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ОБЛАСНІ ПАРТІЙНІ КОНФЕРЕНЦІЇ
Відбулася Доленька обласна партійна конференція. Кандидат у 

члени По.тітбюро ЦІ\ Компартії України, перший секретар До
нецького обкому партії Б. В. Качура і промовці наводили тне- 
денні дані, що характеризують динамічний розвиток різних галу
зей економіки, науки і культури області, підвищення добробуту 
трудящих.

Тепло зустрінутий присутніми, на конференції виступив член 
Політбюро ЦК КГІРС. перший секретар ЦК Компартії України 
товариш В. В. ІЦербицький.

Обласні партійні конференції відбулися також у Житомирі, 
Харкові, Львові, Кінві, Кіровограді. Хмельницькому, Сумах. За
поріжжі. Делегати конференцій з позицій високої вимогливості, 
глибоко і всебічно обговорили звіти обкомів партії, хід здійснен
ня рішень XXV з’їзду КПРС і шляхи виконання завдань постав
лених листопадовим (1978 р) Пленумом ЦК КПРС. вказівок, що 
містяться у виступі на Пленумі Генерального секреіаря L1K 
КПРС, Голови Президії Верховної Ради СРСР товариша 
Л. І. Брежнєва. У центрі уваги учасників конференцій були пи
тання виконання планів десятої п’ятирічки, боротьби за ефекі яв
ність і якість роботи, дальшого вдосконалення стилю і методів 
керівництва господарським і культурним бхдівпіппвсм. підви
щення боєздатності всіх партійних ланок, поліпшення ідсйио-гіолі- 
нічного виховання мас.

 (РЛТАУ).

ЙТИ ВПЕРЕД,
ДОБИВАТИСЯ БІЛЬШОГО
З XIX конференції Кіровоградської обласної партійної організації

Щодня, щогодини у будь-якому ку
точку нашої неосяжної Батьківщини три
ває напружена боротьба за здійснення 
величної програми будівництва комуніз
му. Радянські люди, окрилені великою 
метою, єдиною могутньою сі/л’єю при
множують трудовими подвигами славу і 
міць Країни Рад. Веде нас вперед, допо
магає добиватися більшого рідна партія, 
накреслюючи бойову програму діяль
ності партійних організацій, усіх І кож
ного. Ясним дороговказом, керівницт
вом до дії є положення і висновки, вка
зівки видатного політично-о і держав
ного діяча товариша Л. І. Брежнєва, ви
кладені у його доповідях і виступах, у 
працях і ногих книгах «Актуальні проб
леми ідеологічної роботи КПРС», «Мала 
земля», «Відродження». «Цілина». І ко
муністи, трудящі Кіровоградщини одно
стайно підтоимуютч політику партії, 
схвалюють багатогранну і цілеспрямо
вану діяльність Ііентпального Комітету, 
Політбюро ЦК КПРС на йолі з Л. І. 
Брежнєвим.

Керуючись організаційно-пслітич''ими 
заходами по виконанню ізішень XXV 
з'їзду КПРС, XXV з’їзду Компартії Ук- 
оаїни. постановою XVIII обласної пар
тійної конференції, здійснюючи комп
лексний план соиіально-екс помічного 
розвитку області, обком партії в звітно
му періоді всю організаторську і масо
во-політичну роботу спрямовувал на під
вищення ефективності і розгор
тання змагання за виконання завдань 
п’ятирічки і соціалістичних зобов’язань. 
Актуальні питання партійного керівницт
ва розвитко/л економіки всебічно роз
глядалися на пленумах, зборах партійно- 
господарського активу, засіданнях бюро 
і секретаріату. 6улі< в центрі уваги всіх 
партійних організацій.

У про/аигловості на основі впровад
ження досягнень науково технічного 
прогресу, передової технології, економ
ного використання матеріальних і тру
дових ресурсів забезпечувалися дальше 
поліпшення використання оснсгних Фон
дів. підвищення якості вироблюваної 
продукції. Все це дало можливість ви
конати -авдання трьох років по при
росту обсягів промислового виробницт
ва. Попал річні плани буде реалізовано 
продукції чд 50 млн. карбованців. На 
десяти підприємствах впроваджена 
комплектна система управління якістю 
продукції, ча 93 освоєна система її без
дефектного випуску, налагоджено ви
пуск 476 нових видів виробів. Нині 143 
вироби маркируются державним Зна
ком якості.

Разом з тим досягнуті результати да
леко не повністю відповідають вимо
гам, висунутим XXV з’їздом паоїії, 
зрослим можливостям підвищення ефек
тивності суспільного виробнинтєа. еко
номічному потенціалу області. Свідчен
ням цього є те, шо промисловість ІЗ 
міст і районів не справляється з завдан
нями трьох років п’ятирічки по темпах 
приросту обсягів виробництва, Ю — по 
продуктивності праці. На багатьох заво
дах і Фабриках ще низький рівень меха
нізації виробничих процесів. Кількість 
робітників, зайнятих ручною працею, 
скорочується повільно. Особливо це СТО
СУЄТЬСЯ допоміжних дільниць.

Як свідчить аналіз стану справ на міс
цях, подекуди не ведуть цігеспрямова- 
ноі боротьби за з/ліцнення соціалістич
ної дисципліни праці, що призводить до 
значних втрат робочого чагу. Ще висо
кими залишаються втрати від браку.

В області проводиться значна робота 
по посиленню режиму економії палива 
й електроенергії. З початку року зеко
номлено понад 35 млн. кіловат годин 
електроенергії і 31 тис. тонн умовного 
палива. Проте і тут не обходиться без 
недоліків. Цього року допустили зна-ну 
перевитрату електроенергії ряд підпри
ємств виробничих об’єднань «Олександ
рі я вугілля», «Кіоов оград залізобетон», 
«Дніпроенергобуд індустрія», тресту
«Кіровоградсільбуд».

Напружена обстановка створилася на 
транспорті, особливо залізничному. Як і 
раніше, низьким залишається коефіці
єнт використання парку вантажних авто
мобілів, порушуються графіки руху ав
тобусів тощо.

Складні завдання стоять перед колек
тивами промислових підприємств у 1°79 
році. Згідно п’ятирічного плану, обсяг 
випуску продукції проти нинішнього ро
ку необхідно підвищити на 7.9 пооцен- 
та, продуктивність праці — на 5.6, а з 
урахузачням допущеного відставання — 
на 8 8 процента. Для досягнення цих ру
бежів необхідно особливу увагу приді
лити підвищенню продуктивності поаці, 
впровадженню у виробництво досягнень 
науки І пер,елового лосвіду. нової техні
ки і технології. Повсюдно слід привести 
в лію наявні резерви і можливості для 
збільшення випуску і підвищення техніч
ного рівня продукції при мінімальних 
затратах.

Здійснюючи аграпний купе партії, хлі
бороби області добилися певних успіхів 
у повні. За три роки НИШІЩ-ІЬОЇ п’ятиріч
ки виробництво зео"» збільшилося про
ти попеоедньої на 21 5 тис. тонн і стано
вить у середньому за пік 2.7 млн. тонн. 
Середньорічна врожайність посягла 31.5 
центнера з гектапа. або на З 3 центнера 
більше ПРОТИ дев’ятої п’ятирічки. ЧмНІШ- 
ньогп року з кожного гектара зібрано 
по 35 7 иентнеоа зерна.

Однак ше ме посягнуто потрібного 
рівня інтенсифікації сільського госпо
дарства. Тпмпи зпестання виробництва 
зерна серйозно відстають від заплано
ваних. За той поки недобір його ло пла
ну становить 44Г) т«с. тонн, заборгова
ність деож’ві — 256 тис. тонн. Далеко 
не все-побилося ляп підвищення вро
жайності цукрових б'/ПЯУІВ соняшнику, 
овочів К-ТОТОПЛІ І ФоуктІВ.

У звітній доповіді багато уваги приді
лялося питанням розвитку громадського 
тваринництва На основі широкого коо
перування в області ствоо»ио міжгоспо
дарські підприємства і об’єднання по 
виробництву тваринницько” пподукції. 
роз'циоенп потужності спеціалізованих 
господарств, які нині оеалі.зують держа
ві понад 70 процентів яловичини, сви
нини, яєць. Господарства забезпечили у 
НИНІШНІЙ П ятирічці гопедчьорічний при
ріст закупок молока (у порівнянні з де- 
в ятою) на 6 4. з яєць на 18 процен
тів. Виконуються народногоспо папські 
плани трьох років по заготівлі молока, 
ясиь і вовни.

Разом з тим у розвитку громадського 
тваринництва допускак)ться істотн; нед0. 
ліки. Останніх три-роки погано ппаї ю- 
валн спеціалізовані гЄцСГІОдарствз ; мЬк- 
господарські підприємства По вироб
ництву М яса, внаслідок чого за цей пе
ріод державі недодано 1 4 Т1С 
живності. Особливо знизиллг» С’ °“Н 
тивність худоби і птиц? 7" .проду‘<- 

рощ. За одинадцять місяців надій НЬ°МУ 
ЧІВ надій мопо- 

ка на корову зменшився проти минуло
го року на 145 кілограмів. У деяких ра
йонах не виконуються встановлені зав
дання по одержанню приростів ваги 
великої рогатої худоби, повільно зрос
тає врожайнісіь кормових культур, не 
вистачає сховищ для кормів.

Згідно п’ятирічного плану, в останні 
два роки п'ятирічки мають різко зрссти 
обсяги виробництва і заготівель тва
ринницької продукції. Уже наступного 
року господарства області повинні про
дати державі 187,6 тис. тонн м’яса, 689 
тис. тонн молока. 299,1 млн. штук яєць. 
Для реалізації цих завдань треба здій
снити велику роботу по мобілізації зу
силь трудящих нз підвищення продук
тивності громадського тваринництва, 
збільшення поголів'я худоби і птиці, ши
роке використання переваг спеціалізації 
і концентрації, на впровадження у ви
робництво поогресивних технологій.

Хаоактеризуючи розвиток капітально
го будівництва, необхідно відзначити, 
шо за останні три роки освоєно більше 
1200 млн. карбованців капітальних вкла
день, забезпечено виконання п'ятирічко- 
ге плану по введенню в дію більшості 
нових виробничих потужностей. У поак- 
тику житлового бчлівничтва впроваджу
ється схвалений ик КПРС дссзіл буді
вельників м. Орла по безперервному 
плануванню і потоковому спорудженню 
житла.

Проте із виконанням державних пла
нів і соціалістичних зобов’язань не 
справляється понад 60 процентів підряд
них ооганізамій, серел них багато під
розділів комбінату «Кіоовоградважбуд». 
Залишається великою плинність кадрів, 
повільно підвищується якість будівель
но-монтажних робіт. Нижче своїх мож
ливостей поаиюють пбпміжколгоспб-.'ц і 
тест «Кіровоградсільбуд». Особливо 
незадовільно в області ведеться бчдів* 
ництво житла, лікарень, дитячих дош
кільних закладів, профтехучилищ.

До кінця п’ятирічки належить розв’я
зати важливі завдання по спорудженню 
нових великих підприємств, а також лік
відувати допущене відставання, забезпе
чити виконання п’ятирічного плану по 
введенню житла і об'єктів соціально- 
культурного призначення. А для цього 
сеоед здійснення іншиу захолів треба 
повести непоимипеннч боротьбу з роз
порошенням сил і засобів по численних 
будовах, .удосконалювати організатор
ську і магово-пол'тичну роботу в колек
тивах будівельників підвищувати відпо
відальність керівників ?а виконання пла
нів і соціалістичних зобов язань.

У звітному періоді партійні комітети 
предметніше займалися питаннями під
вищення добробуту труляших. поліп
шення торговельного, побутового, ме
дичного і комунального обслуговуван
ня. Та необхідно визнати, що недо
статньо йде розвиток галузей групи «Б». 
Темпи росту обсягів виробництва топа' 
рів народного споживання нижчі за- 
ппя',''огних.

Повільно усуваються недоліки в орга
нізації торгівлі. У багатьох магазинах 
їдальнях допускаються перебої в поста
чанні товарів, що виробляються в дос
татній кількості, трапляються грубість, 
неповажливе ставлення до покупців, за
мовників Повсякденної уваги вимагає і 
робота підприємств громадського хар
чування. Як і раніше, серйозні недоліки 
допускаються в організації харчування 
учнівської молоді, робітників вечірніх і 

нічних змін, істотні недоліки трапляють- ц 

єя і в роботі органів охорони здоров'я.
За період після попередньої партій

ної конференції обласна партійна опга- І 
нізація ще більше організаційно зміцні
ла, ідейно загартувалася. За цей час 
вона зросла на 3,4 тисячі чоловік і 
нині об'єднує понад 69 тисяч кому
ністів. Створене 65 нових первинних. 84 
цехових парторганізацій, 203 партгруп 
Це сприяло дальшому підвищенню 
ефективності ідеологічно" роботи на ос
нові комплексного підходу. Чимало 
зроблено по впровадженню перспек
тивного планування ідейно виховної о 
процесу, поліпшилися якісний склад 
ідеологічних кадрів і їх навчання. Цент
ральне місце займала політична й єно 
номіина освіта комуністів, усіх трудящих 
Марксистсько-ленінську теорію сьогодні 
вивчають бпизько 260 тисяч чоловік, у 
тому числі 58 тисяч комуністів.

У формуванні комуністичної ідеології 
слід повніше використовувати можли
вості лекційної пропаганди, підвищувати 
рівень роботи по патріотичному й інтер
національному вихованню трудящих 
Велику роботу належить провести V 
зв’язку з 325-оіччям возз’єднання Укоаї 
ни з Росією. її необхідно спрямувати на 
дальше зміцнення є,Якості напедів на
шої країни, розвиток політичної і труДО- ' 
воі активності людей.

Більш системно і кваліфіковано слід : 
розв'язувати питання моральною вихо. 
вання. Формування активної життєво" ! 
позиції трудящих, підзищенн-я ослі за 
кладів культури і кіно в КОМУНІСТИЧНОМУ 

вихованні, розвитку фізкультури і спор
ту. Ще повільно йде опанування мис
тецтвом комплексного підходу ДО кому
ністичного виховання, не стала постій
ною турбота про підвищення дієвості 
всіх засобів ідеологічного впливу, особ 
пиво соціалістичного змагання. В ряД: І 
міст і районів слабо -абе-пя-зусться реа
лізація вимог XXV з’їзду КПРС по поси
ленню боротьби з антигромадськими 
проявами, релігійним впливом.

Сьогодні мова йде про те. щоб повні
ше використевувати весь арсенал засо
бів ідеологічного впливу для формуван
ня марксистсько-ленінського СВІТОГЛЯДУ 

комуністичного ставлення до поаїк. ак
тивної життєвої позиції кожного грома
дянина, для пропаганди внутрішньої і 
зовнішньої політики КПРС. посилення 
боротьби з буржуазною ідеологією.

Чимало в області зроблене для підви 
щення ефективності і якості навчально- 
виховного пронесу. пооФооієнтації. під 
готовий висококваліфікованих спеціаліс
тів для народного господарства За роки 
десятої п’ятирічки підготовлено понад 
10 тисяч спеціалістів я вищою і серед
ньою освітою, понад 22 тисячі крдпіФіко 
ваних робітників і мехач'затооів сіль
ського господарства. Зросли обсяг і 
економічна ефективність наукових роз
робок вчених наших вузів.

Разом з тим. ще слабо впроваджують
ся досягнення пел-».-огічної науки і прак
тики, відомий усій країні досвід окре
мих педколективів області. Полільно 
розв’язуються питання розвитку бази 
міжшкільних комбінатів, таборів праці • 
відпочинку. Малоефективною залиша
ється пропаганд» поестижності иобітни 
чих і особливо будівельних, сільськогос
подарських пооФесій Бага’о цих та ін 
ших недоліків допущено і з вини обко 
му, міськкомів, райкомів комсомолу 
Щоб виправити їх, треба глибше вникати 
в проблеми вдосконалення навчально 
виховної роботи грунтовніше вирішува
ти питання комплектування навчальних 
закладів і установ народної освіти кад
рами. їх виховання, предметніше займа 
тися всім комплексом побутового влаш
тування працівників освіти. Необхідно 
справу поставити так, щоб кожен кому
ніст, кожен працівник будь-якої панки 
господарювання буе відповідальним за 
навчання та ідейне виховання молодо 
з/ліни.
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ДВА з половиною роки 
йшли до цієї події на 

ударній комсомольській 
будові — будівництві за
лізниці Долинська — По
мічна. Нелегкі роки, але не 
повторні романтикою буд
нів. І ось — перемога! 
Сонце, ніби на замовлен
ня, позисло 
кою ділянкою 
неподалік Бобринця. П’ят
надцята година дня. Ав
тотраса ще розмежовує 
два відрізки колії зліва й 
справа на відстані до ста 
метрівї Але скорочується

— перемога!

над невели- 
залізниці,

цей розрив буквально на 
очах. Не віриться навіть.

— На годину роботи за
лишилося, не більше, — 
говорить заступник керу

ючого трестом «Півден- 
західтрансбуд» М. Г. 
Гришко. — Все йде згід
но графіка. На сьогодні 
призначено стикування 
двох відрізків залізниці, 
що прямують від Поміч
ної і Долинської. З укла
денням останньої ланки 
колії буде відкрито на
скрізний робочий рух на 
всій трасі.метрів^ Але

А Лічені хвилини залишилися до стикування на 
ударній комсомольській будові.

РЕПОРТАЖ
*• . *

Поспішають 
очікувану мить юнаки і 
дівчата комсомольсько- 
молодіжної бригади мон
терів шляху з будівельно
го управління № 147
тресту «Південзахідтранс- 
буд», яку очолює О. І. 
Магурчак. Ні на хвилину 
не зупиняють вони шпа- 
лопідбивачів, метр за мет
ром вирівнюють колію. В 
цьому колективі немає 
відстаючих, бо всі знають, 
що кінцевий результат ро
боти залежить від спіль
них зусиль, старання, 
вміння кожного. Щозміни 
бригада перевиконує зав
дання. Та все ж майстра
ми з майстрів за спільним 
визнанням тут вважають 
Марію Подобівську, Рома- 
мана Феннича, Василя Ко
жана.

Скорочується відстань 
між двома відрізками. І 
раптом... коротка затрим
ка. ДНа місці, де мала ляг
ти остання ланка 
виявився пагорб не грун
товий, а скелястий. Буль
дозер спершу аж захли
нувся від перенапруги. Та 
так було недовго. Затрем-

костиль — останній
ордена Леніна, бригадир комсомольсько- молодіжної 
Павло Касьлнов заб'є срібний

колії,

А Ще мить — і кавалер 
бригади монтерів колії 
на всій новобудові.

тіли брил«* і позільно по
чали «зідступати» перед 
потужною машиною. І 
тільки вкрай напружене 
обличчя бульдозериста 
І. Й. Цими, який нібіи зріс
ся з важелями 
біні, безмовно 
нелегкі, ой 
останні метри.

На невеличкому п’ятач
ку поблизу бобринця того 
дня трудилися представ
ники найрізноманітніших 
служб буд-ївництва. Кращі 
із кращих колективів за
воювали право здійснити 
стикування на 
комсомол» ській.
них — комсомольсько-мо
лодіжний колектив коліє
укладального поїзда іме
ні Павки іКорчагіна, очо
люваний Зурабом Окуд-

в своїй ка- 
гозорило: 

нелегкі ці

удар.іій 
Серед

жавою. Майже 80 процен
тів колії від Долинськсі 
до Бобринця і станції Тим- 
козо, 50 процентів — від 
станції Козалівки до Биб- 
ринця проклали хлопці Зу
раба. Свої соціалістичні 
зобов’язання на третій 
рік п’ятирічки, які виріши
ли завершити до 60-річчя 
ВЛКСМ, вони виконали 
ще 28 липня. Підкорюва
чі темпів, вони й під час 
стикування сповна показа
ли все своє уміння. За лі
чені хвилини складали ко
лійні ланки. А останню 
уклали просто красиво; 
одразу і без підправки.

А ще за мить настала 
ота хвилююча і незабутня 
подія. До стику двох ла
нок колії підійшов кавз-

лер 
дий 
комсомольсько 
діжної бригади монтерів 
Павло Касьянов. Вправно, 
наперекір хвилюванню, 
забив срібний костиль з 
написом: «Долинська — 
Помічна. 22.XII. 1978 р.»

Тут же відбувся мітинг. 
’ Зі словами привітання до 

будівельників звернувся 
керуючий трестом «Піа 
дензахідтрансбуд» 
Баруленков.

і По стикованому 
ку колії пройшов 
робочий поїзд. *

ордена Леніна., мо ю" 
комуніст, бригадир 

мого-

В. В.

відріз- 
перший

О. БАСЕНКО, В. ГРИБ 
(фото), спецкори «Мо
лодого комунара».

ф РАДЯНСЬКЕ
ВІДМІННЕ

„КОМСОМОЛЬСЬКА
КОЖЕН
ДЕСЯТИЙ — 
ДОЗОРЕЦЬ

Розповідає Олександр 
Малашенко, начальник за
водського штабу якості:

— Комсомольські штаби 
і пости виникли як складо
ва частина комплексної 
системи управління якістю 
продукції (КСУЯП). Ось 
уже три роки вони функ
ціонують майже в усіх 
цехах заводу. Ця форма 
боротьби за висбку якість 
спрямована на широке 
залучення юнаків і дівчат 
до управління виробницт
вом, контролю за техноло
гічними процесами. Наве
ду таку цифру: 100. Це 
стільки, навіть трохи біль- 
бе спілчан беруть участь 
у діяльності лише постів, 
тобто кожен десятий член 
ВЛКСМ є дозорцем якості.

За розробленими комі-

тотом комсомолу умова
ми змагання ми щомісяця 
визначаємо кращий цехо
вий штаб, якості. Найбіль
ше лаврів дісталося поки 
що дозорцям цеху № З, 
де, до речі, й народилася 
ініціатива «ГІ ятирічці
якості — комсомольську 
гарантію!» Кілька сотень 
карбованців на рік еконо' 
мить цех завдяки ефек
тивній роботі комсомоль
ських постів. І економія 
ця дається далеко не 
просто.. Скажімо, на діль
ниці № 1, якою керує 
В. М. Шевченко, на кожній 
з ЗО технологічних опера
цій можна допустити брак. 
Не вдаючись до технічних 
подробиць, скажу, що вия
вити його можуть і на ос
танній стадії. Виходить, де
сятки людей передавати
муть одне одному плід 
чиєїсь помилки, навіть не 
підозрюючи про це. Тому- 
то з умовах підприємства

НА початку п’ятиріч 
ки комсомольці 

Світловодського заво
ду чистих металів вис
тупили з ініціативою: 
працювати під девізом 
«П’ятирічці якості — 
комсомольську гаран
тію!» Почни народив 
ефективні форми зма
гання молоді за висо
кий гатунок продукції, 
за прикладом передо
вих підприємств країни 
тут створили комсо
мольські штаби і пости 
якості.

такий важлизий міжопера- 
ційний контроль, що його 
здійснюють комсомоль
ські пости якості під ке
рівництвом цехових шта
бів. Ось звідки беруться 
сотні зекономлених кар
бованців, які міг «украс
ти» брак.

ЯКИМ БУДЕ 
КОЕФІЦІЄНТІ
І все-таки ідея створен

ня на підприємсіві комсо
мольських шгабів та пос 
тів якості має свого конк
ретного автора, навіть не 
колектив, а одну людину.

Знайомтеся: Василь Ти
хонович Ціленко — керів
ник комсомольсько-моло
діжної дільниці № 2 того 
ж таки третього цеху. Зви
чайно, досвід кращих

« Комсомольським організаціям посилити боротьбу 
за якість роботи, честь заводської марки, за збільшен
ня випуску продукції з державшім Знаком якості, всі
ляко підтримувати і поширювати досвід участі коміте
тів ВЛКСМ у впровадженні комплексних систем уп
равління якістю на всіх етапах виробництва».

(З резолюції XVII! з'їзду ВЛНСМ).

комсомо.чьських організа
цій країни, зокрема льві
в'ян, не дазаз спати бага
тьом ентузіастам, але ось 
так сміливо і впевнено по
чав відстоювати необхід
ність впровадження його 
на заводі чистих металів 
саме він, Василь Тихоно
вич. Ціленко ж одним із 
перших показав ефектив
ність нововведення на 
практиці, 
постійно вдержує 
місця в

XVIII

нововведення
Його колектив 

високі 
соціалістичному 

змаганні, носить ім’я 
з’їзду ВЛКСМ.

Є у Ціленка ще 
ідея, котру дружно 
тримали комсомольці. 
Суть її ось у чому. На 
дільниці працюють комп
лексні бригади з 15—16 
чолозік. Взаємозамінність 
повна, хоча технологічний 
процес передбачає вико
нання 22 операцій. Наче 
все добре. Але оцінку да
ють роботі бригади в ці
лому, немає чіткого аналі
зу внеску кожного робіт
ника. Отож і пропонує Ва

силь Тихоноаич запровади
ти КОЕФІЦІЄНТ ТРУДОВОЇ 
УЧАСТІ. В>не виготовлено 
спеціальї-.И'. стенд, на яко

одна 
під-

му щомісяця фіксують 
особисті виробничі показ
ники членів колективу. 
Звичайно ж, одним з ос
новних критеріїв стане 
якість.

Творчий підхід до зма
гання зумовив високі ін
дивідуальні результати 
молодих виробничників; 
змінні норми на дільниці, 
як правило, перевикону
ють, а, наприклад, апарат
ники Володимир Довжен
ко, Наталка Ільченко і Ва
лентина Литвин уже спра
вилися із завданнями чо
тирьох років пятирічки.

НЕ ПОСТИ
ЄДИНІ...
Розповідає секретар ко

мітету комсомолу підпри
ємства Петро Сокуренно:

— Робота цехових шта
бів та постів якості під 
контролем заводського 
штабу і комітету комсомо
лу — основна форма бо
ротьби за високий гатунок 
продукції.

Діючу форму трудозого 
суперництва можна умов
но поділити на три етапи.

На першому з них молоді 
виробничники змагаються 

за право носити звання 
«Кращий по професії». 
Другий етап — змагання 

працювати з 
клеймом. На 
етапі потріб- 

особливо ви- 
професійними

за право 
особистим 
заключному 
но володіти 
сокими 
знаннями і навиками, щоб 
брати участь у випуску ви
робів з державним Зна
ком якості.

Форма змагання, базу 
мовно, постійно вдоскона
люватиметься, адже го
ловне завдання — залучи
ти якомога ширші маси 
молоді підприємства до 
боротьби за честь завод
ської марки. І кожен наш 
успіх буде відповіддю на 
рішення 
(1978 р.) Пленуму 
КПРС, десятої сесії Вер
ховної Ради СРСР і груд
невого (1978 р.) Пленуму 
ЦК Компартії України.

листопадового
ЦК

с. тишко, 
плавильник Свіїловод- 
ського заводу чистик 
металів імені 50-річчя 
СРСР.

ДИНАСТІЯ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ВАТАЖКІВ
—- один з найбільших у районіЗ ентузіазмом іруднлнся на 

відбудові господарства, зруй
нованого в роки Великої Віт
чизняної ВІЙНИ, комсомольці 
радгоспу імені Димптрова Ус- 
типівського району. Очолював 
їх тоді Іван Довгапь. Це була 
авторитетна, всіма шанована 
людина, здібний організатор і 
вихователь молоді. Комсомоль
ський осередок господарства 

~ цілком заслужено вважався 
і одним з найбільш згуртова
них, боєздатних. Велика заслу
га в цьому належала Іванові 
Довганю, який працював сек
ретарем комітету ЛКСМУ про
тягом десяти повоєнних років.

Він рано пішов із життя.
А незабаром його місце в 

комсомольських шеренгах зай
няли діти. Майже десять років 

підряд (1967 — 1977) комсо
мольською організацією рад
госпу , керувала Надія Дов- 
гаи». Увесь цей час спі лкова 
молодь господарства йшла на 
правому фланзі соціаліст -ню- 
го змагання, наполегливо пра
цювала над підвищенням сво
го загальноосвітнього із ідей
но-політичного рівня, змістовно 
проводила дозвілля. Коліітет 
комсомолу, очолюваний мо
лодою комуністкою. Н. Дов
гань, завжди виступав .ча
сі рільником корисних страв, 

ініціатором цінних починів. 
Комсомольську організацію не 
газ називали в числі перемож
ців різних оглядів. А особисто 
1І. Довгань за успіхи в кому
ністичному вихованні молоді 
було нагороджено Почесною 
грамотою ЦК ЛКСМУ.

Кілька раз обирали секрета
рем комсомольської організа
ції місцевої (Дпмптровської) 
десятирічки молодшу сестру 
Надії •— Любов Довгапь. Те
пер вона працює в рідній шко
лі вчителькою, бере активну 

участь у громадському житті 
колективу. А комсомольську 
організацію середньої школи 
очолює наймолодший з Довга- 
нів — десятикласник Сергій, 
І його заслуга е в тому, то У4' 
нівська молодь живе багато- 
граштим, змістовним життям.

Більш як чверть століття 
віддала сім’я Довгапів актив
ній роботі у виборних комсо
мольських органах.

С. ГРИГОРЧУК, 
громадський кореспондент 

«Молодого комунара».



„Молгодж# ходеуждр«’

І
ТВОЯ 
ПРОФЕСІЯ

М РІЯЛА Ольга стати лікарем. Білий 
кала, був би їй, чорнявій з ісміїими 

веселими очима, до лиця. Але ие су їй 
лося Якось приїхала вона до Кіровогра
да. Натрапила на оголошення про набір 
учнів до міського професійно-технічного 
училища № 2 імені Героя Радянського 
Союзу О. С. Єгорова. Вирішила події нп- 
тнея, що то за училище. Ц0зі великі на
вчальні корпуси виблискували світлими 
вишами. З дверей гуртожитків що міс
тилися поруч» шпигали веселі зграйки 
юнаків і дівчат.

. буде, те и буде, — вирішила
дівчина і подала документи.

Батько її, довідавшись, Що Ольга рчн; 
тнметься V профтехучилищі, трохи по
мовчав і сказав:

— Якщо всі упила, то
Спершу 

зробила, 
п і ніл а до 
го училища. Та 
незабаром Оли по
ринула в навчан
ня. Майбутня спе
ціальність дедалі 
бі тьніє подобалась 
їй.

Шкільні по дру
за у на жували 

що вона 
о вибрати 

сішж^ стати будівельником, 
школі була майже відмінницею.

-- --.... — Бона вже розумі

сумнівалася
що не 

медичио-

вчися.
чи правильно

— Вікторе, що привело зас сьогодні 
до училища?

— До хороших людей тяг/іе.
— А що найбільше запам’яталося 

життя в училищі?
— Ставлення до пас, учнів. Витримка 

і терпіння вихователів. Ми навчилися 
тут планувати свій час, відповідані за 
доручені справи.’ Ми навчилися працю
вати.

— Які у вас плани?
— Збираюся вступати до військового 

училища.
— А як же ваша спеціальність?
— її за плечима ие носити, В жніті 

знадобиться.
— Скажіть, Вікторе, як проходить ва

ша- військова служба? Мабуть важко 
спочатку було?

— Ні, — усміхається він, — адже ми 
виходимо з училища добре підготовле
ними до служби в лавах Радянської Ар
мії.

і розповів Віктор Товсторог, інші воїн

ЗЕРНА

4

ти
Ользі, 
могла 
бу н:є>, 
адже з 
Посміхалась дівчина, і 
ла, що н приваблює у професії маляра.

- /1 поиаціла, що своєю працею змо
жу приносити Пішим радість, —- мові.гь 
Ольїа Мусієнко. .Адже від будівель- 
шікіз нерідко з.і.іСжіі інастрій людей, 
які житимуть у нових гарних квартирах.

Серед учнів, котрі навчаються в учи
лищі є й іакі, у кого важко склалася 
доля, і саме тут вони знайшли свій рід
ини дім. У цьом} велика заслуга вихова
телів закладу. л :і кожної о хлопця, за 
кожну дівчину йде боротьба. З повагою 
розказує Ольга Мусіенко (тни вона вже 
на другому курсі) про свого керівника 
іруші .іюиов Іванівну Завірюху.

— Це така чудова людина! вона ла
гідна и чумна, як мати. Ми з нею може
мо ділитися найпогаємнішнм, і вона 
завжди зрозуміє, порадить, кавчи і ь. 
Кількох наших дівчат вона підтримала 
в тяжкі хвилиии, жоднім не дала схи
бити.

Багато хороших людей працює в іГі’У 
№ 2. Двадцять сім років минули відтоді, 
як прийшов до училища звільнений у за
пас воїн Анатолій іхармазін. Почавши 
майстром, виріс до директора закладу. 
Анатолій Федорович не шкодував зу
силь, щоб поліпшити умови навчання і 
побуту учнів. 1 ці зусилля не пропали 
марно. Багато підлітків саме в училищі 
дістали путівку в житія, тут вони дові
дались про поняття виробничої СІРКИ, 
г.ут у них зародилось почуття виробни
чім честі. ДОПОМОГИ! підліткові відчуїн 
творчу силу свої:, рук, виховати з нього 
всебічно розвинуту людину, підготувати 
юнака чи дівчину до великого жнітя, 
навчити учнів мислити по-комуністично- 
му, виховувати їх у дусі патріотизму і 
соціалістичного інтернаціоналізму — іа- 
кі складні завдання сгоят» перед викла
дачами і вихователями закладу.
-.і РО те, як виконується одне з цих 
8 з завдань, розповідає вчителька ні
мецької мови, керівник клубу інтернаціо
нальної дружби Фріда Григорівна Зі- 
мсне.

— ііаш клуб існує кілька років. Члени
його мають друзів у кількох країнах сві
ту. Вони з ними листуються, обмінюють
ся сувенірами. Наші дівчата 
розказують споїм німецьким, 
болгарським друзям про навчання, 
боту, дозвілля. Нещодавно і _ 
відбулися цікаві зустрі-.і з представника
ми болгарській та німецької молод* — 
бійцями міжнародного будівельного за
гону, що прокладав газопровід «Союз». 
Па них зустрічах учні виконували пісні, 
декламували вірші мовою своїх гостей. 
Іноземні друзі мали змогу ознайомгтпся 
з умовами навчання, праці і побуту май
бутніх будівельників. У свою чергу бійці 
міжнародного будівельного загону роз
повіли про життя молоді у своїх краї
нах. .

Із завучем Марією Сергієвною Раьі* 
ною ми пройшли до гуртожитку, де жи
вуть учні. На першому поверсі — музей 
революційної, бойової і трудової слави.

— Експонати для цього музею зби
рали паші учні під час походів, — по
яснює Марія Сергіївна.

Приїхав солдат у відпустку. Алз перш 
ніж піти додому, завітав він до учили
ща. Високого, симпатичного юнака у 
формі воїна Радянської Армії зустріли 
тут з радістю. Поговорити було про що 
педагогам і солдатові, який ще зовсім 
недавно був їхнім вихованцем.

Віктор Товсторог, так звати юнака, за
кінчив училище 1977 року, набувши про* 

• фесію столяра, - • •—

ОБРА

Радянських Зброй
них Сил, про Ми
колу Петровича 
Фурмапова,- свого 
першого вчителя, 

> у якого освоював 
ази військової під
готовки.

Сімнадця пі р і ч- 
ним юнаком Ми
кола Петрович зі 
зброєю в 
став, на 

гіілсріьської

і хлопці 
чеським, 

......., ро- 
В училищі

3 сто»

ДО НОВОГО РОКУ ЗАЛИШАЮТЬСЯ ЛІЧЕНІ ДНІ. У ДІВЧАТ З ХУДОЖНЬОЇ МАИ- СІС.І-НІ ЛЕНІНСЬКОГО районного харчоторгу турбот вистачає. ТА ХУДОЖНИЦІ ПЕРЕКОНАНІ — ВІТРИНИ МАГАЗИНІВ, ОФОРМЛЕНІ ЇХНІМИ РУКАМИ, БУДУТЬ ДАТУВАТИ ПЕРЕХОЖИМ НОВОРІЧНИЙ, СВЯТКЮВШі- ІІАСГРІЙ.
Фото В. ГРИБА,

руках 
захист 
пава-Батьківщини від

ли. Був поранений. Ніс ія лікування 
знову повернувся в сіріи. Пізніше закін
чив військове училище і став займатися 
патріотичним вихованням молоді. Вже ві
сім років М.»П. Фурманов викладає вій
ськову справу у професійно технічному 
училищі № 2.
|| РО те, що дають учням уроки почат- 
■■ КО8ОЇ військової підготовки, гово
рять листи:

«Доб/л/« день, Миколо Петровичу! 
Велике Вам спасибі, що Ви вірите нам, 
молодим. 1 ми виправдаємо Ваше до
вір'я — кордон буде непорушним! Па
м'ятаю, з яким захопленням я відвіду
вав уроки пола:нової військової підсо- 

АЛ- —.....- -1.....— Вам за
не про

пас у дусі 
вчили 

готовими захистити

товки. Лін, ваші учні, дякуємо 
благородну пращо, адже вона 
пила марно. Ви виховували 
добра, 'любові до Батьківщини, 
нас бути завжди 
свою Вітчизну. Ми добре засвоїли Ваші 
уроки. Ви готували нас до служби у 
лавах Радянської Армії по-справжньо
му. З великою пошаною до Вас В. 1\у- 
ропяткін».

А ось рядки з іншого листа, його на
писав хлопець, котрий вважався свого 
часу «важким»:

«.Дорогий Миколо Петровичу! Я ду
же вдячний Вам і всьому педагогічно
му колективові за все, що ви зробили 
для мене. Завдяки вам, вихователям, 
багато хто з юнаків і дівчат знайшли 
свій життєвий шлях. Від Вас, Миколо 
Петровичу, я дізнався, що ж таке вій
ськова підготовка, армія, колектив. Ви 
вчили нас бути чесними, вчили людя
ності. За це велике Вам спасибі. Мико
ла Цифер».

Пишуть солдати листи до училища. 
Кожному з них відповідає Микола Пет
рович. Зрозуміти підлітка, під і [шмати 
словом і ділом — такі принципи у М. Іі. 
Фурмапова.

ідейне загартування учнів проходить 
повсякденно, і

Довго пам'ятатимуть участ ки походу 
до Краснопірка зустріч із двома членами 
підпільної комсомольської організації 
«Спартак», що діяла в роки Великої Віт
чизняної війни. Із захопленням слухали 
учні розповідь спартаківиів про події во- 
єііипх років У численних походах збира
ли юнаки і дівчата матеріали для музею 
бойової слави, в експозиції якого тепер 
можна побачити гільзи, осколки снаря
дів, рештко бойової зброї, 
місце серед експонатів займає 
землею, привезеною із 
учасницею боііі за Малу Землю Марією 
Йосипівною Полонською. яка, до речі, 
працює в училищі.

Мішають роки. Розлітаються на зміц
нілих крилах вихованці. Добрим словом 
згадують свій заклад колишні випускни
ки Іван Степаненко, бригадир столярів- 
теслярів, кавалер ордена Червоного 
Прапора. Анатолій Бабич, який очолює 
ком сом ол ьс ько ■ м о л од і ж в у бр ш а д у муля
рів БУ-2 комбінату «Кіровоградважбуд», 
кавалер ордена Леніна Марія Волошина, 
яка піші працює штукатуром-маляром 
на одній з будов міста.

Крокують по землі будівельники, 
дістали путівку в життя в Кіровоград
ському професійно-технічному училіпці 
№ 2 імені Героя Радянського Союзу 
О. Єгорова. Своїми руками вони споруд
жують заводи дитячі садки, воші дають 
життя новим містам. Але де б вони не 
були, зерна добра, посіяні очяїсляміі та 
вихователями в їхніх душах неодмінно 
дають хороші сходи-

УЯВІТЬ собі: серед без
крайньої тундри, по

руч Полярного копа, здій
нялися до низького північ
ного неба сріблясті гро
мади заводських корпусів. 
Підприємство найсучасні
ше. Всіма виробничими 
процесами управляє два
надцять чоловік — одна 
комсомольсько - молодіж
на зміна.

Ще близько півтора ро
ку тому тут було тихо, 
безлюдно — тільки оленя
чі стежки р.илися хитро
мудрою в’яззю через« 
чахлі соснові переліски,» 
вздовж вигинії задумли-“ 
вих річок, по берегах 
кришталевих озер і забо
лочених низинок, 
соковитою тразою 
лем. А під усім 
чутним прибоєм 
глибинних гротах підзем
ний газовий океан, що 
нагромадився за тисячо
ліття з коморах родози- 
ща, названого Уренгои- 
ським.

• Сьогодні це Всесоюзна 
ударна комсомольсько-мо
лодіжна будова, і завод у 
тундрі, споруджений у ре
кордні строки на оічній 
мерзлоті. — один з її об'
єктів. Разом з оператором 
Валеріє™ Захарченковим 
ми йдемо лункими перехо
дами, вздовж височенних 
циліндрів адсорборіо та ін
ших хитромудрих устави 
вок, обснованих спіралями 
і завитками труб різкого 
діаметра. Валерія 
жоно називають 
ном тюменської 
незважаючи на молодість, 
він устиг попрацювати на 
Ігримі, Пунзі, сусідньому 
промислі — Ведмежому. 
Звідти, вже орденоносцем, 
приїхав освоювати Урен
гой. Він розпозідає:

— Прибули ми сюди ра
зом з монтажниками, допо
магали ум, одночасно вели 
налагодження устаткуван
ня, щоб потім не гаяти ча
су на освоєння потужнос
тей УКПГ-1. Так скорочено 
ми називаємо наше п д-

Нас
єднає
братерство

■

Особлпие 
урна із 
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о. ЛМОКІНА,

багатих 
і яге-

ЦИМ НЄ' 
бився 3

заслу- 
ветера- 

Півночі:

Фелікс, Жозе і Раймун
ду вже багато днів бре
дуть «Трансамазонкою» — 
еелетенською автостра
дою, яка пересікає джунг
лі оіки Амазонки зі сходу 
на захід. Трьом молодим 
бразільцям удалося ви
рватись із «зеленого пек
ла», де вони протягом ро
ку рубали ліс на ділянці 
одного з поміщиків і не 
тільки нічого не заробили 
своєю нелюдською пра
цею, але навіть заборгува
ли власникові крамниці.

Мрії про можливість за
робити хоча б трохи гро
шей обернулися для Жо
зе малярією, для двох 
його товаришів по нещас
тю — відчаєм: Фелікс • 
Раймунду втратили навіть 
надію добратися до рід
ного штату Мараньян, де 
вони були наймитами. Єди
на, чого вони хотіли б за
раз. — це потрапити а Ту- 
куруй, де будується греб
ля великої ГЕС і де мож-

приємстзо — першу чис
лом на Уренгойсьиому 
промислі установку комп
лексної переробки природ
ного газу. Голубе паливо 
надходить через свердло
вини до найпотужніших 
установок, де очищається 
□ ід сторонніх домішок, про
сушується. дістає необхід
ні температури і тиск, а 
потім іде в магістральний 
трубопровід...

І тече з тюменської Пів
ночі зі швидкістю кур’єр
ського поїзда ціла підзем
на ріка дешевого, еконо
мічного палива, приходячи 
з цехи заводів і фабрик 
центральних районів кра
їни, в десятки тисяч квар
тир городян і жителів сіл. 
За добу коло п'ятдесяти 
мільйонів кубічних метрів 
природного газу дає краї
ні Уренгой Це — рубіж, 
якою достроково досягни 
молоді промисловики на 
честь 60-річчя ВЛКСМ.

... Уренгой сьогодні — 
ціле сузір’я новобудов, 
над якими гордо плеско
тять червоні прапори на 
честь трудових перемог 
молодих ентузіастів, що 

приїхали з різних куточ
ків країни освоювати За
хідний Сибір. Особливо

добре помітно велетен
ську комсомольську будо
ву зверху, з ілюмінатора 
вертольота. В сутінках по
лярної ночі виразно вид
но сполохи зварки — це 
голозні загони Голозсиб- 
трубопроводбуду закінчу
ють прокладку північного 
«плеча» наддалекого газо
проводу Уренгой — Челя
бінськ — нового русла 
для голубого палива з тю
менських надр. Рівним 
рядком прорізала тайгу 
та болота сталева копія 
залізниці Уренгой — Сур
гут, будівництво якої ве
деться випереджаючими 
темпами. Споруджуються 
перші фундаменти май
бутнього міста газобудів* 
никіз Уренгоя. Поспіша
ють до нього опори висо
ковольтної ЛЕП — її теж 
прокладають молоді...

Щодня в Тюмень прихо
дять рапорти про трудові 
звершення комсомольців 

. з Уренгоя — ударної бу
дови п’ятирічки. А далеко 
на півночі, над засніже
ною тундрою, наче заклик 
до нових перемог, 
пісня, слова якої 
ла саме життя:

Встань со мною

ЛИНЭ * 
підказе-

рядом 
и пой, 

Отдыхать нам рано 
с тобой. 

Молодежь, собирайся 
с поход, 

На повестке дмл — 
Уренгой!

П. РЯБОВ, 
спецкор ТА PC. 

Тюменська обласіь.

на знову спробувати знай
ти можливість заробити 
собі на шматок хліба.

Злигодні трьох юнаків 
типові для тисяч бразіль- 
ціа, які подаються а осво
ювані а джунглях райони 
в шуканні кращої долі. 
Піддавшись на умовляння 
вербувальників, котрі ма
люють заманливі картини 
легкого заробітку, сотні 
молодих селян з різних 
штатів країни щодня виру
шають у джунглі.- Одначе 
їх чекає там жорстоке

розчарування: пропрацю
вавши кілька місяців у во
логому тропічному лісі і 
перенісши неймовірні 
страждання, вони дові
дуються, що не тільки ні
чого не заробили, але на
віть заборгували хазяям, 
котрі експлуатують найми
тів, як їм забагнеться. Ба
гато хто з 
лишається 
полоні...

цих жертв гак і 
в «зеленому»

Бразілія,

r. riFTPOß, 
кор. TA PC,
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У КІРОВОГРАДІ НЄІЦОДЛВТІО ВІДБУВСЯ РЕСПУБЛІ
КАНСЬКИЙ ТУРНІР з БОРОТЬБИ ДЗЮ-ДО В ЯКОМУ 
ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ЮНІ ВИХОВАНЦІ «КОЛОСА». КОТРИМ 
МИНАЄ 13—14 РОКІВ. БЕЗ ПОРАЗОК ПРОВЕЛИ ВСІ ПОЄ
ДИНКИ НАШІ ЗЕМЛЯКИ ІГОР ГОЛОВІН. ІВАН БУРНЛІН 
ТА ПАВЛО ВОЗНИМ. 1 КОМАНДОЮ КІРОВОГРАД!!! ВЗЯЛИ 
ГОРУ НАД СУПЕРНИКАМИ. ЗАЛИШИВШИ ПОЗАДУ ЗБІР
НІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ (ДРУ- 
ГЕ-ТРЕТЄ ПРИЗОВІ МІСЦЯ).

На знімку: юні борці Кіровоградщини зі своїми 
наставниками.

Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

ВІВТОРОК-
26 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.00 — «На всякого
мудреця доволі простоти». 
Фільм-внстава, По закін
ченні — новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — «Сільські 
будні». Кінопрограма. 15.35
— Пісні і танці народів
СРСР. 16.05 — «Коломен-
ськнй завод важкого нер- 
статобудування». Нарис 
про трудовий колектив. 
16.35 — Всесоюзні змаган-
ня з лижного спорту. Жін
ки. 17.25 — «Адреси моло-
дих». Підсумки Всссою.чно- 
ю фестивалю телевізійних 
молодіжних програм У 
м. Горькому. 18.30 — «Ми 
граємо і співаємо». 18.45 
— «Сьогодні у світі». 19.00

атомохід «Сибирь». 15.20
— «Шахова школа». 15.50
— «Російська мова». 16.20
— Всесоюзні змагання з
лижного спорту. Жінки. 
17.05 — Документальний
фільм «Великий рахунок 
країни». 17.15 — Концерт
ний зал телестудії «Орля». 
18.00 — «Життя науки».
18.30 — «У кожному ма
люнку — сонце». 18.45 — 
«Сьогодні у світі». 19.00 — 
«Ленінський університет 
мільйонів». 19.30 — К. М. 
Вебер. «Запрошення до 
танцю». 19.40 — «Про наш 
театр». Документальний 
фільм. До 80-річчл МХА'Гу. 
21.00 — «Час». 21.35 —
«Ширше коло». Естрадна 
програма. По закінченні
— «Сьогодні у світі».

Тираж «Спортлото?. 14.15
— «Людина. Земля.. Все
світ». 15.00 — Л. Деліб.
♦ Коппеліл». Вистава. 16.50
— «У світі тварин.». 15.50
— Мультфільми. 1В.25 —
«Проводжаючи рік 1978-й». 
19.10 — Телефільми «Трос 
женихів». «Запасне коле
со». 19.50 — Телетеатр 
мініатюр «13 остільців*. 
21.00 — «Час». 21.35 —
«Зустріч друзів». Вечір у 
концертній студії Остан- 
кіпо. По закінченні — но
вини.

— Телефільм 
С. 'Рахмавінова».
Документальний

«Романс
19.10 —

фільм
«Палестини!: поаво на

——чи ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ!

життя». 19.50 — Телефільм 
«Приїхали на конкурс ку
харі». 21.00 — «Час». 21.35 
— «Про балет». Творчість 
народних артистів СРСР 
К. Максимової і В. Васи-

У ШИРОКОМУ КОЛІ
У КІРОВОГРАДСЬКИХ спортсменів і фіз

культурників своєрідний ювілей -- 
фінішувала десята спартакіада сільських, 
селищних та міських Рад народних депу
татів. Основна мета цих змагань — залу
чити до систематичних занять фізкуль
турою і спортом найширші кола трудя
щих. Тому й проводяться посдинни в 
кілька етапів: спочатку е колективах фіз
культури, потім розігруються першості 
сільсьних, селищних Рад. районів, міст і 
нарешті, обласні фінали. До речі, спор
тивну честь районів і міст на обласних 
фіналах захищають не збірні команди, 
складені з найсильніших. а колективи 
окремих Рад. що вийшли переможцям и 
на місцях.

І ось підсумок: 
лося більше 
стартів. Вони 
«Олімпійці — --г-п • --- ■ і
ГПО — до олімпійської медалі», скліоча- 
ли у свою програму багатоборство І чи 
і такі олімпійські види, як легка атлети
ка, кульова стрільба, плавання. Еа;кка ат
летика. класична боротьба, ручним м яч, 
волейбол, баскетбол, футбол. Підготовле
но десятки тисяч значківців, розрядни
ків. кандидатів у майстри і майстрів 
спорту. У спартакіадних загонгх вихова
но чимало переможців і призерів р-зних 
республіканських та всесоюзних турні
рів. Це — майстер спорту міжнародного 
класу Віктор Савчук (класична бороть
ба). кандидати в майстри спорту Сеппи 
Фаюк. першорозрядники Олексій Глер- 
кун. Гачна Авраменко, Валерій Решет 
никоз. Василь Пашкін, Ольга Демеха. 
Сергій Іоненко. Любоп Савенко, Леонід 
Левченко. Анатолій Гайсоронський. Ана- 
тсл’й Хополенко. Віктор Легких (легка 
атлетика), велогонщики Валентин Ііям- 
ру.с. Григорій Савенко та багато інших. 
Вени і їхні одноклубники представляти
муть нашу область на наступних фіна
лах VII Сп-тптрк’рди України

- * »

за десять років відбу- 
мільйона *
проходили 

серед нас-».

спартакіадних 
під девізами 
«Від значка

ІГАВІЛЕИНА спартакіада проходила 
»-« справді в гострій боротьбі. Серед 
сільських колективів перед останнім ви
дом лідирували новоукраїнці (від них 
відставали лише на одне очко бобринча- 
ни). А після останнього виду (ним була 
важка атлетика) представники Новоук- 
раїнського району вперше стали пере
можцями. випередивши на одне очко вже 
нового призера — команду Ульянсс 
ського району. На останньому етапі вона 
обійшла бобоинчан. які завоювали за
гальнокомандну «бронзу» Не набагато 
від «іменинників» відстали колективи 
Нсвоархангсльського. Олександрійського 
та Олександрівського районів.

Слід назвати й найсильніші команди з 
окремих видів спорту. Представники Боб- 
ринеиьної міськради виграли багатобор
ства ГПО. легку атлетику і легкоатлетич
ний крос. Богд.тнівської сільської Ради 
Знам’лнського району — ручний м’яч 
(чоловіни і жінки), важку атлетику. Но- 
гомиргородської — волейбол (жінки), 
Гайворонської — теж волейбол, але чо
ловіки. Олександрівської селищної Ради 
— футбол. Ульяновської — кульову 
стрільбу.

Не меншою була напруга боротьби й 
серед команд міст обласного підпорядку
вання. Але спочатнч про запроваджену 
новинку. Вперше Кіровоград виступав 
двома окремими колективами — Ленін
ського й Кіровського районів. Це було 
зроблено для того, щоб якось реальні
ше зіставити сили і можливості інших 
претендентів. Але саме між кіровоград- 
цпми. теж до останнього виду і теж з 
різницею в одне очко, точилася супереч
на. У підсумку перемогу здобули ніров- 
ці (58 очок). На даа очка менше вияви
лось у команди Ленінського району. А 
світловодці. які стали третіми, в:дстали 
від лідера на 19 очрк.

У будь-яких змаганнях одні повинні 
бути першими, інші — останніми. То — 
закон, і ніхто не докорятиме за це тим. 
хто відстав. Але це в тому разі, якщо

спортивні поединки проходять у рівній 
боротьбі, коли ніхто не капітулює, не 
складає зброї. Хіба можна звинувачувати 
тих же ульлновців або кіровоградців з 
Ленінського району, що вони програли, 
хоча самі вони не можуть примиритися 
з цим (як же це сталося, адже жезл 
переможця був майже в кишені)?

Але чи можна назвати рівною боротьоу 
між новоукраінцями і онуфрпвцлми: 
перші набрали 321 очко, а другі... ссім. 
12 очок в активі спортсменів Вільшан- 
ського району, 13 — Петрівсьного, 28 
Кіровоградського. Всі вони замикають 
турнірну таблицю спартакіади.

А втім, боротьби тут взагалі не було. 
Адже Онуфріївськнй район це виставив 
для участі в спартакіаді десять команд, 
Вільшанськнй — вісім, Пстрівськпп г-а 
Кіровоградський — по дсв ять. Іакин різ
кий перепад траплявся й раніше. Причи
на — .зневажливе ставлення Рад народ
них депутатів до зміцнення спортивної 
бази або до добору працівників спортив
них органів. І нині в районах-аутсайде
рах або нема, або тривалий час не було 
голів районних сг.орткомітстів.

Ненормальним слід вважати й те. що 
11 районів не взяло участі в лшкоатле- 
тпчиому кросі. 10 — у шосейних вело- 
юнігах. Для Опуфріївського. Вільшан- 
ського та Маловнскігського районів це 
стаю хронічним. Зовсім недопустимо, що 
Вілкшапсь' ий. Онуфріївськнй. Кірово
градський та Пстрівський пайові? лиши
лися поля змаганнями навіть .з багато
борства ГІІО на призи газети < Комсомол ь. 
скап правда».

З ряду видів програми показано низь
кі спортивно-технічні результати. Так, з 
п’ятнадцяти команд що взяли участь У 
змаганнях з кульової стрільби, вісім не 
здобули залікових очок, тобто не вико
нали нормативів третього спортивного 
розряду. Значить, на невисокому рівні 
навчально-тренувальна робота, хоча в 
кожному районі є стрілецькі тири, в 
школах — військові керівники. П’ять ра
йонів (Гайворонський. Знам’янськии, 
Олександпівсьний. Петрівський і Світло- 
нодський) лишилися без залікових очок 
з гирьового спорту. А рівнятися є на ко
го. Наприклад. новоукраїнець Віллі 
ІОтиш стяв майстром спорту. Потім май- 
гтерський бал показав представник 
Олександрівського району Олег Бори
сенко.

Добрим правилом спартакіад стало 
влаштування зональних і більшості фі
нальних змагань не в Кіровограді, а в ін
ших містах і районних центрах. Це — 
позитивне явище, бо наближає великі 
змагання до периферійних пунктів, слу
жить пропаганді спорту. І. ян правило, в 
більшості випадків на місцях прагнуть 
провадити такі змагання зоазново. пере
творювати їх у спортивні свята. На иьо- 
му тлі інакше як зневажливим ставлен
ням до спартакіади не можна назвати 
такий випадок. Зональні змагання з фут
болу мали проходити в Онуфріївні. Про 
це там завчасно знали, однак нічого не 
робили для організації змагань. А бук
вально за день до них заступник голови 
райвиконкому О. О Малолетка (він же 
гопопа оргкомітету по проведенню спар
такіади) повідомив телефоном, що в се
лищі не можуть приймати учасників, бо 
їх ніде розміщувати. Довелося в «пожеж
ному» порядку переносити змагання в 
Олександрійський район.

Такі плюси і мінуси десятирічної прак
тики проведення спартакіад спортсменів 
сільських, селищних і міських Рад на- 
ропних депутатів. Але за будь-яких умов 
спартакіади приносять велику користь, 
бо служать справі поліпшення здоров’я 
трудящих, піднесення продуні ивності 
їхньої праці, справі підготовки високо
класних спортсменів. Та ця користь на
багато зросте, якщо буде менше мінусів

О. БЕРЕЗАН. 
голова комітету по фізкультурі і 
спорту при облвиконкомі.

Наша адрееаі телеФо
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.
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льєва. По закінченні — 
«Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.20 — «Таєм
ниця трьох «Ні». Лялькова 
вистава. 11.10 — Концерт 
російського романсу. 11.40
— «Шкільний екран». 10
клас. Українська літерату
ра. 12.10 — Для малят.
«Срібний дзвіночок». 12.30
— Фільм «Порт». 17.30 —
Соціальний портрет колек
тиву миколаївського суд
нобудівного заводу «Окс
ан». Передача 2. 18.00 —
♦ Псршоцілиннпк Василь 
Рагузог.». Теленарис. 18.30
— «Старти надій». 19.09 — 
«Актуальна камера». 20 15
— Концерт майстрів мис
тецтв України. 20.45 —
«На добраніч, піти!» 21.00
— «Час». 21.35 — Кіноог
ляд «у світі цікавого». 
22.10 — Інформаційна про-

ДРУГА ПРОГРАМА. ІО.ОО
— Новини. 10.15 — Музич
ний фільм «Майстри та 
музиканти». 10.30 — К. т. 
«Івасик-Тслсспк». Лялько
ва вистава. (Кіровоград на 
Республіканське телеба
чення). 11.20 — «Барви
Полісся». Концерт. 12.10 — 
Для дітей. «Срібний дзвіно
чок». 12.30 — Фільм «Від
вага». 16.40 — «Золоті
Зірки України». 16.55 — 
Фортепіанні твори Ф. Шо
пена. 17.30 — Соціальний 
портрет колективу мико
лаївського суднобудівного 
заводу «Океан». Передача 
4. 18.00 — «Палітра». 18.30
— К. т. «Світловодські су
веніри». (Кіровоград на 
Республіканське телеба
чення). 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — «Мо
лодість моя. Білорусія». 
Концерт 20.20 — Докумен
тальний фільм. 20.40 — 
«На добоаніч, діти!» 21.00 
«Час». 21.40 — Фільм «За 
сімейними обставинами». 2 
серія. 22.50 — «Нові мело
дії року». По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.10 — До
325-річчЯ возз'єднаний 
України з Росією. II. І. 
Чаііковський. Кантата
«Москва». О. Александров. 
«Поема про Україну». 
10.'40 — Телефільм «Два
надцять місяців». 1 серія.
11.45 — «Спасибі вам».
Вшанування кращих гір
ників Донбасу. 12.45 —
«Мистецтво — народові». 
13.30 — Концерт. 14.15 — 
«Роботящий Іван». Виста
ва. 15.05 — Лауреати
Державної премії УРІЖ 
1978 року у галузі науІІї? 
І техніки. 15.40 — Студія 
«Золотий ключик». 16.30
— «Вітчизно моя неозо
ра». 17.40 «Старт». 18.40
— К. т. Для дітей. «Пав-
лиські казки». (Кіровоград 
на Республіканське теле
бачення). 19.00 •— «Акту
альна камера». 19.30 —1
Документальні фільми.
19.45 —- Концерт Черкась
кого заслуженого народ
ного хору. 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.40 — Фільм
«Велика новорічна ніч». 
По закінченні — новини.

29 ГРУДНЯ '

27 ГРУДНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.10 

— «Шкільний екран». 10 
клас. Суспіпьствознавство. 
12.10 — «Спібнпй дзвіно
чок». 14.30 — Новини.
14.50 — «По Сибіру і Да
лекому Сходу». Докумен
тальні фільми. 15.30 —
«Народні мелодії». 15.45 — 
«Село: діла і проблеми». 
16 10 — Всесоюзні змаган
ня З ЛИЖНОГО спорту. Чо
ловіки. 17.25 — «Відгук
ніться. сурмачі!». 17.55 — 
«Атоммаш: перша чепга в 
дії». Теленарис. 18.25 — 
Мультфільм. 18.45 — «Сьо
годні у спіті». 19.00 — «В 
сім'ї єдиній, братерськії)». 
До 60-річчя з дня утворен
ня Білоруської РСР і Ком
партії Білорусії. Концерт 
мяііс.трїп мистецтв Білору
сі-' 21.00 — «Час» 21.35 — 
«Вечори старовинних ро
сійських водевілів». По за
кінченні — «Сьогодні у 
світі».

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.00 — Телефільм «Пр<і 
Червону Шапочку». 1 і 2 
серії По .закінченні — но
вини. 14.30 — Новини.
14.50 — Науково-популяр
ні фільми. 15 25 — Кон
церт Державного уопу БІ
лопуської РСР. 15 55 —
«Основи Радянської дер
жави і ппавя». Громадян
ство СРСР. 16.25 — Всесо
юзні змагання з лижного 
спорту Чоловішт. 17.30 — 
«Москва і москвичі». 18.00
— «День з« днем». (Кіно 
чоград). 18.10 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18 15
— «Ми будуємо БАМ».
18.45 — «Сьогодні у світі» 
19.00 — «Актуальна »«амс- 
ра>. 19.30 — Фільм «Тонп- 
тпава». 21.00 — «Час»
21.35 — «Веселі хлопці* 
Телеконкурс. По закінчен
ні — «Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 8.00
— « Час». 3 40 — Гімнасти
ка. 9.00 — Телефільм «При
їхали на конкурс кухарі». 
10.10 — «Творчість наро
дів світу». По закінченні
— новини. 16.00 — «Сніїо-
ва коропова». Лялькова 
вистава 17.00 — «В труді. 
як в бою». До 40-річчл 
встановлення звання Ге- 
ооя Соціалістичної Праці. 
17.30 — Соціальний порт
рет колективу миколаїв
ського суднобудівного за
воду «Океан» Передача З 
18.90 — Реклама. Оголо
шення. 1,3.30 — Для дітей. 
«Зелений вогник». 19.09 — 
«Актуальна камера». 19.33
— «Новини кіноекрана». 
29.45 — «На добраніч ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.40
— Фільм «За сімейними 
обставинами», І сепія. По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 19.00
— Новині?. 10 15 — Кон
цепт. 10.50 — М. Стапипь- 
ний. «За двома зайпями». 
Вистава. (12.10 — Для ма
лят. «Срібний дзвіночок»), 
17.1.5 — ФІЛЬМ-ь-онпеїіт.
17.30 — Соціальний попт- 
рст колентнлу Миколаїв
ського суднобудівного за
воду «Окали» Пспсдлча 5. 
18 00 — Музичний фільм 
«Композитор Г. Тапл”ов». 
18.15 — До 60-піччя Біло
руської pop і Компартії 
Білорусії. 19.00 — Концепт.
19.30 — Концепт cuMfbo- 
пічної музики 2.0.25 — -Цл- 
кументальпнй Фільм. 2.0.45
— «На добоаніч. ’ діти!». 
9.1 00 «Час». 21.35 — Ячна 
Купал» «Павлинка». Вис
тав?. В Перерві — PORIHIH.

ЗО ГРУДНЯ

28 ГРУДНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— « Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.00 «Один за всіх, всі 
за одного». 9.45 — «Клуб 
кікоподорожой». По закін
ченні — новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — Докумен
тальний телефільм «Я —

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнас
тика. 9.00 — «Розмова по 
секрету». Новорічна п”- 
став«і для дітей. 9.35
— «ТТля вас. батьки*. 19.05
— «Ранкова пошта». 10.35
— Документальний Фільм 
«Широка країна моя». 
11.25 — П’стіі про Батьків
щину. 12.05 — «Здоров'я». 
19.50 — Фільм для дітей 
«В чеканні чуда». 14.00 —

«МОЛОА’ОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ f. Кировоград, 
Газе і а рсчагается 

на украинском языке.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкн. 2.

Зам. № 577 ТнраїН 59 200,

ЗІ ГРУДНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА 8.00 

_  «Час». 8.40 — Гімнас
тика для дітей. 9.00 —
Концерт. 9.30 — «Будиль
ник*. 10.00 — «Служу Ра
дянському Союзу!» 11.00 
— Телефільм «Чарівний
голос Джельсоміно». 1 се
рія. 12.30 — «Сільська
година». 13.30 — «Музич
ний кіоск». 14.05 —•
«Спорт-1978». 14.55. —
Конперт Державного Крас
ноярського апс.амбля тайг 
що Сибіру. 15.30 Мульт
фільм. 16.9.1 — ФільМ-
конперт «Казка як казка». 
17.05 — «Клуб кіноподо- 
рожей*. 18.05 — Новоріч
ний дитячий карнавал: 
18.35 — Тллсіїїільм «Театр 
ляльок». 19.30 — «Радян
ський Союз очима ^.зару
біжних гостей». 19.50 — 
Телефільм «21 І'СРВНЛ». 1 
І 2 серії. 21.00 — «Час». 
22.45 — «ІІпок. Пипк.
Пиріг». 29 л0 — «Країна 
моя». Документальний
телефільм. 23.50 — <-3 но
вим роком. товариші’» 
Поздоровлення о-' плисі, ко
му народові. 00.05 — Но
ворічний «Голубий вог
ник». По закінченні —- 
«Мелодії і ритми»; Естрад
на програм?!

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00
— Новини. 10.15 — Для
дітей. «Ялинка-Сміхотиіб- 
на». 10.45 — «Недільної 
сувенір*. 11.30 — Доку- 
мепталып’й телефільм. 
11.45 — її. Штраус. «Го
лубий Ді'іійіі». Вистава. 
13.55 — ТслеФільЧ «Два
надцять місяців». 2 серія. 
15.10 — «Слава солдат
ська». 16.00 — Для дітей. 
«Спортивні ппнетпасті в 
країні « Мул ьті-Пульті*. 
17.30 — Фільм «Карна
вальна ніч». 18.15 — «Но
ворічна музично пошта». 
19.00 — -Актуальна каме
ра». 19.30 — «Новорічний 
калейдоскоп». 20.45 —
«Нейрна казка». 21.00 —■ 
«Час» 21.30 — «Телегра
ми. Телеграми. Телегра
ми». 22.40 — Мультфіль
ми для дорослих. 23.40 —• 
«Країна моя». Докумен
тальний телефільм. 23.50
— «З новим роком, това
рищ!!» Поздопопленя ра
дянському народові-
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