
на — згуртований, дружний 
колектив. багатий своїми 
трудовими ТСсЛмиІЯМИ.

(Закінчення на 2-й стер.).
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ІІа Пленумі ЦК Компартії Украї

ни нашу область було піддано спра
ведливій критиці за систематичне 
неосвоєнпя асигнувань на будівниц
тво житла. Основний обсяг іісдовве- 
деного житла припадає на організа
ції комбінату' «Кіровоградважбудт» 
(Начальник тов. Троценко). Маючи 
достатню базу по житловому бу
дівництву, організації комбіна
ту протягом трьох останніх рокіт 
практично не збільшують обсяг 
його введения, не забезпечують ви
конання плану. Пі в один рік п ятії- 
річки не виконувалися плани введен
ня житла в Олександрії і Свіїлозод- 
ську, а останні два'роки — і в Кіро
вограді. Ми вправі нред’яшггіТ сер
йозні претензії до виконкомів місь
ких Рад і особисто до їх і олій тт. 
Саеііка, Петрова і Чсрсвка за не
достатній контроль за ходом реалі
зації комплексних планів економіч
ного і соціального розвитку міст, за 
диспропорції між виробничим І ЖИТ
ЛОВИМ будівництвом, за недоліки в 
керівництві капітальним будішпщт- 

.вом, говорить М. М. Кобильчак.
Незадовільно будується житло й 

па селі.
Визначаючи основні завдання гос

подарської діяльності па 1981 рік і 
одинадцяту п’ятирічку, жовтневий 
Пленум ЦК КПРС па перший план 
поставив поліпшення постачання на
селення продовольством, тобто збіль
шення виробництва сільськогоспо
дарських продуктів.

Рівень споживання основних про
дуктів харчування на душу населен
ня зростає, поліпшується його 
структура. Разом з тим попит па 
м’ясо і молоко збільшується швид
ше, ніж їх виробництво, а тому від
чуваються певні труднощі в поста
чанні міст і робітничих селищ.

В останні роки область втратила 
досягнуті раніше рубежі у вироб
ництві зерна. За роки десятої п’ягп- 

. річки державі недодано 1,7 млн. 
тонн хліба — більше річного обсягу 
закупок.

lie все робиться для використан
ня резервів і можливостей у буря
ківництві. Низькі врожаї цукрових 
буряків одержують у Бобринецько
му, Новгородківському, Новимпрго- 
родському районах.

Область виконає завдання п’яти
річки но заготівлях цієї культури, 
якщо повністю і без втрат буде зі
брано врожай цього року. Прикла
дів доброї роботи в цій галузі у нас 
немало. Особливо слід відзначній 
буряководів Новоа рхапгельського 
району, які зробили вірні висновки 
з уроків минулого і ніші па площі 
12 тис. гектарів виростили високий 
урожай, одними з перших закінчили 
Збирання. В тон же час через низь
ку організаторську роботу, відсут
ність належної виконавської дисцип
ліни не закінчено збирання і недоб
рано значну кількість буряків у Гаіі- 
воронському, Ульяновському, Голо- 
ванівському, Олександрійському і 
ряді інших районів.

ІІе вжито рішучих заходів по лік
відації відставання у виробництві 
соняшнику. За 4 роки державі не
додано 290 тис. тонн насіння. І в 
нинішньому році допущено затягу
вання строків збирання цієї культу
ри, що привело до значних втрат 
.урожаю.
'■ Великі й відповідальні завдання 
належить викопати в тваринництві. 
Область не виконує встановлених 
па нинішній рік планів виробництва 
і заготівель продукції ферм.

і. Слід взяти під особливий конт
роль реалізацію заходів по збіль
шенню поголів’я худоби і птиці, ак
тивізувати роботу по закупках і 
контрактації в населення телят, зве
сти до мінімум}' падіж тварин.
, Предметом особливої турботи 
партійних комітетів має стати зи
мівля худоби. Головну увагу необ
хідно зосередити на раціональному 
використанні кормових ресурсів, за
безпеченні запланованих надоїв мо
лока і приростів на відгодівлі.

Для поповнення 
фондів слід всіляко t , .....
вирощування худоби і’пгпців при
садибних господарствах колгоспни
ків, робітників, і службовців, забез
печиш виконання завдань по прода
жу населенню поросят.

В господарствах області все ще 
мало коштів іде на зміцнення мате
ріально технічної бази кормовироб
ництва, реконструкцію і розширення 
тваринницьких, приміщень.

І Сьогоднішні турботи по завершеи- 
і! .. . ........ . .... . .... 

що сільськогосподарського року сво
їми результатами справлять безпо
середній вплив па роботу в першо
му році одинадцятої п’ятирічки. Не
обхідно якнайшвидше закінчити по
льові роботи, забезпечити виконання 
взятих механізаторами зобов’язань 
по підготовці техніки до наступного 
сезону, провести роботу по взяттю 
трудівниками села зобов'язань, роз
робити по кожному, полю карти і 
агропаспорги, в тваринництві всю 
організаторську роботу спрямувати 
на підвищення продуктивності ху
доби, збільшення виробництва і за
готівель продукції ферм.

Жовтневий Пленум ПК КПРС 
підкреслив, продовжує тов. Кобиль
чак, що зростання добробуту народу 
вимагає серйозних зрушень у вироб
ництві товарів народного спожи
вання, розширенні їх асортименту 
і підвищенні якості. Для підвищення 
ефективності роботи підприємств 
галузей груші «Б» в області зробле
но немало, що дозволило збільшити 
виробництво промислових і продо
вольчих товарів у нинішньому році 
порівняно з 1975-м па 68 мли. крб. 
Разом з тим можливості для роз
ширення випуску цих товарів вико
ристовуються не повніє по, їх асор
тимент недостатній, а якість бага
тьох виробів низька. Трапляються 
випадки перебоїв у торгівлі деяки
ми товарами, в тому числі й повсяк
денного попиту,

З початку п'ятирічки промисло
вість області недодала до плану, 
різних товарів на 75 млн. крб. Най
більше відставання допущене під
приємствами Кіровограда, Олек
сандрії, Маловисківського, Ново- 
українського, Гайвороііського ра
йонів. Серйозно недопрацьовує міс
цева промисловість (начальник об
ласного управління тов. Жердій). 
Необхідно підвищити ефективність 
роботи підприємств хлібопекарської 
(тов. Бондаренко), м’ясної (тов. Ку
леш) і молочної (тов. Демчшшш) 
промисловості.

У підвищенні добробуту народу 
велика роль належить торговельно
му і побутовому обслуговуванню. 
Ресурси таких продовольчих това
рів як борошно, крупи, макаронні 
вироби, цукор, маргарин, олія, овочі 
дозволяють при правильному їх ви
користанні задовольняти потреби 
населения. Треба за рахунок місце
вих джерел — відгодівлі тварин 
харчовими відходами, створення 
підсобних господарств промислових 
підприємств, поліпшення комісійної 
торгівлі, збільшення продуктивності 
особистих господарств —- вишука
ти додаткові ресурси постачання 
населення м’ясом і молоком. Слід 
по-господарськн використати закла
дені па зиму запаси картоплі, нс- 
допуститч її псування і розбазарю
вання.

На виконання рішень Пленуму 
ЦК КПРС, підкреслює М. М. Ко
бильчак, необхідно спрямувати й 
ідейно-виховну роботу партійних ор
ганізацій. Рішення Пленуму і сесії 
Верховної Ради СРСР, вказівки то
вариша Л. 1. Брежнєва, 
Пленуму ПК Компартії 
сесії Верховної Ради і 
донести до всіх трудівників

продовольчих 
розширювати

, постанови 
України і 

УРСР треба 
______ _ л. ’ $ міста і 
села, добитися, щоб кожен робіт
ник, колгоспник, службовець чітко 
сизпачиз своє місце і роль у їх ви
конанні. Для роз’яснювальної робо
ти слід мобілізувати всіх агітаторів, 
політінформаторів, лекторів, допові
дачів, пропагандистів. Активну 
участь у ній повинні взяти партійні, 
радянські, профспілкові, комсомоль
ські працівники, керівники трудових 
колективів, спеціалісти народного 
господарства.

Необхідно підвищити роль засобів 
масової інформації у пропаганді рі
шень жовтневого Пленуму ИК 
КПРС, сесії Верховної Ради СРСР, 
у розвитку соціалістичного змагання 
за гідну зустріч XXVI з’їзду КПРС.

Агітаційно-пропагандистська ро
бота в трудових колективах повин
на використовуватися для посилен
ня боротьби з порушниками трудо
вої дисципліни, норм комуністичної 
моралі — прогульниками, п’яниця
ми, рвачами. Виховання в наших 
людей, передусім у молоді, сумлін
ного ставлення до праці, до своїх 
обов'язків, почуття відповідальності 
за доручену справу — це відпові
дальне завдання, безпосередній обо- 
в язок всіх партійних, радянських, 
профспілкових, комсомольських ор
ганізацій, господарських керівників.

Товариш Л. І. Брежнєв у виступі 
па Пленумі підкреслив, що ще бата*

то слід зробити для повної реаліза
ції постанови ЦК КПРС «Про 
дальше поліпшення ідеологічної, 110- 
літико-виховної роботи». Партійні 
організації повинні зосереднги ува
гу на виконанні цієї вказівки Леоні
да Ілліча, добитися ліквідації недо
ліків у роботі з людьми, підвити.ІІ 
науковий рівень пропаганди і агіта
ції, зміцнювати її зв’язок з життям, 
забезпечити її наступальний харак
тер.

Зараз у трудових колективах іде 
підготовка до взяття зобов язань па 
1981 рік. Важливо, щоб проекти зо
бов’язань глибоко аналізувалися, 
економічно обгрунтовувалися. Іреба 
подати практичну допомогу робі і пи
кам, колгоспникам і службовцям у 
розробці індивідуальних зобов’язань 
і тільки на їх основі брати колек
тивні. Слід організувати громадсь
кий захист зобов язань.

Нинішній рівень і масштаби ви
робництва вимагають нового підхо
ду до методів господарюьалня, сти
лю роботи. Програмою великих, 
звершень па благо народу ввійшли 
в наше життя рішення жовтневого 
Пленуму ЦК КПРС, четвертої сесії 
Верховної Ради СРСР десятого 
скликання. Підбито підсумки досяг
нутого, намічено нові рубежі. Попе
реду — велика, складна і надзви
чайно відповідальна робота.

Основна лінія економічною і со
ціального розвитку на одинадцяту 
п’ятирічку — всебічна інтенсифіка
ція суспільного виробництва і під
вищення його ефективності. Всю ор- 
іанізаторську та ідсііііо-вііховпу ро
боту в колективах треба вести так, 
щоб вона сприяла згуртуванню лю
дей, народжувала прагнення працю
вати країце/створювала умови для 
утвердження моральних принципів і 
норм радянського способу життя, 
для боротьби з пережитками мину
лого, з безгосподарністю, говорить 
па закінчення М. М. Кобильчак.

В обговоренні доповіді 
участь В. М. Сідун — перший 
ретар

ласної планової комісії, М. М. Ли
сенко — бригадир монтажників бу
дівельно-монтажного управління 
тресту «Олекса.чдріяважбуд», 11. Л. 
Гідулянов — перший секретар До- 
лннського райкому партії, А. Й. 
Самборський — начальник Знам’яп- 
ського. відділка Одеської залізниці, 
Є. І. Сидоренко — трактористка 
міжколгоспного підприємства по ви
робництву яєць і м’яса птиці (Ма- 
ловнсківський район), К. М. Черевно 
— голова виконкому Кіровоградсь
кої міської Ради народних депуіа- 
тів, М. П. Громовий — перший сек
ретар Знам’янського міськкому пар
тії, В. О. Петренко — завідуюча 
фермою колгоспу «Червона комуна / 
Новоархапгельського району, В. 1. 
Карленко — директор кіровоградсь
кого заводу «Червона зірка», Л. І. 
Пушкаренко — заступник голови, 
секретар парткому колгоспу імені 
Ватутіиа Кіровоградського району, 
М. О. Жердій — начальник облас
ного управління 
вості.

Із заключним ______ ___ ____
перший секретар обкому Компартії 
України М. М. Кобильчак.

обговореному питанні пленум 
прийняв постанову.

Рішення жовтневого (1980 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, положення і 
висновки, викладені в промові Ге
нерального секретаря ЦК КПРС то
вариша Л. І. Брежнєва, взято до 
керівництва і неухильного виконан
ня. Партійні, профспілкові, комсо
мольські організації зобов’язано 
розгорнути широке роз'яснення і 
пропаганду матеріалів жовтнево
го Пленуму ЦК, четвертої сесії Вер
ховної Ради СРСР. спрямувати ор
ганізаторську роботу па розгортан
ня соціалістичного змагання за до
сягнення в 1981 році високих вироб
ничих показників кожним трудовим 
Йолектпвом, на виконання постав
лених перед областю завдань еконо
мічного і соціального розвитку.

Пленум розглянув також органі
заційні питання. Пленум увільнив 
від обов язків секретаря і члена бю
ро обкому партії ф. п. Дзядуха в 
зв’язку з переходом па іншу.роботу, 
Пленум обрав секретарем і членом 
бюро обкому Компартії Україна 
В. М. Щербину, який до цього пра
цював першим секретарем Кірово
градського райкому партії.

взяли 
сек- 

.........Р Світловодського міськкому
партії, Б. II. Рейзвіх — голова об-

місцевої промисле-

словом виступив

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

Кожний комсомолець може 
багато розповісти про тру
дові справи молоді колгос
пу, культурно-масову робо
ту, шефські 33 язки зі шко
лою, спільні зустрічі, вечо
ри. Тут добре працює ком
сомольський політгуртск 
«Соціалізм і праця». А ви
пуски «Комсомольського 
прожектора» виходяїь регу
лярно, два рази на місяць, 
під час жнив зін «світить» 
щодня. В цьому чимала за
слуга начальника штабу Ми
коли Єрмолаєва, ~......... ..
рує ним уже , 
Микола вважає, 
діяльності 
/польського 
лежить від 
всебічно 
л\инулорічну роботу штабу, 
як у ньому розподілені 
обов'язки, від знання, ще 
ще треба зробити, які не
завершені справи продов
жити. Поставити перед со
бою запитання і обов мако
во знайти на них відповіді— 
це і є головна умова про
довження кращих традицій, 
запорука того, що новий 
штаб не повторить минулих 
помилок, працюватиме кра
ще, ніж попередній. Дума
ється, що саме так і чини
тимуть новообрані члени 
«Комсомольського прожек
тора».

Не буде перебільшенням 
сказати, що на рахунку кож
ного комсомольського акти
віста знайдеться чимало ко
рисних справ, 
його з-поміж 
створять йому 
дадуть право вести 
бою друзів.

Хід нинішньої ззітно-зи- 
берної кампанії показує, що 
вспажками молоді знову 
стануть передовики вироб
ництва, молоді спеціалісти 
народного господарства. 
Завдання міськкомів, рай
комів, комітетів комсомолу 
— використати всі можли
вості для того, щоб сфор
мувати у активістів кращі 
риси комсомольського лі
дера — глибоку ідейну пе
реконаність, відповідаль
ність, наполегливість у до
сягненні мети, компетент
ність, творчий підхід до ро
боти з молоддю, вміння 
Е^асно помітити і підтрима
ти ініціативу. Для цього не
обхідно використати весь 
арсенал форм і методіз 
комсомольської роботи, 
досвід шкіл комсомольсько
го активу. '

Правильно роблять у 
Новгородківському, Олэк- 
сандрізському райкомах, 
Свігповодському, Олександ
рійському міськкомах ком
сомолу, де вже провели ін
формаційні семінари ком
сомольських активістів,
готуються ефективно про
вести семінари 
них секретарів 
комсомольських 
цій.

На зборах важливо про
аналізувати, як реалізовано 

.критичні зауваження комсо
мольців і молоді у процесі 
минулорічної звітьо-вибос- 
ноі кампанії, уважно вивчи
ти, узагальнити цьогорічні 
пропозиції комсомольців і 
молоді і вжити заходів для 
їх реалізації. Вже на сьо
годні на адресу міськкомів, 
райкомів комсомолу їх на
дійшло понад сто. Значна 
частина — про поліпшення 
стилю роботи комсомольсь
ких апаратів, удосконалення 
внутріспілкової ооботи, ор
ганізації дозвілля молоді, 

змагання, 
партією зав- 
поліпизення

який ке- 
другий рік. 

, що успіх 
штабу «Комсо- 

прожектора» за- 
того, наскільки 
проаналізовано

які виділять 
інших, які 

авторитет, 
за со-

новообэа- 
герзинних 
організа-

ганізації 
соціалістичного

Поставлені 
дання щодо
якості роботи, посилення 
боротоби за суворий режим 
економії і дбайливість, що
до усунення втрат робочою 
часу вимагають активнішої 
участі комсомольців у зміц
ненні виробничої дисциплі
ни. Аналіз показує, що звіт
но-виборні збори тільки

там проходять по-діловому 
організовано, де до них ре
тельно готуються: в Ново- 
миргородському, Новгород
ківському, Гайворонсько/лу 
райкомах 
зультат — 
жди хороша явка 
активнісгь комсомольців.

Та не можуть цим похва
литися деякі комсомольські 
організації Знам янського, 
Олександрійського, Бобри- 
нецького районів. У міст) \ 
СЕІтловодську, Вільшансько- / 
му та Маловисківському ра
йонах збори проходять пзи 
низькій активності.

111-а недостатньо викону
ються вимоги ЦК ЛКСМУ 
про те, щоб звіти і вибори 

г - тільки після 
належного по- 

внутріспілкових

комсомолу. Ре
на зборах заа- 

і висока

проводились 
наведення 
рядку у 
справах комсомольських ор
ганізацій. Повинне бути кра
щим залучення комсомоль
ського активу, членів ви
борних органів до підготов
ки і прозедення зборів. Що 
є факти формального за
кріплення відповідальн.-к 
осіб. Чимало районних і 
міських організацій не вра
ховують критичних заува
жень та пропозицій комсо
мольців, не вживають дійо
вих заходів для їх виконан
ня. Саме тому, наприклад, 
не виконується рішення бю
ро обкому ЛКСМУ про за
провадження стенду «Зроб
лено за пропозиціями ком
сомольців».

Деякі комсомольські ор
ганізації формально, прово
дять річну звірку членів 
ВЛКСМ. Кількість комсо
мольців, які вибули і не 
знялися з обліку, на жаль, 
не зменшилась, а, навпаки, 
збільшилась. Це стосується 
насамперед Олександрійсь
кого міськкому, Доброве- 
личківського, Долинського, 
Кіровоградського райкомів 
комсомолу, 
зі сплатою 
м’ ямському 
яновському, 
кому, Бобринецькому рай
комах. Працівники Ленінсь
кого, Кіровського міста Кі
ровограда і Новгородківсь- 
кого райкомів комсомолу 
мало аналізують хід звітів і 
виборів, рідко обговорюють 
ці питання на засіданнях, 
бюро, відділів, нечасто від
відують збори у групах. У 
Новоархангельсько/лу, Віль- 
шанському, Олександрійсь
кому, Добровеличківському 
райкомах комсомолу погано 
ще поставлена робота з ін
формацією про життя пер
винних організацій.

Недоліків у проведенні 
звітно-виборної кампанії 
ще чил\ало, і їх треба усу
вати. А до підбиття підсум
ків зосталося вже небагато 
часу. Тож слід зробити від
повідні висновки згаданим 
вища міськкомам, і райко
мам і не допустити подіб
ного на фініші звітно-вибор
ної кампанії. А вже потім 
слід об єктивно розглянути 
кінцеаі результати цієї важ
ливої громадсько-політич
ної акції комсомолу, не за
лишивши поза увагою жод
ного критичного зауважен
ня чи побажання, які про
звучали на зборах, і на
креслити конкретні шлях« 
до усунення недоліків У 
повсякденній роботі.

*
Звіти і вибори в Ленінсь

кому комсомолі — серйоз
ний іспит на зрілість для 
есіх комсомольських праців
ників та активістів, для всіх 
членів 8ЛКСМ Проведення 
ЇХ напередодні XXVI з’їзду 
КПРС із новою силою де-

Не все гаразд 
внесків у Зна'- 
міськкомі, Уль- 

Гейворонсько-

X

.4

З.

.І

КПРС із новою 
монструє монолітну згурто
ваність радяіі^.ької молоді 
навколо Комуністичної пар
тії, сприяє всебічному під
несенню трудової і політич
ної активності юнаків і дів
чат.

А. ПЕРЕВОЗНИК, 
другий секретар обко
му ЛКСМ України.

1



jiäстпоплдя 1SM&O роїсу_ _________ _

В останній

день канікул
зібралися старшонласнини 
Новоукраїнсьного району 
на районний зліт юних 
дзержинців і друзів міліції, 
присвячений Дню радян
ської міліції.

Зліт відкрив голова ра
йонного штабу юних дзер- 
жипців, секретар—завіду
ючий відділом учнівської 
молоді райкому комсомолу 
В. Руднєв.

Своїми здобутками в ро
боті поділилися командир 
загону ІОД Рівнянської се
редньої школи № 5 Віктор 
Мухін і член загону ІОД 
Новоукраїнської десятиріч
ки № 7 Ііша Луценко.

Па зльоті було названо 
кращі загони юних дзер
жинців — загони восьми
річної школи № 8 м. ІІово- 
українки і Рівнянської де
сятирічки № 5.

Учасники зльоту відвіда
ли районний музей бойової 
і трудової слави, провели 
конкурс па кращу стіннів
ку, переглянули кіностріч
ку про нелегкі будні ра
дянської міліції в грізні 
двадцяті роки.

Р. ВАСИЛЬЧЕНКО.

С{ОМу;і&р!- uJ {ЯПОр. -------------

ПАМ’ЯТІ ТОВАРИША
6 листопада цього року 

з Миколаєві передчасно 
помер колишній працівник 
обласної газети «Молодий 
комунар», член Сніпки 
письменників СРСР, лауре
ат обласної комсомольсь
кої премії імені ІО. Яноа- 
ського Валерій Олексійо
вич Юр’єз.

В. О. Юр єв народився 
26 червня 1937 року в с, 
Лозоватці Новоукоаїнсь- 
кого району. Після закін
чення Кропизницької се
редньої школи навчався а 
Кіровоградському педаго

гічному інституті імені 
О. С. Пушкіна. З 1959 ро
ку вчителював у Дніпро
петровську, працював ме
тодистом з фольклору та 
етнографії, завідуючим 
відділом шкільюї та сту
дентської молоді обласної 
молодіжної газеїи «Моло
дий комунар».

Окремими виданнями 
вийшли книги Валерія 
Юр’єва «Монологи землі», 
«Доля», «Отой Віг.ька Па
ливода», «Орбіта дня».

З життя пішов іалагіош- 
тий поет, прозаїк, журна

ліст. В. О. Юр єв відзна
чався принциповістю, щи
рістю і товариськістю. Як 
письменник і громадянин, 
Валерій Юр’єз завжди був 
на передньому краї нашо
го сьогодення, брав актив
ну участь в житті обласно- 
ю літературного об'єднан
ня.

Світла пам'ять про укра
їнського радянського 
письменника, прекрасну 
людину, колишнього ко
легу назавжди залишить
ся з серцях тих, хто знав 
за життя Валерія Олексі
йовича Юр’єва.

Група товаришів.

«Час». 21.45 Ермітаж.

І Яр висунення
робіт «а здобуття

(республіканської 
комсомольської

І премії імені
Инном

Зстровського

Документальний 
нарис

Сергій ПЛАЧИНДА 
Юрій ДМИТРЕНКО

ДО СТІНИ

13 листопада

Е ВІДВЕРНУЛИСЯ

Їв галузі науки, 
техніки і
виробництва 1981 р. і

Комісія Центрального Ко
мітету ЛКСМ України по ’ 
республіканській комсо-1 
мольській премії імені 
М. Острозського в галузі і 
науки, техніки і зиробниціваї 
оголошує приймання робіт І 
на здобуття премії 1981 ро- і 
ку.

До розгляд/ приймаються! 
наукові дослідження, що 
вносять важливий вклад у 
розвиток вітчизняної науки; 
глибокі теоретичні дослід-і 
ження з питань марксист-І 

І сько-лечінської науки та І 
■ економіки; роботи по сгзо-І 

!® реиню і впровадженню у І 
виробництво найбільш про
гресивних технологічних _ 
процесів, матеріалів, машин І 
і механізмів; роботи г.о І 
впровадженню передовою! 
виробничо-технічного ДОС- І 

■ віду, що має велике народ- | 
ногосподарське значення.

До розгляду приймаються» 
роботи, виконані /лслодими І 
науковими працівниками, і.і- І 
женерами, аспірантами, ви- Я 
кладачами вузів, молодими 1 
робітниками, колгоспниками ■ 

II спеціалістами народного 
І господарства.
І Роботи на здобуття пре-■ 
І мі: імені М. Островськогэ І 
І висувають комсомольські І 

організації, ради молодих | 
І учених і спеціалістів, учені

і наукозо-технічні ради нау- І 
нових установ, вузів, підпри- І 
смств, колгоспів, Президія і 1 
“'Ділення АН УРСР, науко- І 
во-технічні товариства, pec- І 

}публіканські міністерства,
відомства, держкомітеїи - 
^РСР, прозідні вчені рес- 1 
публіки.

Матеріали-подання відпо- | 
ВІДНО до вимог положення І 
про конкурс направляти Д° | 
І” грудня 1930 року на ад

ресу: 2S2018, м. Київ-18, Я 
пп<ица Калініна, 1, ЦК ЛКСМ | 
України. І

Коли відгримів останній 
вагон, коли відпливли си
луети куняючих вартових 
у касках, хлопці збіглися, 
знесли ящики й обнялися. 
Міцно-міцно. Важко диха
ли. І гріли один одного сво
їм подихом.

— Хлопці! Друзі! — збуд
жено їловив Іван. — Має
мо п'ятнадцять пістолетів 
для партизанів. Понесли!

І три хлопчачі фігури 
розтанули в дошоаій піть
мі.

А високо за хмарами гу
ли літаки. То летіли наші 
на ціль.

Фронт наближався.

НАЗУСТРІЧ ВІЧНОСТІ
Настрій у всіх піднесе

ний — фронт уже близько. 
Та у Володі Савощина сум
ний вигляд. При світлі на- 
ганця його обличчя зда
сться землистим, аж чбр- 
ним. Сьогодні йому допові
дати.

— Друзі, — почав після 
довгої мовчанки. — Так, 
Червона Армія вже близь
ко. Але йде страшна війна 
з фашизмом. Гинуть наші 
товариші. І ось маємо сум
ну звістку: гестапо ареш
тувало майже весь склад 
миколаївської «Іскри».

Всі завмерли.
— Ви розумієте, яка не

безпека нависла й над на
ми, — вів далі Володя. — 
Адже зрадник, то видав 
іскрівців, цілком імовірно, 
знав, як ми були тісно 
зв'язані з ними останнім 
часом. Тому є наказ під
пільного номітету... За го
дину всім зібратися, одяг
нутися, — він виразно по
глянув на Аліка та Жору, 
які перебігли городом сю
ди в одних сорочечках, — 
і рушити звідси на Капіта- 
нівну. А звідти — до пар
тизанів.

— Ура! — аж підскочив 
на лаві Жора.

Володя суворо поглянув 
на нього — і хлопець ви
нувато опустив голову. В 
цей час у дворі завалувала 
собака, а в зачинені ставні 
вікна важно загупало.

— Мати повернулася? — 
здивувався Жора, погляда
ючи на Ваню, Той розгуб
лено підвівся.

— Не може бути.
Собана пронизливо за- 

скавулив і змсвк, а під 
ганном загупотіло, почувся 
грізний стукіт у сінешні 
двері. . .

— Ні, це не мати Вані і 
Надійки, — сказав Саво- 
щик і дав знак Вані, щоб 
той сидів. — Так. Усі_ до 
столу. Надійно подавай на
ливну й нартоплю. Ми 
справляємо іменини вані. 
Все. -

Він підійшов до дверей, 
для чогось витягнув свій 
аусвайс, знову заховав. 
Ще мить переждав, даючи 
можливість Надійці розста
вити на столі немудрі на
їдки і лише тоді пірнув У 
темінь сіней.
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— Що вам потрібно? — 
почувся його голос.

— Рукч вгору! Хенде 
хох! — рявкнуло у відпо
відь.

Штовхаючи поперед се
бе автоматами зблідлого 
Володю, в хату вдерлося 
кілька поліцаїв та німець
ких солдатів. За ними за
пливла й набундючена по
стать Зандера. Руною в 
рукавичці шеф жандарме
рії вдарив Володю. Та хло
пець лише похитнувся. 
Зандер щось наказав, і 
солдати кинулись обшуку
вати хлопців. Проте нічого 
підозрілого не знайшли.

Жору, Аліка і Володю під 
посиленим конвоєм пове
ли через город одягнутись. 
Там заголосила Степанида 
Сидорівна.

— Дитину ж хоч відпус
тіть, — обхопила 'худенькі 
плечі Аліка. Та її грубо 
відштовхнули.

Втенти вдалося лише 
Жорі. Він попросився до 
вбиральні. Там виламав зад
ню фанерну стінку й го
родами непомітно — саме 
пішов сніг, здійнялася ху
га — перебіг до Березоа- 
ських. Ілько виніс йому 
одяг і лижі. Жора, корис
туючись віхолою, подався 
в Глодоси. Там у родичів 
дочекався наших.

А Володю Савощина, 
Аліка Снницького, Надю і 
Ваню Рудянів катувало 
гестапо, а друзі мовчали. 
Нічого не видали. Тоді їх, 
посивілих від побоїв, по
везли до Первомайська, 
Кинули в гестапівську на- 
тівню. Тортури тривали. 
Та — дарма. Нічого не по
чули нати від юних патріо
тів.

А коли вже гриміла ка
нонада під Первомайськом, 
увечері їх вивели у двір. У 
Аліка кровоточили пальці. 
Майже всі нігті було зірва
но. Але хлопчин мовчав.

Низенький гестапівець, 
молодий, чорнявий, аку
ратно підперезаний, нер
вово моргаючи оком, нака
зів відвернутися дітям до 
стіни. Та вони стояли, міц
но притулившись одне до 
одного, і мовчки дивилися 
у вічі ворогам, у вічі смер
ті.

Тоді другий, цибатий гес
тапівець підійшов і повер
нув кожного до стіни. Та 
тільки він відійшов, як юні 
підпільники знову поверну
лися лицем до смерті.

Десь загриміло.
—- Чуєте? Батьни наші 

зовсім близько, — сказав 
Савощин.

— Вони відомстять за 
нас! — вигукнув Алік.

Сухий ляскіт пострілів 
заглушив могутнє гудіння 
червонозоряних літанів, 
що появилися у вечірньо
му небі...

Гудуть і гудуть ешелони, 
пролітаючи через Помічну. 
Сурмлять, порівнявшись із 
гранітним обеліском у не- 
велиному енверику біля за
лізниці. То салютують по
сизілі машиністи ровесни
кам своїм, що йдуть у віч
ність.

Перша програма
8.00 — «Час». 8.50 — Гім

настика. 9.15 —Відгукніть
ся. сурмачі! 9.45 — Худож
ній фільм «Борець і кло
ун». По закінченні — Повн
іш. 14.30 — Покипи, 14.50
— Документальні фільми 
телестудій країни: «Здрас
туй, Сибір», «Робітничий 
гуртожиток», «Хто в теремі 
живе...» 15.45 — Виступає 
хореографічний ансамбль 
«Юність*. 16.10 — Трило
гія М. Гіогодіпа про В. І. 
Леніна. 16.40 — Шахова 
школа. 17.10 — Концертний 
зал телестудії «Орля». 17.50
— Ленінський університет 
мільйонів. «Управління со
ціалістичною економікою. 
Ефективність використан
ня основних фондів». 18 25
— Мультфільм «В країні 
повивчених урокіь». 18.45
— Сьогодні у світі. 19.05 — 
Художній фільм «Оптиміс
тична трагедія». 21.00 — 
«Час». 21 45 — Що? Де? 
Колн? Телевікторина. По 
закінченні — Сьогодні у 
світі.

Друга програма
16.09 — Повний. 16.10 — 

«Срібний дзвіночок». 16.30
— «Республіканська фізп-
ко-математпчпа школа». 
17.00 — Естрадний кон
церт. 17.30 — «Шахтарські 
горизонти». 18.00 — «Ко
рисні пораці». 18.30 —
«Актуальна камера». 19.00
— Футбол: «Зеніт» (Ленін
град)’ — «Динамо» (Київ). 
20.45—«Па добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.45 — Ху
дожній телефільм «Місце 
зустрічі змінити не мож
на». 4 серія. По закінченні
— Новини.

Третя програма
14.00 — Футбол: «Зеніт»

— ' Динамо» (Київ). 20.45 — 
М. Римський-Кор с а к о в. 
«Шахерезада». 21.40— «Ос-, 
таннє літо». Художній те
лефільм.

Мистецтво Франції друїої 
половини XVIII ст. 22.15 — 
Сьогодні і’ світі. 22.30 — 
Пісіія-80.

Друга програма
10.00 — Повніш. 10.16 — 

Художній фільм «Сеснелы». 
1І.40 — «Шкільний екран». 
10 клас. Російська літера
тура. 16.00 — Новини. Ці 10
— «Срібний дзвіночок». 
16.30 — Музичний фільм. 
16.50 — «Депутати і жпг- 
ті:> (Кіровоград на Респуб
ліканське телебаченні!). 
17.20 — Музичний фільм 
«Перевтілення». 18.00 — 
«День за днем». (Кірово- 
і рад), 18.15 — Телефільм. 
(Кіровоград). 18.30 — «Ак
туальна камера». 19.00 — 
Хокей: «Крила Рад» — «Со
кіл». 1 і 2 періоди 20.-15 — 
«На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.45 — Хокей:
«Крила Рад» — «Сокіл». З 
період. 22.20 — Художній
телефільм «Місце зустрічі 
змінити не можна». 5 се
рія. По закінченні — Но 
вини.

Третя програма
19.00 — Футбол: «Спар

так» — СКА. 20.45 — «За
мок у спадщину». Докумен
тальний фільм. 21.00 — 
Грає симфонічний оркестр 
Белградської філармонії. 
(СФРЮ). 21.40 — «Діло.її
люди». Художній фільм.

— Ш іхова школа. 9.00 — 
Лауреати Державних пре
мій СРСР 1980 р. у галузі 
літератури, мистецтва н 
архітектури. 10.00 — Ран
кова пошта. 10.30 — Ма
мина школа. 11.00 — «Зу
стрічі на ваше прохання» 
Відповіді на запитання ме
талургів м. Порільська. Ве
де В. 11. Бекетов. 15.43 — 
«Зимова балада». Спек
такль. 17.45 — «Від усієї
душі» Зустріч із співробіт
никами Московської облас
ної міліції. 20.15 — Лауреа
ти Державних премій 
СРСР 1980 р. у галузі нау
ки і техніки. 21.00 —
О. Респігі. Симфонічна пое
ма «Пінії Рима». 21.40 —
«Найкращі кораблі». Ху
дожній телефільм. 1 і 2 се
рії.

Неділя,
16 листопада

П’ятниця,
14 листопада

Перша програма
8.00 — «Час». 8.50—Гім

настика. 9.15 — Фільм-кои- 
церт «В краю моєму рід
ному». 9-25 — Художній
фільм «Оптимістична тра
гедія». По закінченні 
Повніш. 14 зо — Повніш. 
14.50 — До ЗО річчя Все
світньої Ради Миру. Доку
ментальний фільм Назуст
річ миру..J» 15.10 — Тко:і
Ленінська бібліотека. «Дер
жава і революція» 15.40 — 
Грає квартет ім. Шостако
вича 16.10 — Велика аре
на юного спортсмена. 16.40 
— Підмосковні зустрічі. 
17.10 — В гостях у казки 
Художній фільм «Місто 
майстрів». 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — Подвиг. 
19 ;іо романси у вико
нанні народної артистки 
СРСР П. Ткаченко. 20.00 — 
Прапороносці трудової
слави 20 15 — Художній 
телефільм «Ніч жахів» із 
серії «Сьогодні ввечері — 
Фернандель». 21.00 —

Субота,
15 листопада

Перша програма
8.00 — «.Час». 8 50 —Гім

настика. 9.15 — Виставка 
Бура сіно. 9.45 — Концерт
радянської пісні. 10.15 — 
Для вас. батьки. 10.45 — 
Більше хороших товарів.
11.15 — Твори Ф. Ліста та
И. Брамса. 11.55 — Рух 
без небезпеки. 12.25 — 
Творчість народів світу. 
12.55 —46-й тираж «Спорт
лото». 13.10 — Докумен
тальний телефільм «Наста
не день завтрашній» про 
двічі Героя Соціалістичної 
Праці, депутата Верховної 
Ради РРФСР Т. С. Мальце
ва. 14.00 — Ермітаж. Мис
тецтво Франції другої поло
вини XVIII ст, 14.30 
Новини. 14.45 — Художній 
телефільм для дітей «Від
дати швартови’». 16.10 — 
Тележурнал «Співдруж
ність». 16.40 — Паша адре
са — Радянський Союз.
17.10 — У світі тварин.
18.10 — Бесіда політичного 
оглядача Л. .Вознесеисысо- 
го. 18.40 — Мультфільми. 
19.05 — Прем’єра фільму- 
концерту «Співає Гюллі Чо- 
хелі». 19.50 — Прем’єра ба
гатосерійного художнього 
телефільму «Приватна осо
ба». 1 серія. 21.00 — «Час». 
21.45 — Зустріч в Концерт
ній студії ОСТГіІІКІНО із 
спортсменами — учасника
ми XXII Олімпійських Pop 
у Москві. По закінченні — 
Повніш.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

Ранковий концерт. 10.30 —
— «Доброго вам здоро
в’я». 11.00 — «Справжній
товариш-. Лялькова виста
ва. 1150 — «Знімається кі
но». 12.45 — «Палітра».
13.20 — «Пісня скликає 
друзів». 15.00 — «Майстри 
мистецтв» Народний ар
тист УРСР Воідан Ступка.
17.15 — Телсоїляд «На 
міжнародній х.їш.ті». 17.45
— Телетурпір «Сонячні 
кларнети». 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — 
Продовження телетуриіру 
«Сонячні кларнети» 20.45
— «Па добраніч, діти!» 
21 00 — «Час». 21.45 — Ху
дожній фільм «Вірність». 
По закінченні — Новини.

Третя програма
8.00 — «Через роки» До

кументальний фільм. 8.30

Перша програма
8.00 — «Чао». 8.50 — Гім

настика 9.15 — Народні 
мелодії 9.30 — Вудильник. 
10.00 — Служу Радянсько
му Союзу! 11.00 — Програ
ма «Здоров'я». 11.45 —
«Ранкова пошта». 12.15 — 
Радянський Союз очима 
зарубіжних гостей. 12.30 — 
Сільська година. 13.30 — 
Музичний кіоск. 14.00 — 
Художній телефільм «Сер
це Бонівура». 1 серія. 15.05
— Прем’єра документаль
ного телефільму «Кроки» 
із циклу «Міста і люди».
15.30 — Співає заслужена 
артистка РРФСР 1. Бржсв- 
ська. 15 40 — Клуб кіпопо- 
дорожей. 16.40 — Мульт
фільм «Гвинтик і Шпунтин
— веселі майстри». 17.00— 
Чемпіонат СРСР з футболу 
«Шахтар» — ЦСКА. 18.45 
Міжнародна панорама.
19.30 — Фільм-балет. 19.50
— Прем'єра багатосерійно
го художнього телефільму 
«Приватна особа» 2 серія 
21.00 — «.Час». 21.35 —
Художній телефільм «При
ватна особа». З серія. 22.50
— Футбольний огляд. Но 
закінченні — Новини.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

Концерт російської пісні.
10.45 — Для юнацтва. Ху
дожній фільм «Дикий со
бака Динго». 12.25 — «Ком
пас туриста »*13.05 — «Го
лубий вагон». Лялькова 
вистава. 13.55 — Музичний 
детектив. Телефільм. 14 40
— «Сонячне коло». 15.15 — 
«На арені цирку». 16.15 — 
«Слава солдатська». 17.15
— Фільм-концерт. 17.45 —
Художній фільм «Ніж
ність». 19.00 — «Актуальна 
камера» 19.30 — «XXVI 
з’їзду КПРС — гідну зу
стріч» «Роки трудової доб
лесті». Хмельницька об
ласть 20.45 — «На добра
ніч, діти!» 21.00 — «Час».
21.45 — «Зустріч з піснею». 
Но закінченні — Повніш.

Третя програма
8.00 — Документальні 

фільми. 8.-10 — Пісні резо
люції. 9.Ї5 — Очевидне — 
неймовірне. 10 15 — АБВГ- 
Дейкя. 10.45 — Для нас, 
батьки! 11.15 — Концерт 
Державного ансамблю піс
ні і танцю _ Калмицької 
АРСР «Тюльпан». 11.40 — 
«Місто майстрів». Худож
ній фільм. 15 15 — Па аре
ні цирку. 16.15 — О. Баль
зак. «Кузен Понс». Теле
спектакль 18.05 — «Азов». 
Документальний теле
фільм. 18.20 — «Заспівай
мо, друзі!». Музична про
грама. 20.15 - Людина. 
Земля Всесвіт 21.00 —
Документальні фільми. 
21.40 — П. Чайковськнй.
«Іолапта». Фільм-опсра.
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I ФУТЬОЛ

▲ ВІДВІДУЮЧИ ЩОДНЯ ЦЛАВАЛЬІШП 
басейн, усі воші переконалися- спорт 
ДОПОМІГ ЇМ ТАК загартуватися що 
НІЯКІ ПРОСТУДНІ захворювання їм те
пер НЕ СТРАШНІ

Д ЧИ МОЖНА створити спортивні 
СПЕЦКЛАСИ В КОЖНІЙ ШКОЛІ?

А. ПРОВІДНІ ФУТБОЛЬНІ КОМАНДИ З КО
ЛЕКТИВІВ ФІЗКУЛЬТУРИ ЗДАЛИ СВОЇ ПО
ЗИЦІЇ

НИЖЧІ ишивкин
Півроку тривав чемпіо

нат України з футболу се
ред команд колективів фіз
культури. В ньому взяли 
участь сімдесят два ьлубн 
шести зон. Чотири наші 
команди виступали в різ
них зонах: «Радист» і «Ят- 
рань» — у третій, «Шах
тар» і «Локомотив» — у 
четвертій. ! ось підбито 
підсумки першого етапу 
цього турніру. Як же про
вели змагання представни
ки Кіровоградщнпи?

11а початку сезону спорт
смени заводу радіоввробія 
радувала своїх прихильни
ків лагодженою грою. В 
першому колі ВОШІ ЛІІН1С 
одни раз зазнали поразки 
і були одними з прстсидсп- 
гін иа продовження бо
ротьби у фіналі, як це бу
ло торік. Але три невдачі 
в другому колі позбавили 
їх такої можліїьості. ііа 
фініші їм дістався третій 
рядок у турнірній таблиц і. 
В їхній заліковій KOHH.I1! 
— 28 очок із «орока чогп-

рьох можливих. Найвища І І 
сходинка у «Фрегату» з І 
Лервомайська, що па Abi- І | 
колаїніцпні. У нього na g 
п’ять ОЧОК більше. А фуг- І ■ 
болісні «Ятрані» шістнад- І 
пять разів залишали поле « І 
переможеними, більше за І І 
всіх пропустили голів — II 
40. Маючи в активі десять І в 
очок, вони зайняли останнє | 
місце в зоні.

Трохи порадував своїх 
шанувальників «Шахтар». Я І 
Десять разів гірники були І І 
на висоті, стільки ж задо- і | 
вольиялпея невдачами, дві- І 
чі нічиїми і, таким чином, | о 
набрали двадцять два оч- [ 
ка. Отже, шостий рядок у _ | 
турнірній таблиці. Заліз- І І 
ипчінікп Знам'янки прове- І 
лп сезон ішж іс своїх мож- І І 
лпвостсії. Одинадцять по- І 
разок, гри пічні і вісім не- | ■ 
ремог змогли забезпечити 
їм десяте місце. Перемож- І І 
цем зони тут став «Колос» І І 
із Павлограда Двіпропст- І І 
ровськоі області (37 очок). І "

В. ШАБАЛІН. в

Марія Олексіївна Кпи- 
мєнко 32 роки на педаго
гічній роботі. Багаторічний 
досвід переконав її, що 
фізкультура і спорт — не
від'ємна частина навчаль
но-виховного процесу, що 
вони роблять неабиякий 
позитивний вплив на за
своєння учнями всіх інших 
дисциплін.

— Я сама захоплювала
ся спортом, — каже Марія 
Олексіївна, — і добре 
знаю, що він робить люди
ну бадьорою, здоровою, 
здатною краще навчатися, 
працювати. Тому весь час 
приділяю особливу увагу 
розвиткові фізкультури і 
спорту в школі, у своєму 
класі.

Нині Марія Олексіївна 
— класний керівник 3-го 
«Б» класу середньої шко
ли № 6 м. Кіровограда.

ток, а тепер справу слід 
розширити і поглибити. 
Запевняю, жалкувати не 
будете...

Спершу вагалася, оста
точне пішла на це пісня 
роз/лоеи з голозою облас
ної ради ДСТ «Буревісник» 
М. Є. Фуксом, дітей якого 
теж навчала. Знала: він 
гам педагог, текого, про 
що не відає, радити не бу
де.

Так у Кіровограді наро
дився ще один спеціалізо
ваний спортивний клас, 
перший в обласнолту цент
рі клас із плавання. Але 
шлях до цього був не з 
легких. Доводилося вчи
тельці розмовляти майже з 
усіма батьками, ті сумні
валися: а чи не хворіти
муть діти простудними 
хворобами, чи витримають 
додаткові до навчання на
вантаження?

Для учнів (та й не тіль
ки для них) почалося носе 
життя. Першу половину 
дня — в школі, другу --- Б
плавальнолАу басейні. І не 
по 45 хвилин, як торік, а 
по дві години. І не три ра
си на тиждень, а щодня, 
включаючи суботу і неді
лю. Тільки так, тренуючись 
щодня, здібні учні ста
нуть спортсменами. А

СПЕЦНЛДС
Найвиша 

пруга — у 
вальному 
сейні.

СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА — ЦЕ КРАСИВО.

Фото В. ГРИБА.

Бадьорості їм 
вистачає на всі 
уроки.

Фото
В. ЧЕРЕДНИ
ЧЕНКА.

на-
ПЛТ-

ба-

ЕИ-було б 
зразковою 

і провєден- 
урокіз

Звичайно, можна 
обмежитися 
організацією 
ням академічних 
фізкультури, як не робить 
більшість учителів. (До ре
чі, у багатьох до зразково
го проведення уроків ще 
далеко).

Керівник 3-го «Б» не об
межується уроками. Вена 
знаходить для учнів до
даткові фізкультурні за
няття е позауро^ний час. 
Минулого навчального ро
ку, наприклад, організува
ла для .........
заняття у плавальному ба
сейні 
спортивної 
нот спорткомітету.

Приходили туди тричі 
на тиждень, плавали щора
зу по 45 хвилин. А нині 
цей пооцес розширився І 
поглибиася. Якось піді
йшов до Марії Олексіївни 
Генн.адій Михайлович
Дрюков. Колись вона бу
ла його вчителькою (ще в 
першому класі), потім він 
закінчив шосту школу, фа
культет фізичного вихо
вання педагогічного інсти
туту, а тепер викладає 
фізкультуру Е рідній шко
лі.

— Давайте, Маріє Олек
сіївно, ваш клас зробимо 
спеціалізованим з плаван
ня. Ви вже поклали поча-

своїх підопічн/х

дитячс-юнаиьної 
школи облас-

прогнози то
не ВИПрЕЕДа-

простуди! На- 
і дівчатк-з,

шефство над клс.сола узяла 
обласна рада «Буревісних»
— виділила тренерів, що 
керують всим навчально- 
тренувальним процесом.

— І все ж, як витриму
ють діти таке навантажен
ня, чи не впливає воно на 
навчання з гіршого боку?
— питаємо Марію Олексі
ївну.

— Спочатку, звичайно, 
дітям було нелегко. Потім 
бони, втягнулися, успіш
ність підвищилась, бо всі 
здорові, не хворіють, 
енергійні, бадьорі...

— Так що 
до простуд 
ЛИСЬ?

— Які там 
ші хлопчики
впевнена, найздоревіші в 
місті. Тепер від вагань 
батьків не лишилося й 
сліду, всі вони дякують 
школі за створення спеці
алізованого класу. Батьки 
Діми Алаєва недавно роз
повіли таку історію. Всі в 
домі (троє, крім Діми) од
ночасно захворіли грипом. 
Діма доглядав за всіма. І 
григ- наче обходив його. А 
коли хтось удома звинува
чував Ділду, що сін прихо
вує своє захворювання, він 
ставив градусник, потіла по
казував: «Дивіться, 36,5...»

Недавно юні плавці про
вели першу міжшкільну

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

На у к рам нс ном языке.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.

316050, МСП

м. Кіровоград,

еул. Луначарського, 36.
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матчог.у зустріч. Еони 
їжджали у Сеітлоесдськ, 
де випробували есду міс
цевого плавального басей
ну. Переможців і перемо
жених не було, бо змага
лися діти різного віку. Не 
будемо також лічити мет
рів і секунд. Скажел'.о про 
еєликє завзяття, ЕЄЛИКу 
радість і задоволення Ок
сани Чухрай, Олени Чухчо, 
Оксани ЧєрнишоЕОЇ. Воеи 
Галинського. Сергія Бєр- 
шедського, Пасла Бсгалова 
та інших третьокласнице, 
ЯКІ роблять СБОЇ 
спортивні кроки 
питних доріжках, 
сумніву, ми ще 
про нинішніх 
никіз зі спеціалізованого.

пеоші 
на б.тгі- 
I, немає 
псчує/zo 

третьоклас-

Користь від спортивної 
спеціалізації (хзй буде це 
клас чи школа. ДЮС'Л) 
незаперечна. Четвертий 
рік існує спецклас із пла
вання в Світловодську, над 
яким шефствує міська ра
да товариства «Авангард». 
Починалося з п'ятого, а 
тепер він восьмий. Клас 
передовий у навчанні. А в 
спорті? З цього класу ви
йшла майстер сг.срту, пе
реможниця міжнародного 
.молодіжного 
СРСР — ФРН,

турніру 
призерка 

змагань на призи «Комсо
мольской правды» Юлія

Кривчак, призер республі
канських змагань Сергій 
Дідул, майстер спорту Єв
генія Ходика та багато ін-і] 
ШИХ ЗДІбнИХ ПЛсЕЦІВ.

Або такий приклад. Ди
тячо-юнацька спортивна 
школа № 2 в Кіровограді 
як спеціалізована по фут
болу існує лише четвер
тий рік, а зрушення тамі, 
яких не могли дссягти де
сятиріччями. Нині шкільна 
команда хлопчаків 14—15 
років уперше стала сріб
ним призером еєрзд 
команд ДЮСШ республі
ки.

Це — теж доказ перева
ги спеціалізації. Бона дає 
змогу зосередити увагу на 
одному 
спорту, 
спортивну базу, добирати 
найбільш здібних бихоезн- 
ців і готувати з иих зміну 
майстрам, згуртувати гру
пу тренс РІБ-ОДНС ду А' Ь1ІВ.

На жаль, у нашій облас
ті спеціалізації класів' і 
шкіл не приділяють на
лежної уваги. Е обласному 
спорткомітеті називають 
близько десяти спеціалізо
ваних класів 
дів спорту, 
в чотирьох 
точках: Кіровограді, Олек
сандрії, Світловодську, 
Гайвороні. Така географія 
буде ще вужчою, якщо 
десять зіставити з тисяча- 
ми класів, що існують у 
школах Кіровогрсдщиви.

Більше того, деякі існу
ючі спецкласи починають 
«розвалюяа^ися». Переста
ли існуват и спеціалізовані з 
легкої атлетики і 
розоградських 
№М? 5, 13. 19. 
для дирекцій 
класи додають ■ 
них і розклад і 
харчування слід 
чувати. Що ж де спеціалі
зованих СПООТИЕНИХ шкіл, 
і* вона лише одна — 
ДЮСШ № 2 в Кіровограді, 
про яку ми вже згадували.

Ні, поки 
спортивних 
мають стати 
шефами 
класів, поки органи народ
ної освіти не проймуться 
розуміннях« величезної ко
ристі спеціалізації — «го- 
ои» не зрушити

М. РУМИК.

пеєному БИДІ 
створити міцну

з різних ви-
Вони — л/.ше 
географічних

ИГ< СИ Б кї- 

ШКОЛ0Х 

Звичайно, 
шкіл такі 

турботи: у 
окремий, і 

; забезпе-

обласні ради 
товариств, що 

сг.равжні/ли 
спеціалізованих
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