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ДО РОЗУМУ
Й СЕРЦЯ кожного

ЧАС ДЕРЗАННЯ, 
ЧАС ТВОРЕННЯ!

Донести до розуму й 
серця кожної людини до
кументи XXV з’їзду партії, 
мобілізувати всіх трудівни
ків міст і сіл області на ви
конання напружених пла
нів, наллічених з’їздом, і 

соціалістичних зобов’я
зань, взятих кожним ко
лективом на перший рік 
десятої п’ятирічки, — на 
вирішення цих завдань 
спрямовуються сьогодні 
всі засоби ідеологічного 
впливу.

10 березня в обкомі 
Компартії України відбу

лась інструктивна нарада 
позаштатних лекторів і до
повідачів обкому і Кірово
градського міськкому пар
тії. На нараді з доповіддю 
про підсумки XXV з'їзду 
КПРС виступив делегат 
з'їзду перший секретар 
обкому партії М. М. Ко- 
бильчак.

Пропагандистські групи, 
до складу яких входять 
члени бюро обкому Ком
партії України та поза
штатні лектори і доповіда
чі, виїздять у міста і райо
ни області.

Матеріали 
з’їзду— 
в маси

На черговому занятті 
обласного семінару ідео
логічних працівників було 
розглянуто питання про 
роз’яснення матеріалів 
XXV з’їзду КПРС. Перед 
слухачами семінару з лек
цією «XXV з'їзд КПРС — 
видатна подія в житті пар
ті? і радянського народу, в 
історії' світового комуні
стичного і робітничого ру
ху» виступив делегат з’їз
ду, другий секретар обко
му Компартії України 
Л. Ф. Кібець.

З лекціями виступили 
керівник лекторської гру
пи обкому партії М. О. 
Гавриленко, старший нау
ковий працівник Придні
провського відділення 
Українського філіалу нау
ково-дослідного інституту 
праці, кандидат економіч
них наук В. І. Івашин.

З інструктивною допо
віддю «Про завдання пар
тійних організацій області 
по пропаганді і вивченню 
матеріалів XXV з’їзду 
КПРС» виступив секретар 
обкому Компартії України 
А. І. Погребняк.

ВНЕСОК 
МАЙБУТНІХ 
РОБІТНИКІВ

Свій особистий внесок 
в справу зміцнення ми
ру вирішили зробити 
учні технічного училища 
N9 1. В дні роботи XXV 
з’їзду КПРС, підтримую
чи і схвалюючи миро
любну політику нашої 
партії, вони звернулися 
до всіх учнів профтех
училищ області із закли
ком на підприємствах і 
будовах вийти на робочі 
місця і зароблені кошти 
перерахувати в фонд 
миру.

Конкретне зобов’язан
ня взяли самі ініціатори. 
Протягом березня вони 
дали слово — в час, 
вільний від навчання, від
працювати дві тисячі 
людино-годин. Комсо
мольці групи операторів 
(секретар Галина Корній
чук) перші заступили на 
робочі /лісця напередо
дні 0 Березня і в пере
вантажені передсвяткові 
дні працювали на голов
поштамті. Невдовзі до 
них приєдналися учні ще 
шести груп. В рахунок 
фонду миру вже зароб
лено більше 200 карбо
ванців.

В. ІВАНЧЕНКО, 
секретар комітету 
комсомолу ТУ № 1.

м. Кіровоград.

«Успіх науково-технічної рево
люції, її благотворний вплив на 
економіку, на всі сторони життя 
суспільства не можуть бути за
безпечені зусиллями тільки на
укових працівників. Дедалі біль
шої ролі набуває залучення до 
цього історичного значення про
цесу всіх учасників суспільного 
виробництва, всіх ланок госпо
дарського механізму».

(Із Звітної доповіді Цент
рального Комітету КПРС 
з’їзду КПРС).

XXV

ПРОХОДИВ мітинг у 
** дальио-монтажпому

скла-
. , иеху

№ 0. У день відкриття XXV з’їз
ду КПРС на Кіровоградсько
му заводі радіовиробів урочисті 
мітинги відбулися на всіх вироб
ничих ділянках. Повсюди на під
приємстві лунало пристрасні сло
ва трудівників, які вели мову про 
свої досягнення в переддень пар
тійного форуму.

Та найбільше запам'ятався мі
тинг трудівників складально- 
монтажного № 6. Ще з травня 
1975 року, тобто, в дев’ятій п'я
тирічці, при вході тут з'явився 
напис «Цех високої культури ви
робництва». Порівняно недавно, 
точніше, це настільки давно, щоб 
трудівники цеху і всього підпри
ємства. звикли до цього почесно
го наймення. Про те дізнався з 
розмов, що вже звикли. Навмис
не повторюючи цс слово, одразу 
ж слід навести різницю між 
«звикли» і «забули» або «призви
чаїлись». Бо перше з них, ви
являється, стоїть поруч з «пам’я
тають постійно». Вже згодом, 
після бесід із адміністрацією 
складально-монтажного, членами 
партійного бюро, пропагандиста
ми, комсомольським активом, ста. 
ла чітко вимальовуватися суть: 
поняття «висока культура вироб
ництва» стала для кожного тру
дівника — від начальника цеху 
до робітника па конвейєрі — де
візом із глибоким і цілком зро
зумілим змістом. Треба ще до
дати головне — усвідомленим 
змістом, аби мати змогу розкри
ти провідні компонент;! діяльно
сті всього колективу, який сьо
годні особливо заслуговує на 
увагу.
ТРУДІВНИКИ складальпо-мои- 
* тажпого цеху № 0, обговорив- 

ши проект ЦК КПРС до XXV з’їз
ду партії, вирішили продовжити 
исредз’їздівське змагання до кін
ця нинішнього року і за цей пе
ріод провести громадський огляд 

_ □. ВЕРОГ.ЕНКО,
♦ото 1. КОРЗУНА,

<JI. ІВАНОВОЮ0 Є ( ШУТЬ "г Р3?НЧГнкпИГаА,ЧГ В' п‘ WAP4EHK<?. ’ '»лемами колективу радіомоіпажників, 
с. шмь, і. ЗЛГЧЕпКО «--результатами робочої зміни задоволені.

ефективності І якості своєї трудо
вої діяльності. Ця ініціатива ді
стала схвалення парткому і підтри
мана на всіх виробничих ділянках 
Кіровоградського заводу радіови- 
робів.

Г. І. Климентьев, секретар парт
кому підприємства, наголосив пе
ред знайомством із колективом:

— Шостий складальпо-моктаж- 
ппн у нас — комсомольсько-моло-

130?
ЗНАЧИТЬ

Адреса 
ініціативи:
ШОСТИЙ

НОРМА!..
діжний цех. А з молодими особли
во приємно творити перспективу...

Продовженням цієї думки етап поча
ток роїмови із начальником цеху .4 6 
ІО. А. Бурунськпм. Він не приховував 
від чопі дальності, покладеної па плечі 
юнаків і дівчат:

— Зважували все колективно. На 
розширеному засіданні цехового комі
тету разом з передовиками виробни
цтва, з комуністами, комсомольцями. 
Відомо, що в нас більшість молоди«. 
А саме в такому віці людині притаман
не гостре почуття творчого пошуку, но
ваторства, прагнення до засвоєння ви
щих. складніших істин. На це й роз
раховували досвідчені, нзегапппкн.

В чому ж суть ініціативи колек
тив^ складально - монтажного? 
Шлях, який забезпечує першу по
ловину завдань, зовні, мабуть, ви
дається досить простим. Всі зміни 
(з в кожній з них — по три брига
ди) стали на передз’їздівську вах
ту з переверигеиням соціалістичних 
зобов’язань. Причому, кожен ко
лектив мав свою «візитну картку» 
— чіткий, конкретний показник 
перевиконання у процентах. Клич 
«продовжити передз’їздіьське зма
гання до кінця 1976 року» па ділі 
викликав ось які зміни. Для 
бригад визначили «супернормл», 
фактично — вважати високі до
сягнення, з якими трудівники при
йшли до партійного з’їзду, нор
мою у подальших трудових діян
нях колективів до завершення пер
шого року десятої п’ятирічки. 
Так, до прикладу, для одних циф
ра 120 перетворилася у 100, для 
других 130 — теж у 100, длячтре- 
тіх — 115 стала нормою. Загалом, 
зрозуміла річ. всі виробничі ко-

мо- 
тру- 
пеху

лективи цеху воднораз зробили 
крок угору, мовби перемістившись 
на шкалі показників. Треба ствер
дити: крок патріотичний, важли
вий, сміливий крок.

Сьогодні вже. висловлюючись 
вою геометричних вимірів, йдуть 
діви ник складально-монтажного 
№ G по вищій горизонталі і дбають, 
щоб вона стала не рівною, а висхід
ною. На великому щиті — дошці що
денних показників — поміж блакитних 
зірочок (виконання робочих норм), 
яскріє все зростаюче число червоних.

складально-
монтажний

Це означає, що «супернермнл — не 
межа.

ДРУГА частина завдань, окрес
лених ініціативою, здійснює

ться за системою управління якіс
тю праці. Громадський огляд 
ефективності і якості своєї трудо
вої діяльності у складально-мон
тажному цеху № 6 до кінця ни
нішнього року, безперечно, прине
се багато цінного, власне, спону
кає до оцінки всіх тонкощів ви
робництва і громадських діянь 
практично кожного члена колек
тиву. Спеціально визначена комі
сія, підбиваючи підсумки щоміся
ця, не випускає з поля свого зору 
навіть найменших дрібниць, упу
щень, прорахунків, що заносяться 
до графіків щодня після робочої 
зміни. І, виявляється, ці «дрібни
ці» в сукупності своїй не такі вже 
й незначні Характерно, що кожен 
трудівник має змоіу безпосеред
ньо бачити свої хиби, які вимірю
ються так званим класифікатором 
у заведеній шкалі коефіцієнтів і 
становлять різницю від умовного 
абсолютного показника ефектив
ності і якості роботи. Останній до
рівнює «одиниці». Випадки пору
шення технологічної ДИСЦИПЛІНИ 
(трудова для колективу перестала 
бути проблемою як такою), зриви 
ритмічності роботи, низькі оцінки 
культури виробництва, участь у 
громадському житті, те ж, примі
ром, відвідування по літій форма
цій — всього 120 таких пунктів — 
знаходять своє відображення і в 
картках взаємного контролю, і в 

загальних цехових графіках систе
ми управління якістю. Виводячи 
«формулу діяльності» складально- 
монтажного в кінці чергового мі
сяця Л. Т. Борщ, заступник на
чальника цеху, докладно пояснив і 
показав, за рахунок яких «пробо
їн» окремі «одиничнії» зменшилися 
до виоаження показників у сотих 
— 0,92; 0,86 і подібних до них.

Час пеоейти до висвітлення 
практичних переваг цієї ініціативи, 
точніше, до тих результатів, яких 
досяг колектив цеху завдяки їй. 
Спершу варто зазначити, що тру
дівники складально-.монтажного за 
рахунок підвищення продуктив
ності праці випустили продукції 
на 2,2 мільйона карбованців лише 
протягом завершального року де
в’ятої п’ятирічки. За цей же час 
випуск товарної продутії зріс на 
66.8 процента, валової — на 47,4. 
а виробіток на кожного члена ко
лективу — на 65,8 процента. На
чальник цеху ІО А. Бурятський, 
називаючи цифри, особливо наго
лошує па останній: на 14,5 про
цента в них скоротилася кількість 
трудівників; вивільнилася, отже, 
людська прапя

У колектипі практично не існує про
блеми плинності кадрів. Заробітна .пла
та порівняно висока, до того ж систе
ма управління якістю праці передбачає 
чимале стимулів, заохочень—і мораль
ного, і матеріального плану. Не при
живаються тут лише одверті «літуни», 
або ше. подумал» ся. любителі легкої 
поживи. Атмосфера взаємостосунків у 
складально-монтажному, відчувається, 
побудована на усвідомленні кожним 
трудівникам свого місця в колективі. 
ГРО₽Ї р-'ЛІ V ПЧПпб'Ч'ЧОМ V Г'ПГЛ’ЛГІ ие
ху — тому н принципова, вимоглива.

—У нас складна продукція. — під
креслює М. Снмспов. молодий інженеп- 
технолог, — проте найвищий коефі
цієнт здачі Ті з першого пред’явлення. 
Якщо взяти по завозу, то знову-таки 
в нас найбільше побітннків працюють 
з о-обнегвм клеймом.

Нині вся каша країна «натхнен
но творить свою ходу» за велич
ними накресленнями XXV з’їзду 
партії. Комсомольці і молодь, всі 
працівники складально-монтаж но
го цеху X? 6 Кіровоградського за
воду радіовиробів — можна ствер
дити впевнено — крокують у пер
ших лавах творців світлого май
бутнього.

А починав я з мітингу, котрий 
запам’ятався особтиво. Так. саме 
той урочий день приніс трудівни
кам, чиїм діянням присвячена роз
повідь, невимірну радість — ко
лективу присвоїли звгння імені 
XXV з’їзду КПРС.

А. НЕЧИТАЙЛО, 
спецкор «Молодого комунара». 

Кіровоградський завод 
радіовиробів.
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ЗМАГАННЯ
ТВАРИННИКІВ: 
ІНТЕРВ’Ю 
ВІДСТАЮЧИМ

СЬОГОДНІ тваринництво — ударний 
фронт для молоді орденоносної Кірово- 

градщинн. Адже ми маємо не тільки надій, 
но закріпити минулорічні успіхи, а й значно 
збільшити виробництво м’яса, молока, яєць. 
Щоб ніхто не залишався байдужим у бо
ротьбі за здійснення конкретних планів, га
зета й надалі аналізуватиме практику тру
дового суперництва тваринників, з допомо
гою сількорівського активу виявлятиме 
внутрішні резерви виробництва, показува
тиме дійсний стан справ у комсомольсько- 
молодіжних колективах, що змагаються. 
Найбільшу увагу будемо зосереджувати на 
підтягуванні відстаючих до рівня передови
ків. '•

Підтримуючи ініціативу молодих тварин
ників Онуфріївського району, які змагаю
ться під девізом «Умієш сам — навчи іншо
го», газета систематично порівнюватиме 
практику трудового суперництва передови
ків і тих, які не виконують зобов’язань. Цим 

самим передовий досвід адресуватиметься 
не взагалі, а конкретному колективові, то
му чи іншому виробничнику.

От ти, товаришу, домігся успіху, став 
першим на своїй фермі. Твій особистий ен
тузіазм заслуговує похвали, слави. Але ж є 
крайні в твоїй шерензі. Чому вони там, по
заду, чому не на одній сходинці з тобою? 
Чи подумав ти про те, що один твій здобу
ток, хай би яким він не був завеликим, 
не підніме на висоту всього колективу? Бо 
є крайні, тобто відстаючі.

А для людей, які ставляться до праці ло- 
комуністичному, характерне почути відпо
відальності не тільки за виконання своїх 
особистих завдань, а й за колективний ус
піх, за стан справ у всій області, країні. 
Це — моральна риса передовиків. «Вважа
ти підвищення продуктивное! і тваринництва 
в сусідньому колективі, районі своїм обо
в’язком», — такий рядок сьогодні вписали 
у свої соціалістичні зобов’язання кращі 

тваринники Онуфріївського району. Кличе 
приклад ініціаторів. Не чужі поруч!

* Є два суперники по змаганню — дві 
доярки, дві бригади. То хай же кожен з 
них візьме одне в одного найкраще і від
дасть свої «секретил друзям по трудовому 
суперництву. Віддасть всім, в кого така ж 
мета — вийти на правий фланг.

І будуть в нас не десятки, а сотні доярок- 
«ютиритисячннць, в кожному районі з явля. 
ться не одиниці, а десятки ферм, ЯКИМ ПІД 
силу взяти тритисячний рубіж. Кожна фер
ма стане колективом ударної праці, високої 
продуктивності громадського тваринництва. 
Це і буде нашою комсомольською відповід
дю на заклик партії — збільшити виробни
цтво продуктів сільського господарства для 
радянського народу.

Ми запрошуємо трудівників ферм, ком
сомольських працівників і активістів, сілько
рів адресувати через газету кращі набутий 
досвіду своїм колегам, друзям і товаришам 
по праці.

УТВЕРДИЛАСЯ думка, що наш 
район дещо у вигіднішому 

становищі з природними пасо
вищами і луками, ніж інші. Дні
про, плавні... Дійсно, позаздри
ти можна. Однак минулого літа 
засуха похазяйнувала навіть і в 
плавнях. На порядок дня влад
но стало завдання: використа
ти всі можливості, щоб встиг
нути закласти надійну кормову 
базу на зимово-весняний пе-

І)

АНАЛІЗУ
ріод. Активно за цю важливу 
справу взялися комсомольці і 
молодь району. На заготівлю 
кормів під час обласного дво
місячника вийшли 1300 юнаків 
і дівчат, 16 комсомольсько-мо
лодіжних колективів. Кожен 
учасник кампанії заготував 
майже 15 тонн кормів. Всю ор
ганізаторську та політико-ма- 
сову роботу в цей час по-діло
вому очолили комітети комсо
мольських організацій госпо
дарств, підприємств та установ 
району. Укладання договорів 
на соціалістичне змагання між 
кормодобувними ланками, су- 
ботники, недільники, підбиття 
підсумків трудового суперни
цтва, рейди взаємоперевірок— 
ось далека не весь перелік 
справ комітетів.

Заходи райкому комсомолу, роз
роблені у відповідь па постанову' 
вересневого (1975 р.) Пленуму ЦК 
Компартії України, починалися 
пунктом: обговорити постанову в 
первинних комсомольських органі
заціях. Цим райком дав напрямок 
кожному комітетові, кожній первин
ній того, з чого починати. В ході 
обговорення комсомольці виявили 
стурбованість станом зберіганий 
кормів в окремих господарствах, 
с Прожекторне ги» Онуфріївського 
кііиаводу № 175, наприклад, разом 
а народними контролерами роз
крили факти розкрадання кормів, 
молока. Як результат — в заходах 
райкому комсомолу з’явилися сут
тєві доповнення. Щоб укріпити фер
ми кадрами, райком прийняв рі
шення — починаючи з жовтил на
правити на роботу в тваринництво 
за комсомольськими путівками 50 
чоловік, на курси майстрів машин
ного доїння — 10.

Народженню кожного пункту 
заходів райкому передувало 
вивчення стану та аналіз справ 
на місцях. Так, наприклад, най
більше потребували майстрів 
машинного доїння колгоспи з 
високим рівнем механізації 
ферм: «Дніпро», «Дружба», 
імені Ілліча, імені Комінтерну. 
Разом із спеціалістами члени 
райкому визначили кількість 
людей, яких необхідно було 
готувати до освоєння цієї про
фесії. При відділі комсомоль
ських організацій на громад
ських засадах створили опера
тивну групу, куди увійшли ком
сомольські активісти, спеціаліс-

ти. Найтісніший зв'язок устано
вили за допомогою цієї групи 
з комітетами первинних. Після 
поїздки по фермах району з'я
сували, які господарства і скіль
ки потребують тваринників, ви
значили «резерв», з якого мож
на поповнити кадри на МТФ.

Словом, попередній аналіз 
справ на місцях мав суттєві на
слідки. Як свідчить подальша 
робота в первинних комсо
мольських організаціях, кожен 
пункт заходів райкому, спря
мованих не активну участь мо
лоді □ організації успішного 
проведення зимівлі худоби, 
виявився життєздатним. Зараз 
молоді господарі ферм утри
мують середньодобовий надій 
на корову від 6,19 до 8,61 кіло
грама молека. Антоніна Ла- 
вецька з колгоспу «Дніпро» за 
перші два місяці надоїла вже 
по 584 кілограми від корови. 
При такій продуктивності праці 
вона не лише виконає свої со
ціалістичні зобов'язання, а й 
значно перевиконає їх. Не на
багато відстають від передової 
доярки її подруги Галина Шаб- 
лій, Любов Білоус та інші. Ма
совість в змаганні молодих 
тваринникіе — головний ре
зультат всієї попередньої ро
боти комсомольських організа
цій та комітетів.

Успішно проходить і набір моло
дих кадрів для роботи па фермах. 
Замість запланованих десяти вже 
підготовлено дванадцять майстрів 
машинного доїння. Під час недав
ньої переатестації вони отримали 
посвідчення маіістрів і тепер пе
реймають досвід у старцріх, досвід
ченіших працівників ферм. За чо
тири місяці на роботу в тваринни
цтво прийшло 40 юнаків і дівчат за 
комсомольськими путівками.

Однак питання участі молоді п 
боротьбі за ефективне використан
ня кормів в НИНІШНІЙ зимово-весня
ний період райком, комітети ком
сомолу не знімають з контролю. 
Завдання стоїть так, щоб ця спра
ва стала справою иайширшого ко
ла молодих трудівників села. З 
ініціативи райкому майже в усіх 
господарствах на фермах почали 
діяти комсомольські пости разом з 
постами «КП» і народного контро
лю. За короткий строк з їх допо
могою вдалося поліпшити стан збе
рігання кормів, особливо, концент
рованих’. Оперативно ставиться за
слін найменшому їх розбазарюван
ню, контролюється роздача і зго
довування. В колгоспі імені XX з’їз
ду КПРС працює 8 таких постів, 
до яких входить 50 чоловік комсо
мольців та молоді господарства. 
Це вони разом з народними конт
ролерами викрили факт крадіжки 
200 кілограмів дерті. Винуватець 
притягнутий до кримінальної від
повідальності.

УЧАСТЬ молоді в забезпе
ченні організованого про

ведення зимівлі на фермах 
райком тримає на постійному 
контролі. Не випадково в лис
топаді на засіданні бюро слу
хали питання «Про хід вико
нання заходів Онуфріївського 
РК ЛКСМУ по виконанню по
станови вересневого Пленуму 
ЦК Компартії України комсо
мольською організацією кол
госпу імені Кірова». Комітет 
цієї первинної пустив справи 
на самоплив: організував лише 
один недільник під час заготів
лі кормів, на який вийшла, до 
того ж, половина комсомоль
ців, в підготовці ферм до зими 
молодь зовсім не брала участі. 
Оперативні заходи комітет кол
госпної комсомольської орга
нізації здійснив одразу ж після 
того засідання бюро. На заго-

тівлю кормів вийшли всі ком
сомольці, багато неспілкової 
молоді, старшокласників. На 
суботниках і недільниках вони 
допомогли старшим трудівни
кам господарства створити до
статній запас силосу, сіна, со
ломи. Наприклад, запасів сило
су не витрачено до цього часу 
й наполовину. Дві комсомоль
сько-молодіжні ланки по-гос-. 
подарському ремонтували при
міщення ферм. Однак з конт
ролю постанова райкому по 
комсомольській організації 
колгоспу імені Кірова ще не 
знята — стійлове утримання 
тварин триває і не можна до
пустити повторення прорахун- 
ків комітетом первинної.

Серед організаційних захо
дів, які використовує райком 
і комітети псрЕ,инних, піднімаю
чи запал соціалістичного зма
гання серед молодих тваринни
ків, чільне місце відводимо 
узагальненню та розповсюд
женню передового досвіду. На 
базі передового комсомоль
сько-молодіжного колективу 
колгоспу «Дніпро» пройшоз 
семінар секретарів та груп- 
комсоргів району. Комсомоль
ський актив 
на практи
ці вивчав 
досвід впро- 
вадже н н я 
нових ме
тодів пра
ці, нової тех
нології ви- 
робницт в а 
продукц і ї 
ферми.

Разом з відділом пропаганди 
райкому партії райком комсо
молу узагальнив досвід моло
дої телятниці з колгоспу 
«Дружба» Надії ГІанчишиної 
отримання високих приростів 
на відгодівлі телят. За матеріа
лами узагальнення був випуще
ний плакат і розісланий в усі 
комсомольські організації. До
свід передової телятниці зараз 
впроваджують її молоді послі
довники в спецгоспі «Путь Ок- 
тября», в колгоспі «Зоря» та ін
ших господарствах.

На передньому краї соціа
лістичного змагання за успіш
не проведення зимівлі громад
ської худоби йдуть молоді 
тваринники Це і їх суттєвий 
внесок в загальному успіхові ■— 
Онуфріївський район за рівнем 
середніх добових надоїв—зараз 
в числі перших десяти районів 
області. Почесне це право і зо
бов’язує не заспокоюватися на 
досягнутому. Програмними ма
ють стати для кожного моло
дого господаря ферм слоза 
Генерального секретаря ЦК 
КПРС тов. Л. І. Брежнєва: «Ба
гато належить зробити в галузі 
тварині ицтва. Треба прискори
ти впровадження інтенсивних 
методів, підвищувати продук
тивність і збільшувати пого
лів'я худоби і птиці», — прого
лошені у Звітній доповіді Цент
рального Комітету XXV з’їздові 
КПРС. Перспектива ця на сьо
годні, і ьа п'ятиріччя.

М. КОЧЕРГА, 
перший секретар Онуф
ріївського РК іПКСЛІУ,

— Покажіть, будь ласка, паспорти 
комсомольсько-молодіжних колек
тивів ферм.

— Ось — один. Колективу кол
госпу імені Леніна.

— Один? А колгоспу імені Мічурі- 
на? Цей же комсомольсько-молодіж
ний — переможець минулорічного 
районного змагання?

— То складна справа. Розумієте, 
почули ми, що з колгоспу імені Лені
на виїхали молоді дівчата, а в колгосп 
імені Мічуріна ще тільки-но почали 
прибувати. От і не встигли...

(Розмова з інструктором Пов- 
городківського райкому комсо
молу В. Бондарем).

ГТ ОВІДОМЛЕННЮ Вячесла- 
на Бондаря про тс, що 

комсомольсько-молодіжний па 
МТФ колгоспу імені Леніна 
розпався, не міг знайти пояс
нення. Адже в пам'яті ще сві
жа зустріч з групкомсоргом 
цього колективу Тамарою Бой
ко на XXIX ііовгородківськін 
районній комсомольській кон
ференції, її сповнена оптиміз
му розповідь ипо своїх подруг.

Але чому ж в паспорті проти 
прізвищ членів цьоі;о колекти
ву проставлен! показники лише 

за гри квар
тали мину
лого року?

— Катери
но. — ДЗВО- 
ІІІІ» Бондар 
до диспетче
ра колгоспу.— 
Хто там 
з молодих 
доярок ви
їхав? — На

таля Златоуст. Станіслава Лисенко, 
Марія ЛанІпа. Так. Катерина При- 
тнченко перейшла працювати зоо
техніком. Меланка Скора — на Ін
шу роботу. Бойко Тамара, Любо» 
Новак, Надія Самутснко — в дек
ретній відпустці.

І ось ми вже па фермі.
Нам назустріч — Тетяна Кулик. 
Виявляється, е па фермі і попов

нення. Крім Наталі—молода дояр
ка Галина Шульгата. Мсланка 
Скора працює теж тут. А всього— 
вісім членів ВЛКСМ та молодих 
доярок. Комсомольсько-молодіЖІІНЙ 
колектив! Для райкому комсомолу 
цс — відкриття.

/Досвід роботи переконує, ЩО 
відчутних результатів у підне
сенні виробництва молока до
сягають ті комсомольсько-мо
лодіжні колективи, які постій
но в полі зору райкомів ком
сомолу. Тому закономірно бу
ло чекати позитивних наслідків 
літніх відвідин ферми праців
ником І Іовгородківського РК 
ЛКСМУ. За чотири—п’ять ві
зитів щомісяця можна добре 
вивчити становище, визначити 
«вузькі» місця в роботі колек
тиву. Па жаль, цього не стало
ся. Бо відрядження такі не-

ОНУФРІЇВНА — НОВГОРОД- 
КА: ДВА РАЙКОМИ — ДВА 

СТИЛІ РОБОТИ.

КОМСОМОЛКА ІЗ КОЛГОСПУ ІМЕНІ ЛЕНІНА ДОЛИІІСЬКОГО 
РАНОНУ ГАЛИНА ПОКЛАД УСПІШНО ЗАКІНЧИЛА МИНУЛИЙ 
РІК. НАДОЇВШІ! ВІД КОЖНОЇ КОРОВИ -1801 КІЛОГРАМ МОЛОКА, 
в НИНІШНІЙ П’ЯТИРІЧЦІ ВОНА МРІЄ ПОДОЛАТИ П’ЯТИТИСЯЧ
НИЙ РУБІЖ.

Фото 10. ЛІ ВАШ ПИКОВА,

ув’язуються в чітку, продуману . 
систему роботи. Записати де- , 
кадрі показники — то неокшовг : 
не. Цс можна по телефону. А 
от організувати роботу колек
тиву, поставити на хороший ■ 
рівень ідейно-виховний процес/, 
впровадити краще,-почерпнуте : 
в інших колективах, прокон
тролювати чіткість і ефектив
ність зв’язку комітет комсомо
лу — ферма. — ось хоча б з 
цими завданнями справився 
працівник райкому комсомолу.

У перспективному минулорічному 
плані райком передбачав у липні 
на засіданні бюро розглянути ро
боту комітету комсомолу колгоспі' 
імені Леніна по керівництву бри
гадними комсомольськими органі
заціями та групами. Аби в райкомі 
знали дійсний стан справ, аби ті 
підвідний були дієвими, то не від
клали б розгляд цього питання на 
листопад. А в листопаді знову... 
Ні. їіого не відклали, розглянули, 
але проконтролювати виконання 
постанови бюро пирішили чомусь» 
березні — через чотири місяці, а за 
весь цей час живий зв’язок із фер
мою втратили.

Ііпні ще один комсомоль
сько-молодіжний стихійно ви
ріс на МТФ колгоспу імені Мі- 
чуріпа. Колектив передовий — 
в період зимівлі надоює по 
9 кілограмів молока щодоби 
від кожної корови. Та знову 
ж, мабуть, традиція: у райкомі 
комсомолу не тільки не потур
бувалися про узагальнення пе
редового досвіду, а навіть пе 
склали паспорта па цей колек
тив. Відсутні умови соціаліс
тичного змагання між колек
тивами і молодими доярками 
ферм району, нічого конкрет
ного не зроблено для того, щоб 
розгорнутії широке змагання 
молодих майстрів машинного 
доїння за успішне завершення 
зимівлі худоби. Як бачимо,
тваринництво залишилось поза 
увагою
Тому й
ферми.

райкому комсомолу, 
не поспішає молодь па

Ю. ЛІ ВАШ НИКОВ, 
спецкор «Молодого 
комунара».
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Ы АВРЯД чи хтось станс запере- 
П чувати, що професія буді

вельника — одна з найбільш по
чесних і важливих. І коли кажуть, 
що ці люди знаходяться на перед
ньому краї п'ятирічок, що від 
них в значній мірі залежить візо
ваним народногосподарських пла
нів та піднесення матеріального 
добробуту трудівників — то в 
цьому немає перебільшення. Всю
ди, куди кликала наша партія, 
будівельники були першими твор
цями, вони починали обживати 
нові місця, приймаючи на себе і 
переборюючи перші труднощі. 
Знаменита Магнітна і місто юності 
Комсомол ьськ-иа-Амурі, Турксиб 
і Братська ГЕС, Каракумський 
канал і будова віку Банкало- 
Амурська магістраль — хто ж їх 
не знає? А новобудови нашої об
ласті? Світловодськ і Побужжя, 
шахта Світлої!ільська і Морозів- 
ський вуглерозріз, Сальківськпй 
цукровий завод і 90-й корпус кі
ровоградського заводу < «Червона 
зірка». І не було жодної будови, 
де б не зробили свого внеску ком
сомольці і молодь — випускники 
Кіровоградського будівельного 
технікуму.

За сорок п'ять років свого існу
вання його дипломи одержали 
5448 техніків-будівельників, геоде
зистів, сантехніків та техніків по 
виробництву деталей. Тільки за 
роки дев'ятої п’ятирічки технікум 
закінчило 1276 чоловік. Багато з 
них здобували фах будівельника 
без відриву від виробництва: на-

професій Багато, 
ЛЬ^ОБСРЦ спою

«Дорога редакціє!
Мій батько працює будівель

ником і мені з дитинства по
добається ця професія. Чи не 
могли б ви порадити, де мож
на набути її?

В. ПРИЙМАК.
І Іовомнргородськнй район».
«Шановна редакціє!
Розкажіть, будь ласка, про 

навчальний заклад, в якому 
готують спеціалістів дня ново
будов.

Хлопці 8-го класу.
З и а м ’ я и с ь к и й район».

«В БУДІВЕЛЬНИКИ
ПІДУ...» єяигпшдвваамп^нш 
вчаліїся ня вечірньому відділенні. 
Славний шлях проходять наші 
випускники.

Володимир КприЛОВИ'І Климен
ко закінчив технікум в 1955 році, 
працював па будовах міста Кіро
вограда майстром, виконробом, 
начальником дільниці. В 1967 ро
ці закінчив заочний відділ Оде
ського будівельного інституту. За
раз Володимир Кирилович — ге
неральний директор обласного 

об’єднання будівельних матеріа
лів.

Нещодавно, в дні роботи XXV 
з'їзду КПРС, відбувся перший в 
десятій п'ятирічні 'випуск — 216 
юнаків та дівчат пішли працюва
ти на будови області. їм належить 
втілювати в життя рішення’ партій
ного форуму. І ми впевнені, що 
вони не підведуть. А допоможуть 
їм в цьому знання та практиці 
навички, набуті протяїсм навчан
ня. Не раз добрим словом згада
ють випускники заняття в лабо
раторіях та майстернях, поради 
наставників під час самостійної 
роботи па практиці. А практику 
учні проходять двічі: спочатку на 
будовах міста, а потім — па рес
публіканських новобудовах. Ті, хто 
приходить в технікум після вось
мого класу, навчаються в ньому 
три роки і шість місяців, випуск
ники середньої школи — на рік 
менше.

Ще не встигли забутися урочис
те вручення дипломів, відлунати 
останні напутні слова, а викладачі 
вже починають готуватися до зу
стрічі з майбутніми абітурієнтами. 
До речі, останнім радимо теж го
тувати себе до неї: адже па вас 
чекають вступні іспити — усний з 
математики та письмовий з укра
їнської чи російської мови. Ба
жаємо успіху всім, хто мріє мно
жити добру славу кіровоградських 
будівничих.

О. РИБЛЛЬЧЕНКО.
Від редакції: повідомляємо вам 

адресу Кіровоградського буді
вельного технікуму: м. Кірово
град-! 2, вул. Уфімська, 4. J

ГПАТІОК з

ЦІЛОРІЧНО В ТЕПЛИЦЯХ БОГЛАІ-ИВСЬКОЇ СЕРЕД
НЬОЇ ШКОДИ ЗІІЛМ’ЯІІСЬКОГО РЛГ'ОІІУ — ВЕСНЯНІ 
БАРВИ.

НА ФОТО: ВЧИТЕЛЬ БІОЛОГІЇ 1. С. 
СВОЇМИ ВИХОВАНЦЯМИ.

ФОТОІНФОРМАЦІЯНАСТАНОВИ І ОБМІН ДОСВІДОМ
Готуючись до XXV 

з’їзду КПРС, молоді пра
цівники Світяоводського 
міськрайонного відділен
ня внутрішніх справ на 
комсомольських зборах 
обговорювали звернення 
міліції Москви. Вони ви
рішили посилити профі
лактичну роботу серед 
населення, щоб у дні ро
боти з'їзду не допускати 
злочинів і правопору
шень.

Такі зобов’язання брав 
на комсомольських та за
гальних зборах особовий 

склад інших відділів 
внутрішніх справ області.

Діяльності спілчан
ських організацій органів 
внутрішніх справ області 
присвячувався дводен
ний семінар секретарів 
комсомольських органі
зацій, котрий проходив 
у Кіровограді. Перед 
ватажками молодих охо
ронців правопорядку ви
ступили секретар обкому 
комсомолу В. В. Петра- 
ков, завідуючі відділами 
ОК ЛКСМУ В. К. Манухін 
та і. Д. Костенко, працір- 
ники обласного управлін

ня внутрішніх справ та 
облпрокуратури.

Учасники семінару зу
стрілись з другим сек
ретарем Кіровоградсько
го обкому комсомолу 
М. Ф. Гнибіденком та 
начальником УВС обл
виконкому генерал-ма
йором міліції М. М. Шав- 
шою.

Вони обмінялись до
свідом роботи, провели 
також змагання з волей
болу, плавання та кульо
вої стрільби з бойових 
пістолетів.

Сцена з по
вої вистави 
кропивши а п 
«Під високи
ми зорями».

Фото 
І. КОРЗУНА.

О
«Ми будемо і надалі приділяти 

повсякденну увагу вихованню мо
лоді на революційних, бойових і 
трудових традиціях Комуністичної 
партії і радянського народу. Спра
ва це надзвичайної ваги, склад
ності і відповідальності. Адже 
йдеться яро виховання продовжу
вачів великої революційної спра
ви, які добре знають історичне ми
нуле і героїчне сьогодні, здатні пе
ретворити ленінську мрію, гран
діозні плани партії в комуністичну 
реальність».

(З промови першого сек
ретаря ЦК ВЛКСМ €. М. Тя- 
жельникова на XXV з’їзді 
КПРС).

Я ЗОВСІМ но збираюсь висловлювати 
нарікання па адресу комсомольських 

активістів, але окремі з них дещо непра
вильно орієнтується, вирішуючи питан
ня військово-патріотичного виховання 
молоді. Організовуючи похід «Шляхами 
слави батьків», дехто з них вважає, що 
це лише поїздка до міст-героїв, чи близь
кі подорожі туди, де гриміли визвольні 
бої радянських воїнів з німецько-фа
шистськими загарбниками. Похід охоплює 
цілий комплекс заходів, які допоможуть 
молоді глибше сприйняти .безсмертний 
подвиг радянського народу, загарі уваги 
себе в дусі вірності Радянській Віїчизиі. 
Наші спіні мають бути готовими до ви
пробувань.

І радісно стає нам, педагогам, що на
ші випускники йдуть в життя саме та- 
кіімн. '

Ще зовсім недавно їм вручалися ате
стати зрілості, ще наче вчора багатьох 
із них .можна було бачити біля верстатів 
па підприємствах виробничого об’єднан
ня «Дніпроенергобудіндустрія». а сьо
годні вони вже воїни Збройних' Сил 
СРСР.

Пише про свої солдатські будні Воло
димир Дорогий, повідомляє про успіхи в 
бойовій І полі пічній підготовці військо
вий водій Василь Якимець, розповідає 
про армійських побратимів Сергій Шл- 
иовал. А ті, хто щойно демобілізувався 
з лав Радянської Армії, приходять відві-

Ц До отчої слави

І люди 
з чистою

СОВІСТЮ
• НАКАЗ ФРОНТОВИКА: 

БУДЬ ТАКИМ, ЯК ГЕРОЇ!
• НАЙВИЩИЙ ВИМІР — СТАТИ 

ВІРНИМ СИНОМ ВІТЧИЗНИ.
• ЯКИЙ ГИ ПІСЛЯ ПОХОДУ?

дати рідну школу. Тут, під час теплих 
зустрічей, розпочинається сердечна роз
мова, демобілізовані воїни ніби звітують 
перед колективом учителів і учнів про 
армійські роки.

В кожному класі проводяться бесіди і 
ВИХОВНІ години, на яких йдеться про ге
роїзм радянських людей, проводяться 
уроки мужності, зустрічі з фронтовика
ми. В ці дні перед учнями виступають 
люди, які успішно працюють, перетво
рюючи в життя рішення XXV з’їзду 
КПРС. Часто бувають в школі полков
ники запасу О. О. Олениця і А. А. Бо
родай, капітан запасу, визволитель рід
ного краю, а інші електрик Світловод- 
ського заводу ваппяпо-кремпеземистнх 
конструкцій М. І. Горбунов, колишній 
лікар з підпільного госпіталю Г II. Чми
хало. Вони вчать школярів комуністич
ної ідейності, вірності заповітам батьків— 
героїв.

Розгорнули свій пошук «червоні слідо- 
пити». Листуються з ветеранами 66-ї і 
95-ї гвардійських стрілецьких і 5-ї повії-, 
ряно-десантної ДИВІЗІЇ, які визволяли в 
буремні роки Великої Вітчизняної наш 
Наддніпрянський край, форсували тут 
Славу ніч Пишаються слідопити тим, що 
відшукали кілька воїнів, чиї імена зна
чаться на плитах братської могили, а во
ни залишилися живими. Тепер ми знаємо 
історію подвигів цих людей. Слідопитам 
відповіли живі визволителі — В. Шведов 

з Далекого Сходу, М. ЗезскалсГз Харків
щини, В. Дурмапов з Москви-.

ПЕРЕДІ мною декілька невеличких 
листів-трикутіпічків і вже пожовтіла 

фотографія юнака. З-під кашкета з ем
блемою ремісничого ■ училища уважмо 
дивляться розумні, жваві очі. Що встиг 
у своєму житті побачити цей юнак, яко
му на третій рік Великої Вітчизняної 
війни ледве виповнилося сімнадцять ро
ків? Дитинство з шкільним буденним і 
пам’ятними виїздами до підмосковного 
піонерського табору Та ця мирна пора 
життя Віктора Гамбурцева була перер
вана початком суворого випробування, 
яке випало на долю радянського народу. 
Бажаючи швидше принести своєю пра
цею користь рідній Вітчизні, він йде до 
ремісничого училища, йому довіряють 
стати біля верстата. Довелося Вікторові 
замінити свого батька Василя Івановича, 
який вже з перших днів війни браз 
участь у боях за Батьківщину. Потім — 
шестимісячні курси молодшого команд
ного складу. І фронт.

Про свої фронтові будні Віктор пише 
матері. Важко зараз, коли минуло біль
ше. тридцяти років, відновити деталі і 
подробиці окремих боїв. Але важливим 
є одне. Віктор Гамбурцсв, як і сотні ти
сяч радянських воїнів, бився з фашиста
ми відважно. ' ,

Останній йою «трикутник» — від 10 
грудня 1943 року. А через чотири дні 
Віктор Васильович загинув. Віктор}' Гам- 
бурцеву тоді не сповнилось ще її вісім
надцяти років Він палко любив свою 
сім'ю, своїх товаришів, але те більше 
нашу рідну Батьківщину, якій віддав 
своє молоде життя

Його листи хвилюють юні серця «чер
воних слідопитів», і діти знають: пере
могу наблизили мільйони отаких простих 
солдатів. Своєю стійкістю і мужністю 
вони зупинили ворога, Перемогли.

І кожен з наших вихованців думає: 
«А чи зміг би отак прожити я?.. Хай не 
стану героєм, але чесно виконаю свій 
обов’язок перед. Вітчизною!..».

Відкріпи бонові біографії воїіпв-впзво- 
лителів — значить допомогти учням в 
тому, щоб вони серцем торкнулися їх 
безсм е р Т НОГО ГІОД в 11 г у.

Хто живе па твоїй вулиці, в твоєму 
домі, хто пролив свою кров отут, на бе
резі Дніпра? Люди з чистою сс-вістю і 
вірністю Вітчизні. Тож перший наказ 
фронтовика, який прийшов на урок муж
ності: «Будь таким, як ці звитяжці!». 
БАГАТО старання у виховання радян

ського патріотизму вкладає військ- 
керівник школи, підполковник запасу 
М. 1. Ма.тятіи. Уроки з початкової вій
ськової підготовки проводяться в добре 
обладнаному кабінеті, де школярі ово
лодівають статутами, військовою зброєю. 
В школі збудовано стрілецький тир. де 
постійно тренуються і змагаються юні 
спор і смени. Значна частина з них вико
нала розрядні норми, стала значківцями 
ГПО. Систематично проводяться військо- 
во-сііортпвні естафети та ігри «Нумо, 
хлопці!», «Орля» На базі школи діє вій
ськово-спортивний табір старшокласни
ків міста.

Майбутні воїни не лише самі вчаться, 
а й відшліфовують свої набуті павички 
у шефській роботі по підготогні юних 
ленінців до піонерської військово-спор
тивної гри «Зірниця».

Всі ці та інші заходи дають свої на
слідки. Чимало наших випускників, оби
раючи життєвий шлях, стають військови
ми людьми. Вчиться у Військовії! Акаде
мії імені Ф. Дзержішського Анатолій 
Постіл, став курсантом військового учи
лища Олександр Арестов. Зустрічі з ни
ми. а також з випускниками нашої інко
ли. нині офіцерами Радянської Армії Во
лодимиром Зозулею, Петром Шапраиом, 
Володимиром III умей ком, прапорщиками 
Іваном Зозулею, Миколою Ст.вчспком 
сприяли кращому засвоєнню знань 
школярами, їх більш активній участі у 
громадській роботі, оволодінню ііавич- 
камп фізичної і військово-технічної під
готовки.

І ми переконані, що паша робота 
дасть іідііі плоди, бо ми прагнемо вихо
вати вірних, надійних захисників нашої 
Батьківщини!

І. КАРДИТ, 
вчитель історії Світловодської СІП 
№ 8. керівник штабу «червоних 
слідопитів».
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ЖИТТЯ, ЯК «ГЕНДА
Про нього ходили в партизанському краї легенди. 

Про нього складали пісні. Про нього писали газети й 
журнали. Па нього полювали гітлерівські лазутчики 
і цілі військові підрозділи. Л він, невловимий, з’яв
лявся разом із своїми друзями-підривникамн то в 
одному, то в іншому місці, і тоді летіли під укіс во
рожі ешелони з живою силою і технікою.

135 фашистських ешелонів не доїхали до місця, пі
дірвані па мінах, встановлених партизанами загону, 
яким командував Григорій Васильович Балицькнй. 
Більше чотирьох тисяч солдатів і офіцерів ворога 
знищено в цих залізничних катастрофах та в інших 
боях.

Уряд високо оцінив бойові заслуги Г. В. Балнцького. Йо
му присвоєно високе звання Героя Радянського Союзу. В 
Указі, який 3 березня 1913 року підписав М. І. Калінін, се
ред семи прізвищ партизанів, які (особливо відзначилися в 
партизанській війні проти німецько-фашистських загарбни
ків:», прізвища — Г. В. Балнцького, відомого підпільника і 
командира Костянтина Заслоном, командира партизансько
го з’єднання М. І. Иаумова. В цьому сузір’ї зірок Героїв 
яскраво горить і зірка Григорія Васильовича, відважного під
ривника. партизанського командира, безстрашного воїна.

Нещодавно Г. В. Галицькому сповнилось сімдесят 
років. Вій і сьогодні, як і завжди, серед людей, у вирі 
життя — проводить велику роботу по військово-пат
ріотичному вихованню, веде листування з червоними 
слідопитами, бойовими побратимами. Частий гість 
він в школах міста Кіровограда і в районах, на під
приємствах обласного центру. Молоді кіровоградді 
завжди раді зустрічі і Героєм і сьогодні, в день його 
ювілею, бажають Григорію Васильовичу Балицькому 
всього найкращого в його такому яскравому і героїч
ному житті.

НАУКА СЛУЖИТЬ П’ЯТИРІЧЦІ

МОЛОКО в г
Повністю автоматизований 

комбінат по переробці мо
лока став до ладу в Казах
стані. Це підприємство, збу
доване о Цілиноградській 
області, оснащене сучасним 
вітчизняним устаткуванням 
і перероблятиме 409 тонн 
тваринницької продукції за 
добу. Керування технологіч
ним процесом здійснює з 
центрального пульта опера
тор.

АIIУ Л АХ
Щогодини вакуумні випа

рювальні установки вида
ватимуть близько тонни су
хого молока. Причому воно 
вироблятиметься не в по
рошку. а в гранулах. Така 
енропг.па має вищі поживні 
властивості, швидше розчи
няється. Приготовлене з неї 
молоко навіть дегустаторові 
важко відрізнити від незби
раного.

(ТЛРС - РЛТАУ).

Вчора в Кіровограді, в гімнастич
ному залі ДІОСШ облепорткомігету 
розпочалися фінальні всесоюзні зма
гання з спортивної гімнастики 
команд спеціалізованих дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл профспі
лок — переможців всесоюзних пер- 
шостеіі добровільних спортивних то
вариств і відомств. Прокоментувати 
цю подію редакція попросила пред
ставника всесоюзної ради добро
вільних спортивних товариств проф
спілок А. Р. Люціуса.

— Перш за все, — сказав Артур 
Рудольфович, — хотілося б відзна
чити велику організаторську робо
ту, яку провели у зв’язку з цим 
місцеві організації, в тому числі об
ласна рада профспілок, обласний 
спорткомітет, обласна рада спор
тивного товариства «Авангард», фа
культет фізичного виховання педа
гогічного інституту, ну, І, звичайно, 
керівництво ДЮСШ. Справа в тому, 
що гімнастичний зал школи не був 
пристосований для проведення зма
гань такого високого рангу.

І ось за рекордно короткий строк 
кафедри теорії та методики фізич
ного виховання і гімнастики педін
ституту розробили проект гімна
стичного помосту, а колективи міс
цевих заводів «Червона зірка», ча
вуноливарного, «Новатор», імені 
Кірова, тресту «Кіровоградсільбуд», 
облміжколгоспбуду виготовили всі 
необхідні вузли та деталі для нього. 
Буквально за добу поміст було

© Чи далеко до Олімпу!

ГОСТИННІСТЬ 
ГРАЦІЯМ 
змонтовано, в чому справжній енту
зіазм виявили студенти факультету 
фізичного виховання педінституту. 
Придбано і змонтовано інше необ
хідне устаткування.

Це була нелегка справа. Адже 
поміст являє собою своєрідну аре
ну площею 700 квадратних метрів, 
що підноситься на висоту в один 
метр. Мені відомо, що подібна гім
настична споруда в республіці була 
лише в Київському палаці спорту. І 
ось зараз друга — в Кіровограді.

Приємно й те, що юні кіровоград
ські спортсмени вже випробували 
цю споруду. Напередодні нинішньо
го всесоюзного гімнастичного фо
руму вони провели тут свої обласні 
змагання. За програмою майстрів 
спорту добре виступили Ірина По- 
перешниченко, Наталія Копач, Світ
лана Шевченко, а за програмою 
кандидатів у майстри кращими були 
Людмила Даніялова і Лариса Про- 
кудіна. До речі, дехто з них пред
ставляє команду Кіровоградщини і 
на цих всесоюзних змаганнях.

Помірятися силами на гімнастич
них знаряддях і килимі прибуло по
ки що понад 120 спортсменів віком 
від 13 до 17 років — з Москви, Ле-

нінграда, Ворошиловграда, Ростова- 
на-Дону, Томська, Іжевська, До
нецька та інших міст країни. В 
обов’язкових і довільних вправах, у 
фіналах вони змагатимуться три дні 
— до 14 березня включно. Потім 
після дводенної перерви — з 17 по 
20 березня у боротьбу вступлять 
хлопчики і юнаки.

Не слід вважати, що молодість 
не обіцяє цікавого в спортивному 
суперництві. Адже гімнастика з 
кожним роком висуває все більше і 
більше юних талантів. Згадаємо, що 
нині славнозвісна гімнастка Ольга 
Корбут вже о 14 років стала чем
піонкою країни.

Отже, змагання обіцяють бути 
дуже цікавими. Вчора дівчата вико
нували обов’язкову програму. І хоч 
з цього виду вже визначились ліде
ри, це поки нічого не визначає — 
останнє слово скажуть спортсмени 
після виконання довільної програми 
та у фіналі. Але немає сумніву, що 
чемпіонат в Кіровограді виявить но
ві таланти, які, можливо, захищати
муть честь вітчизняної гімнастики 
на Олімпійських іграх 1980 року в 
Москві.

О. ДАЦЮК.

БОРОТЬБА КЛАСИЧНА. 
Більше 250 спортсменів 
брали участь у всесоюз
ному турнірі з класичної 
боротьби на приз Героя 
Радянського Союзу Чесла
ва Путовського. На зма-

ганнях, що проходили у 
місті Душанбе, були і ви
хованці кіровоградського 
спортивного клубу «Зірка». 
Вдало провіз поєдинки на 
борцівських килимах май
стер спорту Станіслав Рє- 
дозубов. Виступаючи у 
найлегшій ваговій катего
рії (тут було представле
но 34 учасники) наш зем
ляк став третім призером.

БАСКЕТБОЛ. П'ять днів 
у Житомирі тривали зма
гання на кубок України з 
баскетболу серед вихован
ців УТОГу. В іграх брали 
участь спартаківські ко
лективи Чернівців, Києва, 
Одеси, Вінниці, Кіровогра
да та організатори турні

ру. Добре виступили кіро- 
вогрздці. Вони програли 
лише володарям цього по
чесного трофею — чер
нівецьким баскетболістам 
і зайняли друге призове 
місце. Готупав команду до 
поєдинків Семен Медовий.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

ВЕЯ8852Я

ТЕЛЕЕКРАНWskmsi
з 15 по 21 березпя

ПОНЕДІЛОК

ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Повиті. (М). 9.10 
— Ранном гімнастика.

к. т. (М). 9.30 — Мультфіль
ми. к. т. (М). 10.00 — «Клуб 
кіноподорожей». и. т. (М). 
14.50 — «Мамина школа». (М). 
15.20 — «Мусоргськшіз. Худ. 
Фільм к. т. (М). .17.15 — «Три
буна письменника». (М) 17.30 
— «За накресленнями XXV 
з’їзду КПРС». «Програма ве
личних звершень». Бесіда 2. 
(К). 17.55 — Телеплакат «ЦнФ-

— Худ. телефільм «Найкраси
віші кораблі». Перша серія. 
(К). 22.50 — Вечірні нови
ни. (К).

ВІВТОРОК

(Допецьк). 19.00 — «Вісті». 
(К). 19.30 — Телеплакат «Циф
ри нашого зростання». (К). 
19 35 — «Музичний антракт». 
(К). 19.45 — Копцерт. (Л-в). 
20.15 — «Телешкола механіза
тора». (К). 20.45 — «На доб
раніч, діти!». (К). 21.00 —
«Час». (М). 21.30 — Худ. теле
фільм «Найкрасивіші кораб
лі». 2 серія. (К). 22.50 — Ве
чірні новини. (К).

СЕРЕДА

ЧЕТВЕР П’ЯТНИЦЯ

•ІО ПЕРША ПРОГРАМА. 
10 9.00 — Новини. (М). 9.10

— Гімнастика, к. т. (М). 
9\30 — М. Анчаров. Тел. бага
тосерійний спектакль «В одно
му мікрорайоні». 5 серія, к. т. 
(М). 14.55 — Науково-популяр
ні фільми, к. т. (М). 15.05 — 
«Літературні зустрічі». (М).

ри нашого зростання». (К). 
18.00 — «День за днем». (К-д). 
J8.I5 — «Ми граємо і співає
мо». к. т. (М). 18.30 — «Що- 
денпнк соціалістичного зма
гання». (М). 19.15 — «Співає 
лауреат Всесоюзного і Міжна
родного конкурсів народний 
артист Литовської PCP В. Да- 
уиорае». (Вільнюс). 19.45 — 
Тел. багатосерійний спектакль 
«В одному мікрорайоні». 4 се
рія. к. т. (М) 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — Чемпіонат СРСР 
з хокею: «Спартак» (М) — 
«Торпедо» (М). к. т. 3-й пе
ріод. (М). 22.05 — Фільм кон
церт «Композитор Анатолій 
Александров», к. т. (М). По 
закінченні — нотній. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 1055 - 
Програма передач. (К) 11.00— 
Новини. (К) 11.15 — Фільм-
нонцерт. (К). 11.45 — «Шкіль
ний екран». Фізика для учнів 
10 кл. (К). 12.10 — Телефіль
ми. (К-д). 16.(5 — Програма
пепедач. (К) 10.10 — «Рішення 
XXV з’їзду КПРС — у жит
тя». «Соціальний портрет ко
лективу Новомосковського 
трубного заводу». Передача 1. 
(Д-к). 10.40 — «Про іп.о дзві
ночки гомоніли». Лялькова 
вистава. (Л-п). 17.30 — «Ви
ставка Буратіно». (М). 18.С0— 
«Орбіта дружби». (Донецьк). 
18 30 — Реклама, оголошення. 
(К). — 18.45 — Камерний клп- 
иерт. (К). 19.00 — «Вісті». (К). 
19.30 — «Дійові особи та вико
навці». (К). 20.30 — «На ла
пах республіки». (Одеса). 
20.45 — «На добраніч, діти’». 
(К). 21.00 - «Час». (М). 21.30

ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Новини. (MJ. 9.10 
— Гімнастика, к. т. (М).

9.30 — Мультфільми, к. т. (М).
10.00 — Багатосерійний теле
спектакль «В одному мікро
районі». 4 серія, к. т. (М). 
і 1.55 — Кінопрограма. «В буд
нях великих будов». (М). 
15.50 — «Творчість Вілісз Ла
циса». (М). 19.35 — «Хочу все 
з.чатн». к. т. (М). '* "
«По рідній країні».
ська PCP» к. т. (М). 17.1'5 — 
«Слово ученому», к. т. (М).
17.30 — «Об’єктив», р. т. (М).
18.00 — «Людина, дорога, ав
томобіль». (К-д). 18.15 —
«Пісня далека і близька», к. т. 
(М). 19.00 — «Людина і за
кон». (М). 19.30 — Чемпіонат 
СРСР з хокею: ЦСКА — «Кри
ла Рад». 1 і 2 періоди, к. т. 
В перерві — кіноиарис. (М). 
21.00 - «Час». (М). 21.30 —
Чемпіонат СРСР з хокею: 
ИСКА — «Крила Рад». З пе
ріод. к. т. (М). 22.05 — «Ек
ран запрошує». Зустріч з

16.45 —
Молдав-

учасниками тижня радянсько
го фільму на Кіровоградщн- 
і:1. (К-д). По закінченні — 
повний. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 —
Новини. (М). 9.10 — Гім
настика. (М). 9.30 — Мульт
фільми. (М). 10.00 — «В одно
му мікрорайоні». Тел. багато- 
серійвпй спектакль. 4 серія. 
(М). 11.15 — Фільм-конпсрт
«Музичний дарунок». (К). 
11.40 — «Шкільний екран». Ук
раїнська література для учнів 
10 кл. (К). 16.35 — Програма 
передач (К). 10.40 — «Рішен
ня XXV з’їзду КПРС — у 
життя». «Соціальний портрет 
колективу 1 Іовомосковського 
трубного заводу». Передача 2. 
(Д-к). 17. Ю — «Любителям
оперстп». (К). 18.00 — Рекла
ма. оголошення. (К). 18.3(7 — 
«Рубежі десятої п’ятирічки».

П ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Новини. (М). 9.10 
— Гімнастика, к. т. (М).

9.30 — «Виставка Буратіно». 
к. т. (ЛІ). 10.00 — «Очевидне— 
неймовірне», к. т. <М). 14.35— 
Тел. док. фільм. (М). к. т.
15.15 — «Фільм — дітям». 
«Хлопчики». (М). 16.45 —
«Наука сьогодні». (М). 17.15 
— «Вітгукпіться. сурмачі!», 
к. т. (М). 18 00 — «День за 
днем». (К-д). 18.15 — «Тираж 
«Споптлото». к. т. (М). 18.25 
— «За стіною стппху». Док. 
телефільм. (М). 19.30 — Тел. 
багатосерійний телеспектакль 
«В одному мікрона боні» . 5 се
рія. к. т. (М). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — Фільм-кбпцерт. 
к. т. (М). 22.25 — Кубок євро
пейських чемпіоні» з Футболу: 
«Сснт-Етьєнв» (Франція) — 
«Динамо». (К). (Фраппія). 
х. т. В перерві — новини. (МІ.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини (М). 9 10 — Гімнасти
ка. (М). 9.30 — «Виставка Бу
рятию». (М). 10.00 — «Оче
видне — неймовірне». (М). 
11.60 — Новини. (К). 11.15 — 
«Любителям балету». (К). 
11.40 — «Шкільний екран». 
Історія для учнів 9 кл. (К). 
16 Ю — «Рішення XXV з’їзду 
КГ1РС — у життя». «Серіаль
ний портрет колективу Ново- 
московського трубного запо
лу». Передача 3. (Д-к). 16.45 
— «Пригоди Ведмедика». 
Лялькова вистава. (Х-в). 17.45 
— «Щоденник соціалістичного 
змагання». (В-д). 18.60 —
«Реклама, оголошення». (К). 
18-30 — «Сільськогосподар
ський тиждень». (К). 18.45 — 
ФІльм-кониепт «Наоодпі тии- 
ЧІ». (К). 19 00 — «Вісті». (К). 
19 30 — Телеплакат. (К). 19 35 
— Худ. телефільм «Вітер що
дня». (К). 20.45 — «Па добра
ніч. діти!». (К). 21.00 — «Час». 
(Мі. 21.30 — О. Корнійчук, 
«Макар Діброва». Вистава. 
(1<). 23.00 — Вечірні нови
ни. (К).

15.50 — «Навколо світу». (М). 
16.15 — «Шахова школа». (М). 
16.45 — «Москва і москвичі». 
(М). 17.15 — «Веселі старти». 
(М). 18.00 - «Рішення XXV 
з’їзду КПРС — у життя». 
Виступ другого секретаря 
Зиам'янського міськкому пар
тії той. Кускова А. М. (К-д).
18.15 — «У кожпому малюн
ку — сонце», к. т. (М). 18.30
— «Вісті». (К). 19.00 — «Ми 
будуємо КамАЗ», к. т. (М). 
19.30 - Чемпіонат СРСР з 
хокею: «Спартак» (М) —
«Трактор» (Челябінськ). 1 і 2
періоди, к. т. (М). 21.00 — 
«Час». (М), 21.30— Чемпіонат 
СРСР з хокею: «Спзртзк» 
(М)—«Трактор» (Челябінськ). 
З період, к. т. (М). 22.05 —
«Док. екран», к. т. (М). По 
закінченні — повнив. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 — 
Повнив. (М). 9.10 — Гім
настика. (М). 9.30 — Багато
серійний телеспектакль «В
одному мікрорайоні». 5 серія. 
(М). 16.00 — «Республіканська 
фізяко-математпчна школа». 
(К). 16.40 — «На допомогу 
школі». Консультація до ек
заменів з російської літерату
ри для учнів 8—10 кл. (К). 
17.10 — «Рішення XXV з'їзду 
КПРС — у життя». «Соціаль
ний портрет колективу Ново- 
московського трубного запо
лу». Передача 4. (Д-к). 17.40 
— Телеплакат «Цифри панюго 
зростання». (К). 17.45 — Док. 
телефільм «Вчитель». (К). 
18.00 — Реклама, оголошення. 
(К). 18.15 — «Золоті зірки Ук
раїни». Теленарис. (Одеса). 
1850 — «Грає оркестр «Голу
бий екран». (М). 19.00 —
Міжнародні змагання з акро
батики. (К). 20.00 — «Екран 
молодих». (К). 20.45 — «На
добраніч, діти!». (К). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — Худ.
фільм «Сказання про матір». 
(К).- 22.45 — Копцерт Ленін
градського ансамблю скрипа
лів. (Херсон). 23.25 — Вечірні 
повііпн. (К).
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•ВЛ ПЕРША ПРОГРАМА. 
ІХ 9.00 — Иовани. (М). 9.10

— Гімнастика, к. т. (М). 
9.30 — «Веселі старти», к. т. 
(М). 1'0.15 — «Білий ведмідь». 
Телефільм, к. т. (М). 11.15 — 
Новини. (К). 1’1.30 — Музичний 
антракт. (К). 1155— «Ліс па 
лісках». Тел. дек. фільм. (М). 
І5.І0 — «Російська мова». (М). 
15.55 — «Фільм — дітям» .’«Хо
робрий прогульник». (М). 17 00 
— «Даруйте радість людям». 
До тижня музики для дітей.
к. т. (М). 18.00 — «День за 
днем». (К-д). ІБ.Іа — «Весе
лі потки», к. т. (М). 18.40 — 
«П’ятирічка якості і ефектив
ності». (К-д). 19.1'0 — «Роз
рядка напруженості і револю
ційний процес», к. т. (М). 
19.40 — «Кавказька полонян
ка. або нові пригоди Шури
ка». Худ. фільм, к. т. (М). 
21.00 - «Час». (М). 21.30 - 
«Артлото». к. т. По закінчен
ні — новими. (М).

збірна Голландії. Чоловіки. 
(М). 21.00 — «Час». (М). 21.30
— Концерт, к. т. По закінчен* 
ні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.10- 
Програма пепедач. (К). 10.15
— Док. телефільм «Пора ро
ку». (К). 10.45 — «Театральна 
вітальня». (К). 12.45 — «Що
денник соціалістичного зма* 
гання». (Харків). 13.00—Худ; 
Фільм «Караван». ,(К). 14.05— 
Для дітей. «Червона кпіточ* 
ка». Вистава. (К). 15.35 —>
«Школа передового досвіду». 
(К). 16 05 — Для дітей. «Зе
лений вогник». (К). 17.0& —• 
«Наука—виробництву». (Д-к); 
17.35 — Для дітей. «Сурмач»; 
(К). 18 05 — «Любителям ба
лету». (К). 19.00 — «Вісті»;
(К). І9..Т0 — Худ. телефільм. 
(К). 20.50 — «На добраніч, ді* 
ти!». (К). 21.00 — «Час». (М). 
21.30 — «їптерклуб»- (К). 23.00
— Вечірні новини. (К).

НЕДІЛЯ

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.45— 
«Телешкола механізатора». 
(К). 11.15— Новини. (К). 11.30 
— «Музичний антракт». (1\). 
15.55 — Мультфільм «Випа
док у саду». (К). 16.05 — «Рі
шення XXV з'їзду КПРС — у 
життя». «Соціальний портрет 
Новомосковського трубного 
заводу». Передача 5. (Д-к).
16.35 — Телеплакат «Цифри 
нашого зростання». (К). 16.40 
— Для дітей. «Дзвіночок». 
Концерт. (Харків) 17.15 — 
«Екран молодих». (В-д). 18.00— 
Реклама, оголошення. (К). 18.15 
—Копцерт. (К). 13.30—«Вісті».
(К). 19 00 — Міжнародні зма
гання з акробатики. (К). 20.00 
— Копцерт. (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30—Худ. фільм 
«Ні пуху, ні пера». (К). 22.40 
— Вечірні повний. (К).

СУБОТА
ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Новішії. (М). 9.10 
— Гімнастика, к. т. (М).

9.30 — «АБВГдсйка». К. т. 
(М). 10.00 — «Для вас. бать
ки!». (М). 10.30 — Музична 
програма «Ранкова пошта», 
к. т. (М). 11.00 — «Більше хо
роших товарів». (М). 11.30 — 
«Розповіді про художників», 
к. т. (М). 12.00 — «Полини му
зичного життя». (К). 12.50 — 
Док. фільм «Я одна з вас». 
(М). 13.20 — «Здоров'я», к. т. 
(М). 13.50 — «Толик і Тобік». 
Мультфільм, к. т. (М). 14.00 — 
Чемпіонат СРСР з хокею: 
«Динамо» (М) — «Динамо» 
(І’), к. т. (М). 16.15 — «День 
чудовнії». Мультфільм, к. т. 
(М). 16.30 — «Співдружність», 
к. т. (М). 17.00 — «У світі 
тварин», к. т. (М). 18.00 —
Ноннин. (М). 18.15 — «На аре
ні цирку», к. т. (М). 19.00 — 
Міжнародна товариська зу
стріч з футболу: Збірна СРСР 
— збірна Аргсптіпн. (К). В 
перерві — міжнародні зма
гання із швидкісного бігу на 
ковзанах. Збірна СРСР —

ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Новини. (М). 9.10 
— Гімнастика для дітей.

к. т. (М). 9.30 — «Будильник».
к. т. (М). JO.0O — «Служу Ра
дянському Союзу». (М). 11.00 
— «Дііуг — чарівник», к. т.
(М). И’.ОО — «Музичний кі*
оск». к. т. (М). 12.30 — «Сіль
ська година». (М). 13.30 — «А 
зорі тут тихі». Худ. фільм. 1 і 
2 серії, к. т. (М). Г6.30 -*
«Міжнародна панорама», к. т. 
(М). 17.00 — «До підсумків 
XII зимової олімпіади в Ія- 
сбруку». к. т. (М). 18.00 —
Новини. (М). 18.15 — «Чорна
кгркл». Мультфільм, к. т. (М); 
18.35 — «Новосілля». Вистава- 
огляд Державного Централь* 
ного театру ляльок піл керів
ництвом нарочного артиста 
СРСР С. В. Образцова, к. T. 
(М). 20.00 — «Клуб кііюподо* 
рожей», к. T. (М). 21.00 —
«Час». (М). 21.30 — «До
200-річчя Великого театру Со
юзу PCP». Оперна класика. 
(М). 22.45 — Спортивна про
грама. к. т. По закінченні 
новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.55 
Програма передач. (К). 10.00— 
Худ. телефільм «Невідома»; 
(К). 11 30 — «Інформація, на
уково-технічний прогрес»; 
(К) 12.00 — Для дітей. «Пеп* 
ні — довга панчоха». Віїста» 
г.а. (К) 13.40 — «Мальовнича
Україна», (Д-к). 14.10 —
«Майстри мистецтв України»; 
(К). 15.10 — «Телеплакат
«Цифри нашого зростання», 
(К). 15.15 — «Слава солдат
ська». (К). 16.15 — «Щедрість 
талантів». (Х-в). 16.45— «Сіль
ські обрії». (К). 17.30 — «Са
ратовський оперний». (К), 
18.00 — «Говорять делегати 
XXV з’їзду КПРС». (Х-и). 
18.10 — «У світі рослин». (К). 
19.00 — «Вісті». (К). 19.30 4- 
Док. фільми. (К). 20.05 і-
«Композиторп України». (К). 
20.45 — «На добраніч, діти!», 
(К). 21.00 - «Час». (М). 21.30 
— Худ. фільм «Таємниця Зо* 
лотого Будди». (К). 23.00 « 
Вечірні повний. (К).
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