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ЗУСТРІЧ У МІСТІ ДРУЖБА
У тому, що колектив Конотопського відділку по прану вва

жається одним з передових на Південно-Західній залізниці, не 
раз завойовував першість у Всесоюзному соціалістичному зма
ганні, чимала заслуга трудівників Брянського відділку Мос
ковської залізниці, з якими дружать і змагаються конотопці.

Станція Хутір-Михайлівський — стиковий пункт сталевих 
магістралей України і Росії, тут особливо важливі погодже
ність і взаємодія. Враховуючи це, транспортники встановили 
між собою міцні ділові зв'язки, що дає змогу чітко організу
вати пропуск великого транзитного вагонопогоку. Брянські за
лізничники перейняли досвід українських колег по швидкісно
му формуванню составів з перевищенням вагової норми, пере
везення місцевих вантажів прямими поїздами.

Нині, напередодні 325-річчя возз’єднання України з Росією, 
конотопські залізничники особливо часто бувають у брянських 
агітпоїздах, де проводяться бесіди про братерство і дружбу, 
про революційну і трудову славу транспортників. Хвилюючою 
й урочистою була зустріч делегацій обох відділків, яка відбу
лась у місті Дружба на Сумщині. її учасники вели розмову 
про підготовку до знаменної дати, успіхи й плани на майбутнє, 
про дальше зміцнення своєї співдружності, яка примножує си
ли в боротьбі за виконання накреслень партії.

Кор. РАТАУ.

Леонід Ілліч Брежнєв: 
«Діти—наше майбутнє»

Як відомо, Організація Об’єднаних Націй оголосила 1979 рік роком Дитини, 
ЮНЕСКО попросила глав держав і громадських діячів ряду країн звернутися до 
дітей з новорічними привітаннями в зв’язку з цією ініціативою ООН.

1 січня по Центральному телебаченню було передано виступ Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ради СРСР товариша Л. І. Бреж 
нсва. Нижче наводиться текст цього виступу:

Здрастуйте, дорогі юні друзі! Поздоров
ляю всіх вас з Новим роком! Організація 
Об'єднаних Націй, яка об’єднує майже всі 
держави землі, вирішила проголосити його 
роком дитини. Це дуже добре, правильне 
рішення. Адже діти — це наше майбутнє, 
їм доведеться продовжувати справу своїх 
батьків і матерів. Вони, я впевнений, зроб
лять життя на землі кращим і щасливішим. 
А наш обов’язок постаратися, щоб діти всіх 
народів не знали еоєн, щоб у них було спо
кійне, радісне дитинство.

На жаль, сьогодні на землі ще в багатьох 
.місцях гримлять постріли, ллється кров і 
гинуть не тільки дорослі, а й діти. Багато 
ще дітей вмирають з голоду і від хвороб. З 
цим не можна миритися. В Радянському 
Союзі ми прагнемо зробити все, щоб роки

дитинства були здоровими і щасливими. 
створили і продовжуємо будувати тисячі й 
тисячі світлих, зручних дитячих ясел, ди
тячих садків, шкіл. Ми прагнемо навчити ді
тей добра, дружби, навчити їх жити по 
добросусідськи з усіма людьми будь-якої 
національності і кольору шкіри, навчити 
їх поважати працю і вміти працювати не 
благо всіх людей.

Дорогі діти! Хлопчики і дівчатка! Настане 
час, ви теж станете дорослими, і тоді тур
бота про майбутнє ляже на ваші плечі. А 
поки що бажаю всім вам здоров я, щастя, 
мирного і радісного життя.

« » ♦

Виступ товариша Л. І. Брежнєва надіслано 
в ЮНЕСКО.

Радісно розпочався новий, 1979 рін і для вихованців дитячого садка «Струмо
чок» (№ 21) міста Кіровограда. Сяє вогнями ялинка, вінчає початок Міжнародного 
року дитини. Кожна ялинкова іграшка така приваблива і красива, що хочеться 
неодмінно торннутись її, аби переконатись у її реальності.

Фото В. ГРИБА.

«Л УДШІ РУБЕЖІ В МОШНОИУ ЦЕХУ!
Дорогі друзі!

Закінчився третій рік десятої п'яти
річки, ювілейний 60-й рік Ленінського 
комсомолу. Як і тисячі юнаків і дів
чат Кіровоградщпии, молодь села оз
наменувала його звитяжним трудом, 
численними здобутками в підвищенні 
ефективності сільськогосподарського 
виробництва. Наслідуючи приклад мо
лодих жниварів, які скосили зернові 
на 9311 гектарах і намолотили 
317884 тонни хліба, близько 5 тисяч 
чоловік комсомольців і молоді, зайня
тих у громадському тваринництві, ста
ли активними учасниками змагання 
за дострокове виконання планів тре
тього року п’ятирічки. Викопуючи рі
шення липневого (1978 р.) Пленуму 
ЦК КПРС, та .XVIII з’їзду ВЛКСМ, 
десять із сорока комсомольсько-моло- 
діжішх колективів ферми досяглії 
биіьиі як 3-тпсячних надоїв молока від 
стЬови.

Протягом року впевнено удержував 
першість колектив з колгоспу Імені 
XX з’їзду КПРС Бобрипецького ра
йону, очолюваний групкомсоргом Во
лодимиром Міщеиком. Від корови тут 
надоїли майже 4000 кілограмів мо
лока. В колгоспі імені Леніна Доліш- 
ського району на молочнотоварній 
фермі № 3 по-ударному трудився 
комсомольсько-молодіжний колектив 
па чолі з групкомсоргом Іваном Мар
кушем. Високих результатів у праці 
добилися колективи колгоспів «Перше 
травня» Маловисківського району, 
імені Шевченка Новоукраїпського ра
йону. па Другому імені Петровського 
пукрокомбінаті Олсксандрівського ра- 
ііА’У- правило, на фермах, де 
працює переважно молодь, — високі 
продуктивність праці, якість продук
ції. раціонально використовуються 
корм”.

Торік близько 20 молодих доярок 
І доярів одержали від корови по 4000 

більше кілограмів молока, стільки ж 
.rBapjiiniHKlB наблизились до цього ру
бежу. Майже 500 кілограмів молока

ЗВЕРНЕННЯ
ПЕРЕМОЖЦІВ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ СЕРЕД МОЛОДИХ 
МАЙСТРІВ ДОЇННЯ ДО ВСІХ МОЛОДИХ ТРУДІВНИКІВ 
МОЛОЧНОТОВАРНИХ ФЕРМ ОБЛАСТІ
на корову надоїла ВалентинаЄпйпева 
з Маловисківського району. На
полегливо боролися за лідер
ство Олексій Буша з колгоспу 
«Дружба» Олсксандрівського району, 
Галина Заніздра з колгоспу імені 
Шевченка та Валентина Руссу з кол
госпу «Росія» Новоукраїпського ра
йону. Марія Угрій з колгоспу імені 
Свердлова Добровеличківського ра
йону, Наталія Сита і Валентина По
клад з колгоспу імені Леніна Долин- 
ського району та багато інших.

Цих успіхів молоді тваринники до
сяглії за рахунок старанності і госпо
дарської дбайливості у догляді за ста
дом, якісної підготовки кормів до 
згодовування," впровадження передо
вого досвіду. '

Листопадовий (1978 р.) Пленум ЦК 
КПРС визначив високі рубежі для 
трудівників сільського господарства, 
зокрема для тваринників. У світлі 
його рішень в останні два роки п’яти
річки мають різко зрости обсяги ви
робництва і заготівель тваринницької 
продукції. Вже нинішнього року гос
подарства області повинні продати 
державі, зокрема, 689 тисяч топи, мо
лока. В реалізації цих завдань разом 
із старшими тваринниками повинні 
взяти активну участь молоді трудів
ники ферм. їм належить мобілізувати 
всі зусилля, знання і пошук юності на 
підвищення продуктивності тваринни
цтва, збільшення поголів’я худоби, па 
впровадження у виробництво прогре
сивних технологій.

Основи для розв'язання цих зав
дань заклалися ще в третьому році 
п’ятирічки.

Однак, далеко не на всіх фер
мах як слід готують корми до 

згодовування, особливо грубі і концеи 
трати, не скрізь корів перед запуском 
годують за спеціальними раціонами, в 
догляді за тваринами ще забуваюті 
про моціон, абияк дбають про молрд 
пяк для відтворення стада. Словом, 
чимало ще недоробляємо. А якби всі 
чіткіше дотримували зооветеринарних 
норм, щодобова продуктивність дійної 
корови зросла б, як мінімум, у півтора 
раза.

Дорогі ровесники!
Сьогодні ми працюємо за прпкла 

дом старших поколінь, працею утверд. 
жуємо свою життєву позицію. У бага
тьох із нас є наставники, палких ми 
прагнемо рівнятися. Але не треба 
забувати, що через кілька років нам 
самим доведеться вчити молоду змі
ну. передавати їй набутий досвід Тож 
сьогодні ми повніші замислитись над 
багатьма питаннями, і перш за все 
над головним: що треба зробити, щоб 
тваринницькі ферми і комплекси бу
ли постійно забезпечені кадрами, і 
насамперед молодими Адже нам дба
ти про дальший розвиток громадсько
го тваринництва.

Ми боремося за п’ятитисячні надої 
молока від корови, але рідко говори
мо про якість продукції. Тим часом 
господарства тільки минулого року 
втратили 1332 тисячі карбованців 
коштів через низьку сортність моло
ка. Тому на кожній фермі повинен 
бути комсомольський пост якості, зав
дання якого — не допустити жодно
го випадку безгосподарності, окозами
лювання, байдужості до спільної спра^ 
ви.

Закликаємо вас. ровесники, бути на 
фермах справжніми господарями, до
держувати всіх зооветеринарних- ви

мог но догляду за стадом; дбайливо, 
із застосуванням мінеральних ком
понентів готувати корми, утримувати 
доїльну апаратуру, посуд і тварин у 
чистоті, не порушувати розпорядку 
дня. На фермі не повінню бути зіпсо
ваного кормороздавача чи гноє.траис- 
■юртерй холодного пійла га брудного 
рушника. Тоді й у стійловий період 
ні м.і-чпнемо стал’ надої молока ви

сокої якості, здоровий, добре розви- 
іутиїі молодняк для відтворення ста

да.
Ми повинні пам’ятати, що дальше 

підвищення продуктивності тварин
ництва— в наших руках, воно зале
жить від наших турбот, нашої напо
легливості. 1 якщо ми Працюватимемо 
на совість, то зробимо вагомий вне
сок у створення достатку продуктів 
тваринництва.

Саме цього від нас чекають партія, 
весь радянський народ.

Нинішнього року багато юнаків і 
дівчат закінчать середню школу. Ми 
закликаємо випускників іти працюва
ти на тваринницькі ферми, стати гід 
пою зміною своїх батьків.

Заклякаємо всіх молодих доярок 
області боротися за 5 тисячні надої 
молока від корови, за те. щоб п’яти- } 
річний план його виробництва і про- | 
дажу державі виконати до 110-ї річ- } 
ниці з дня народження В І Леніна. і

В. АЛЕКСЕЕВА, І
доярка колі оспу імені Мічуріна Нов- 
городківського району.

В. ЕПІШЕВА, 
доярка колгоспу «Перше травня» 
Маловисківської о району, групком- 
сорг ферми.

Н. КІНДРАТЕНКО,
• доярка колі оспу імені Ульянова 

Олександрійського району.
Л. ЛІВІТЧУК, 

доярка колгоспу імені Улянова Го- 
лованівської о району

В МІЩЕНКО, 
.дояр колі оспу Імені XX з’їзду 
КПРС Бобрннецькоіо району.
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♦Першочергове зведення Ленінсьного комсомолу 
— мобілізація молоді на здійснення аграрної полі
тики КПРС, програми соціально-економічного роз
витку села. Підвищувати вклад юнаків і дізчат у 
якісне перетворення сільського господарства — 
його механізацію і хімізацію, меліорацію земепо. 
спеціалізацію і концентрацію виробництва на базі 
міжгосподарської кооперації та агропромислової 
інтеграції. Зосередити зусилля молодих трудівників 
на збільшенні виробництва і заготівель сільсько
господарської продукції, поліпшенні її якості і за
безпеченні схоронності, ефективному використан
ні землі, техніки, добрив, впровадженні прогресив
них форм організації праці, досягнень науки і пе
редової практики».

(З резолюції XVIII з’їзду ВЛІ(СМ).

ва, і збирання пізніх куль
тур, в оптимальні строки 
підняли зяб на всій площі. 

.Підвищився виробіток па 
трактор, комбайн. Усю по
сівну й грунтообробну тех
ніку вже поставили на лі
нійку готовності, згідно з 
графіком ремонтують трак
тори, на черзі — зерпозби-
ра.іьііі ü спеціальні 
байии.

ком-

ЗАХУРДЕЛЯЛО 
пацька. 11а райок 

шлях до польового табору’ 
пбнеремітало так. що тіль

ки гусеничним трактором і 
можна було проїхати. Зда
валося б, що робити в 
степу, коли давно зібрано 
врожай, спокійно дрімає 
під снігом земля, а па по-1 
двір’ї табору стоять из 
дерев’яних підставках сі
валки, культиватора, ком
байни?

Та сила звички, почут
тя обов'язку ведуть меха
нізатора з теплої хати у 
відкрите поле, де геп з-по
між дерев ВІІДІІІЮТЬСЯ бу
дівлі, ряди машин, куди 
потяглася вже вервечка 
глибоких слідів. Хто ж то 
першим подався у брига
ду? Чи не Сергій ГІаителі- 
йович? Він і є. Має таку 
звичку бригадир — раніше 
за інших діставатися до 
польового табору.

А незабаром прийшов 
Іван Сервзтюк, за ним — 
Володимир Струтпнський, 
Борне Диркз, Сашко 11о- 
вокатськии, Леонід Старо- 
вбйтов, Олексій Миколайо
вич Паутов і Микола Гри
горович Сі.мчспко заходи
лися біля дискової боро
ни, молоді взялися ремон
тувати зчепи, бо навесні 
вони будуть потрібні в 
першу чергу: сніг із землі 
— закривай вологу.

АТЕСТУЄМО КОМСОМОЛЬСЬКО- МОЛОДІЖНИЙ

НА ЗМІНУ БАТЬКОВІ
Не стихає дзенькіт ме

талу то в одному, го в ін
шому кінці чималого дво
ру, та немає поспіху, ме
тушні. Спокійно й грун
товно готують ДО боротьбі! 
за врожай четвертого року 
десятої п’ятирічки свій 
хліборобськії й а р сен ал 
механізатори другої трак
торної бригади.

Третій рік очолює 
комсомольсько - моло

діжну комуніст Сергій 
Гетьманенко. Коли його, 
26-річпого, призначила ні 
що посаду, бригада була 
найвідсталішою з госпо
дарстві. Попередник Сергія 
сам відмовився керувати 
колективом: урожайність 
низька, невисокий і виро
біток па трактор, трудова 
дисципліна — краще не 
згадувати. Не відразу по
годився Гетьманенко стати 
бригадиром. ІІу а коли 
вже вирішив, то дав собі 
слово вивести другу трак
торну в передові.

Декому довелося шука
ні нового «.місця роботи,

іншим—змінити своє став
лення до землі, до техиік.ч, 
ііозбутйся споживацьких 
настроїв. Основна ж маса 
механізаторів з перших 
днів підтримала лінію 
бригадира на зміціієнші 
трудової дисципліна.

Він не боявся доручати 
відповідальну роботу Ми
колі Сїспаїїсцку і Володи
мирові Струтппському, 
Сашкові Новохатському і 
Борисові Дпрці — всі — і 
старші і молодші — пра
цюють па совість, ні з ча
сом, ні з зусиллями не ра
хуються.

1 стало поле щедрішим, 
техніка — витривалішою, 
настрій, клімат у колекти
ві — комсомольсько - мо
лодіжним. Нинішнього ро
ку, зокрема, ранніх зерно
вих зібрано но 39,8 центне
ра з гектара (на 3,0 цент
нера більше, ніж у 
ньому но колгоспу), 
мий ячмінь видав 
центнери. Першою 
інших трьох бригад 
тракторна закінчила

ссред- 
а озн- 
110 44 
серед 
друга 

І ЖИИ-

— Тепер можна сміливо 
твердити, що друга трак
торна —-краща бригада 
майже по всіх техніко-ско- 
иомічпих показниках, — 
каже секретар парткому 
колгоспу Анатолій Петро
вич Русачепко. — Це ко
лектив, якому під силу не 
тільки порати 
за ним поиад 
гектарів землі, 
магатн іншим.

Що на йолі 
виручати товаришів досій 
часто, про не й говорити 
нічого — у хліборобськії! 
справі без взаємодопомоги 
і взаємовиручки успіху не 
матимеш. А є ще ж і тва
ринницькі ферми в госпо
дарстві, комплекс ПО ВІД
ГОДІВЛІ великої рогатої 
худоби. І тут без механіза
торів не обійтися. В листо
паді доставляв сюди кор
ми Борис Дирка, а цього 
місяця — гру и к о м с о р г 
бригади Леонід Манула. І 
тваринники тепер упевне
ні: якщо корми доставля-

закріплені 
три тисячі 
а іі доно-

ДОВОДИТЬСЯ
ь

СЛУЖБА
СЕРВІСУ
— Виконати план 

товарообороту — 
це тільки полови
на справи, — на
гадує продавцям 
завідуюча мага
зином М» 1 Кіро
воградського мі
сько лодоовочевого 
комбінату С. Г. 

Гах. — Ми повин
ні працювати так, 
іцоб кожен поку
пець пішов ВІД 
нас із гарним на
строєм і з усім 
тим, що йому було 
потрібне.

На знімку:
С. Г. ГАХ і моло

да продавщиця Єв
генія ДЕЯНУН.

Фото В. ГРИБА.
' І

— Я чуз, ти в ПТУ 
вчишся?

- Даремно. Міг би й 
школу закінчити.

— А мені подобається...

Т8ОЯ ПРОФЕСІЯ

ПТУ, через усе життя про
несуть любов до вибраної 
професії? Може, в майбут
ньому з них виростуть 
прекрасний інженер, май
стер, педагог?

— Випадки, коли після 
закінчення училища ви
пускники працюють не за 
своєю спеціальністю, —

ському інженерно-педаго
гічному інституті. А муляр- 
штукатур Ольга Іванівна 
Прісс уже закінчила Хар
ківський інженерно-педа
гогічний інститут і повер
нулася в рідне училище, 
як викладач, вона — май
стер виробничого навчан-
ня.

Лишати пам'ять па землі
Ця аипадкозо почута 

розмова примусила мене 
замислитись. Чому, влас
не, даремно?

У деяких людей склала
ся думка, що професійно- 

■ технічне училище — це 
назчальний заклад для 
тих, хто не захотів учити
ся в школі, а не для тих, 
хто у свої п’ятнадцять ро
ків твердо вирішив стати 
робітником, будівельни
ком, хто бачить у своїй 
майбутній професії ро
мантику.

Часто виникають супе
речки й у батьків з діть
ми, копи останні після за
кінчення восьми класів 
хочуть іти вчитися у про
фесійно-технічне учили
ще.

А може, юнак чи дівчи
на, котрі хочуть ІТИ з

каже заступник директо
ра Кіровоградського мі
ського професійно-техніч
ного училища № 8 Ганна 
Пазлівна Клюй, — пооди
нокі.

— А бажаючим учитися 
далі ми даємо направлен
ня для вступу до вузів, — 
продовжує Ганна Павлів
на. — Тепер не перелічи
ти всіх, хто разом з ди
пломом маляра-штукату
ра, муляра, столяра мас 
диплом інженера.

Сергій Височин колись 
«славився» недисципліно
ваністю, а тепер він кур
сант військового учили
ща. Буде офіцером, 

військовим будівельником.
Подруги Надія Мосузен- 

ко і Людмила Жосан ус
пішно вчаться а Стаханов-

~— Як же їх забути? — 
мовить Ганна Павлівна,
— Пам'ятку ж бо яку зо
ни залишили! Постійно на
гадує...

Виявляється, п’ять років 
тому назчальний, адміні
стративний корпуси, гур
тожиток ПТУ № 8 — усе 
містилося в одному бу
динку. Під час виробничої 
практики учні перших ви
пусків збудували ціле 
студентське містечко, ---
справді чудова пам’ятка! 
А скільки ще таких, і по
дібних їй новобудов за
лишать вони на землі! 
Бо така у них професія
— будівничі.

В. БАБИЧ, 
громадський кореспон
дент «Молодого ко
мунара».
м. Кіровоград.

—. - — —

високий урожай розрако- 
вуватн не доводиться.

Бояться молоді ис саиі- 
заторн ризикувати: змен
шиш норму .висіву пасішг! 
— гляди, схожість низька. 
Доведеться пересівати. Бо
яться «передати куті меду» 
й при після входовому О.)- 
ронуваині та проріджувач-. . 1------------- 1 І(а
жіночі руки. Ефект від 
цього, як бачимо, не дуже 
високий, а собіваруі. гь 
цент йора — вища, ніж тре
ба. :

Торік зернова ку 
за видала по 54 
гектара (отже, 
вирощувати цю 
а нинішнього 

.зерновий клин 
па силос. Знехтувавши по
радами ветеранів, загори^ 
лн насіння в ненрогрітіні 
грунт. Воно й попріли.

Є над чим -подумати 
бригадирові. 1 ирав.гі':<,и 
колгоспу теж. Ьо Ще ли- 

, це- шлються, м'яко кажучи,пс- 
пбла-

і, добре доглянута, 
продовжує служити

ють хлопці з бригади 1 еть- 
маіїсика, розпорядок дня 
на комплексі ие поруши
ться, худобу буде нагодо
вано вчасно.

Дбайливість при вико
нанні будь-якої роботи, 
бережливе ставлення до 
техніки—спільна риса всіх 
членів бригади. З особлп- . . ,
вою старанністю перебл- ні- І все поклад.ноіьси 
рають нині вузли й деталі 
свого Т-74 Микола Оинса- 
мович Костін і його напар

ник — сип Володимир.
Для молодого тракториста 
це велика школа — пра
цювати поруч батька, пе
реймати його багаторічн'.ііі 
досвід. Нещодавно у 
бригаді списали два гу
сеничних трактири, що бу
ли закріплені за комсо
мольцем Миколою Степ і- 
неаком та Аиатолієм Ца
ренком. Обидві маїишш — 
«ветерани», мало не півто
ри" аморгизаційного строку 
відпрацювали. На подвір і 
й зараз є техніка, яка і-- 
режила езій вік, та, пола
годжена, добре доглянута, 
вона 
людям.

І* і-.КІ'ЕТАР парткому
f сказав: бригада країна 

«майже по всіх техніко- 
екопомічпнх показниках». 
Отже, ще не по всіх. Ще 
низька врожайність цук
рових буряків. Нинішньо
го, досить-таки сприятли
вого ДЛЯ цієї культури ро
ку одержали тільки по 230 
центнерів коренів з гекта
ра. Щоправда, не спільна 
біди: в колгоспі Жіпок-са- 
пальнпць небагато, а пло
щу під цукристі відводять 
солідну. Тож у строки, ви
значені технологією виро
щування буряків, тут не 
вкладают ься. і Іеревірку
густоти закінчують уже в 
період жнив. Jlciio, що на
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ЯК СПРАВИ, ОПЕРАТИВНИКУ?

ЩОВЕЧОРА, 
ПІСЛЯ РОБОТИ

Дружинники заводів 
«Червона зірка », трактор
них гідроагрегатів, радіо- 
виробів досип» часто чер
гують увечері, після робо
ти. Бувають вони в гро
мадських місцях, навіду
ються до кінотеатрів, бу
динків та Палаців культу
ри. Але про чітко налагод
жену роботу комсомоль
ських оперативних загонів 
у Кіровограді говорити 
ще рано.

В області ж є приклади 
хорошої організації, ефек
тивної роботи оперативних 
комсом о.тьськнх загонів. 
Це стосується передусім 
діяльності олександрій
ських дружинників.

Ось уже сім років існує 
в місті Олександрії опера
тивний загін. Ного члени 

учні. Ли- 
кварта- 

року за- 
вихо-

Опера- 
вісім 

151 по-

тивішй загін. 
— робітники, 
ше 
лі 
гін 
див 
тивннкн 
рейдів, загримали 
рушника громадського по
рядку. П’ятдесят затри
маних мали в штабі за:о- 
пу серйозну розмову з 
комсомольцями. Коло до
бровільно взятих обов'яз
ків у кожного опера півни
ка — широке: і шефство 
над «важкими» підлітка
ми, і профілактична робо-

в першому 
минулого

79 разів 
на чергування, 

провели

руд- 
цеіптгерм з • 
вміють туї 
культуру і, 
року весь 
скосили...

сучаеиимц умови праці ме
ханізаторів у зимовий, та. 
званий ремоктний період 

■ 1 іеобхідно б р'емоячтту май 
стерню будувати, але дх.і 
чотирьох ..трак» ор її;; :-. 

•бригад но;; майстерні — 
економічно невигідно. 
Об'єднати їх з одну, ЯК 
давно зробили в інших гщ 
нодарегвах області, в кил-> 
госпі імені Жданова ще ицуї 
готові. Але цс — в майбут
ньому. Тож комсоми ІЬ- 
сько - молодіжній бригаді 
треба вже сьогодні дбасі 
про майбутній 
молоді 
загоні 
Інакше 
ми так 
батькові приходить син.

Р. МАРЧЕНКО.
Колгосп імТЖдаиовй К: 
рової радськ-ого райбйу.

А

пріоритет
В Х'ліборобсм-.ОМ'. 

ВСЬОГО КОЛГОСПІ, 
не можна, бо віка- 
ведеться: на змії!)

та серед молоді, і участь у 
рейдах, що їх улаштовує 
міліція...

Протягом останніх років 
молоді оперативники Олек
сандрії набули досвіду 
роботи, в заюні склалися 
свої традиції. Обком ком
сомолу узагальнив цей до
свід, але, па жаль, він ііцс 
не дістав поширення в де
яких районах, в обласпо- 
м у- центрі — також. Що
правда, доброї слави зов
сім недавно зажив собі 
оперативний загін Кіров- 
ського району м. Кіро
вограда, із ось затягнула
ся тут, так би мовити, змі
на поколінь. 1 в райком 
комсомолу вже не 
жуть похвалитися,
оперативники чітко нала
годили свою роботу.

Ніші в місі і вісім опера
тивних загонів. Створено 
їх па великих підприємст
вах, при навчальних зак
ладах. Але дієвість кож
ного ще не висока. 1 якщо 
оперативники з Кірово 
градського інституту сіль
ськогосподарської о маши
нобудування охоче беруть 
шефство над підлітками', 
схильними до правопору
шень, то про ІНШИХ ЦЬОГО 
не скажеш. Комітети ком
сомолу підприємств, нав
чальних закладів, де ство- 
рсио комсомольські опера-

S

I 
мо- 
що

тивпі загони, часто випус- ’ 
КІПОТЬ З-ПІД ЛВОГО контро- З 
лю їхню діяльність.

Це можна ще назвати - 
міцними коні акти опера- 

-тивпиків з органами МВС.
1 не з впни останніх.

Ніяк не розв’яжуть пи
тания про приміщений 
для штабу операттпюіі. 
комсомольського загою,'
Ленінської о району Кірсь, ч 
вограда. Райкоми кш.кіИЯ 
молу міста рідко згаду
ють про нагородженії;: 
оператившіків за актшіг, 
робо і у по охороні громад 
ського порядку, не НрИДі- 
ляюгь належної уваги мо 
ральшім стимулам заохо 
ченця дружинників. Це 
стосується не тільки ра.іі- 
комі» обласного центр) 
Ще не в усіх містах і ра 
нонах області створено ра
йонні її міські штаби по 
керівництву оперативними 
комсомольськими загона 
ми, які б дали змогу коор- 

. дішувати зусилля комсо 
мольсі.ка.х та аду.ініст.а 
тиіиіпх органів, громад- 

' ськпх організацій V бо 
ротьбі з правопорушення
ми. Звідси — низька від
дача рейдів, що їх прозо- 
дять, скажімо, у Зпам’яи Л 
ському. ц Малоапсківіт

районах, у Лснітьк'!^'' 
му н Кіровському районах 
Кіровограда.

Роботі комсомольських І 
оперативних загонів, як_.'-ї 
було підкреслено V ЗВІТНІЇ! 
доповіді ЦК В.ЧКСМ 

ПІ з їздові КОМСОМОЛУ^ 
надається нині особливі 
значення. І те. що в дея- і 
ких райкомах комсомолу-?-^ 
послаблена до цього \аз- 
га, тривожить.

_______ О. АНОХІНА.

Є»

ВІД СИСТЕМИ ЛИШЕ НАЗВА“
Під таким заголовком 8 червня мину

лого року в «Молодому комунарі» було 
опубліковано рейдовий матеріал. У ньому 
йшла мова, зокрема, про незадовільну ро- 

Розчинного вузла виробництва № 4 
оо єднання «Кіровоградзалізобетон» че 
рез що зривався графік постачаний’ оол. 
чину на оудози за системою «Супер».

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «ми»

г eSB І
А. Я!БЕі>КЛп?Т0рга-пізаці‘ об’єднані« 
виступ газети п--ПОВ1АОмив редакцію, і2® засі2аНм?3ЛТ?в6говорено на спільноїзасіданні папТ5^ГОа?рсио »а спільні 
разом з повнії» Р° * ком*тету профсиі^’ 
Критику внзн іііз 'ами розчиняого 
ходів для вдосіп правильною. вжито Л- 
Ланку по Х*°”аЛЄННя
НО комуністами ленню Розчину з««“*’но комуністами.
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РЕПОРТЕР

Виховувати
справжню людину

„МОІО1ИИ КОМУНАР------------------- ------------------ 3епІор

г формації
.г «П'ятшгі*

Недавно з середній шко
лі М ІЗ відбувся черговий 
семінар директорів і орга
нізаторів шкіл міста Кіро
вограда, присвячений ідей
но-політичному вихован
ню учнів на уроках і в ііо- 
закласній роботі.

Після ознайомлення із 
станом комуністичного ви
ховання молодих кірово- 
градців директори і а ор
ганізатори шкіл відвідали 
уроки и початкових кла
сах, уроки історії, хімії, 
російської та української 
літератури у старших кла
сах. ;

Учасники семінару побу
вали на відкритих клас
них годинах: у 6 «А» кла
сі — па тему «Цілина — 
земля героїв» і в б «5» — 
«Нам’яті загиблих будьте 
достойні»; на занятті фа
культативу з естетики в 
7 «Б» класі; черговому 

засіданні клубу іптернаціа- 
ііальпої дружби; політіп- 

ї в 5«В» класі 
«П'ятирічка, рік третій. 
Попередні підсумки»; засі
данні групи «І Іошук» чер
воних слідопитів 5 <Г» 
класу на тему «Ми — по
слідовники бойової сла
ви батьків, ми — шука
чі, ми —- слідопити».

Тільки перелік • ЦИК по-

чсрво-
Готу to-

«І Іошук» 
слідопитів.

закласішх заходів, різно
манітних своєю темати
кою, актуальних своїм 
змістом, свідчить про ве
лику роботу всіх працівни
ків середньої школи № ІЗ 
на чолі з її керівником, 
заслуженою учителькою 
УРСР Г. Л. Рябчун.

Кілька років тому в 
школі почала роботу гру
па 
них 
чись до 60-ї річниці Ле
нінського комсомолу, чле
ни ВЛК.СМ. вивчили істо
рію становлення комсомо
лу в Кіровограді.

Слідопити зустрілися з 
ветеранами комсомольсь
кої організації міста, 
зав’язали листування з 
тими, хто живе нині в ін
ших містах, зібрали бага
тий фактичний матеріал, 
їхня діяльність увінчалась 
успіхом — створено літо
пис міської комсомольсь
кої організації. Але пошу
ку ще не закінчено — лі
тописці збирають матеріа
ли про комсомольців; які 
захищали рідне місто в 
роки Великої Вітчизняної 
війни.

о. ТАГАНОВА, 
методист Кіровоград
ського міськвно.

БРАЗІЛІЯ

УКРАДЕНЕ
ДИТИНСТВО

Контрасти між роз
кішшю і злиднями у 
бразильських містах уже 
мало кого дивують. До 
них звикли. Звикли ба
чити на вулицях шикар
ні лімузини, яскраві вог
ні ресторанів та барів, 
безтурботних марнотрат
ників життя па курортах 
Іпааеми і Копакабани. 
Але важко все ж звикну
ти до трагічної долі ма
леньких бразільців, які 
зазнали на собі всього 
тягарю кричущих злид
нів. За відомостями аме
риканського журналу 
«Тайм», одна третина 
бразільських дітей живе

З ТЕЛЕТАЙПНОЇ
СТРІЧКИ ТАРС

ЯПОНІЯ

«ПРЕПОДОБНІ»
АНТИКОМУН1СТИ

На площі біля вокзалу 
Сібуя в Іокіо стоїть вій
ськовий грузозик, переоб
ладнаний а агітаційну ма
шину з гучномоаною ус
тановкою. Група молодих 
людей роздає листівки. В 
них, як і у виступах про
мовців, що оглушаю?» 
своїм реаом перехожих, 
— заклики до заборони 
діяльності демократичних 
партій і організацій, пе
регляду конституції ос
нащення японської армії 
ядерною зброєю. Це чле
ни реакційної організації 
«Об єднана церква» про
водять своє чергове збо 
рище.

Так звану «Об'єднану 
церкву» було створено в 
Південній Кореї Мун Сон 
Міном, який оголосив се 
ба новим месією, що 
явився на землю «для 
спасіння світу від кому
нізму».

Використовуючи ідейну 
незрілість підлітків, а та
кож невдоволення молоді 
соціальною політикою ка
піталістичної держави, ан 
гикомуністи в сутані за
лучають юнаків і дізчатдо 
своїх лаз, обіцяючи їм 
порятунок від «тягот мир
ського життя».

Одначе щедрі обіцянки 
обернулися для обману

тих церковниками людей 
жорстокою дійсністю. Як 
установила в ході розслі
дування діяльності цієї 
секти японська федера
ція адвокатів, обманутих 
підлітків примушують пра 
цювати до знемоги, 
видаючи їм раз на 
день рідку юшку. Живуть 
вони в старих бараках. Ке 
рівнини секти , прагнуть 
придушити всяку* 1 волю мо
лодих людей, що попали 
в їхні тенета, примусити 
їх фанатично виконувати 
будь-який наказ помічни
ків Муна.

НЬЮ-ЙОРК. Для 440 
звільнених робітників і 
службозціз м. Ньюзрга 
(штат Нью-Дрежсі) нозий 
рік почався нелегкими по
шуками роботи. Така ж 
доля чекає з 1979 році 
тисячі трудящих у бага
тьох інших американських 
містах.

РИМ. Неприємні «сюр
призи» чекають жителів 
Мілана — найбільшого ін
дустріального центру Іта
лії — уже з першого дня 
1979 року. Про чергозе 
лідзищення цін на молоко
і молочні продукти ---
майже на 5 процентів — 
оголосили міланські фір
ми, які спеціалізуються в 
галузі молочної промис
ловості.

Характерною особливіс
тю діяльності «Об’єднаної 
церкви» є не тільки її 
яскраво виражена анти
комуністична спрямова
ність, а й тісні зв’язки з 
південнокор ей ськими 
властями. Ця організація, 
пише «Токіо сімбун», є 
свого роду філіалом се
ульського ЦРУ, утвореним 
для збирання коштів для 
прогнилої диктатури і вчи
нення тиску на японських 
політичних діячів на ко
ристь режиму Пак Чжон 
Хі.

Вилазки «Об’єднаної 
церкви» проти демокра
тичних сил викликають рі
шучі протести прогресив
ної громадськості країни, 
яка розглядає існування 
секти як серйозну небез
пеку для майбутнього Япо
нії.

8. КУЧКО, 
кор. ТАРС. 

Токіо.

ІІДГШС ДУМКИ, ВІДГУКИ, 
РЕЦЕНЗІЇ

дмеш дмдцяш
Віддаємо нині і 

даватимемо завжди 
боку шану тим, хто йшов 
під прапором Леніна на 
штурм капіталу, за волю 
народу, за встановлення 
І зміцнена Радянської 
влади, хто наближай наш 
сьогоднішній щасливіш 
день.

Саме про таких Людей 
розповідає І. М. Сірко в 
книзі «Ті незабутні ро
ки*, що недавно вийшла 
у видавництві «Карпа
ти*. Автор — учасник 
подій. Котрі відбувалися 
на території краю, коли 

Рад несхитно 
долаючи 

за перешко- 
Хоч 1 відгриміла

ВіД- 
гли-

та
ви-
пз-

що охопила Поаолжжя 
інші зернозі райони, 
кликала голод. Про де 
м’ятають лише старожили,
відновляє сторінку історії 
свідок і учасник подій:

«По дорозі до Нерубайки 
ми зустріли підводу, на 
якій, нрім візника, сидів 
якийсь юнак. Це був спів
робітник ЧІ< Іван Іванович 
Лиманюк... Якраз повертав
ся з села, де довідався, що 
в гаях біля Нерубайки за
сів бандитський загін.

дочекатися
— порадив Лима- 
Але наш Томашев- 

усміхнувся

влада 
йшла вперед? 
перешкоду 
дою. 
громадянська війна, а бі
логвардійські полчища 
та війська Антанти було 
відкинуто з радянської 
землі, але класовий во
рог був іще живий. З ним 
1 з куркульством та 
рештками експлуататор
ських класів доводилось 

^боротися.
«Разом з багатьма кому

ністами я був уповноваже
ним по виконанню плану 
продрозверстки, — пише в 
спогадах учаснин тих по
дій, тоді двадцятиодноріч- 
нии комуніст. — у нашому 
розпорядженні був кавале
рійський ескадрон для по
долання саботажу або на
віть можливого збройного 
виступу куркульства.

Районним продкомісаром 
загону, пригадую, був мат

рос : омашевський, 
ній петроградський 
гіи1: Розсудлива,
за І дуже смілива і 
ці його хороші 
вельми знадобилися під 
еепстии°3еяення продроз- оерстни а сел( нерубайці. 

л?т,а'Я. Ч3су З’ЯВЛЯЛИСЯ 
Ські загони, паралі- 
?РМЯ са«ям надход- 

пооапоз*^...^06 зі₽8ати 
. куркулі 

магмі—>п.а і сіл всіляко 
лячуваги обС7аноанУ. за- 
ми»У люДеи бандита-

1 -елггким буз для нашої 
країни двадцять перший 
рік — чгтзаргий рік Ра- 
дянськф влади. Посуха,

продрозварстку 
навколишніх <

колиш- 
I робіт- 

еольо- 
людина. 

якості

— Краще 
ранку, 
нюк. 
ський тільки 
на те. Сам вигляд його го
ворив, що ніяка банда у 
світі не може нас переск
лити. Пізно вночі ми всту
пили в Нерубайку. 8 один 
момент виставили кулеме
ти, готові зустріти воро
га.

Вранці, спираючись н, 
колишній комітет бідноти, 
скликали сходку селян. 
Ішли всі; чоловіки, жінки, 
діти. Незаможні — весе
ло, місцеві глитаї — ніби 
на ешафот.

Сходка внрай— бурхливо 
вирішувала: дати чи не да
ти хліба робітничо - селян
ській державі. Незаможни
ки палко підтримували 
нас, та хліб був у куркулів. 
Вони ж уперто відмовчува
лись, аж пони не взяв 
во Томашевський. Він 
зав лише кілька слів:

— Невже ви, хто мас 
но, можете допустити, 
я поїду звідси С„

сло- 
ска-

зер- 
що 

я поїду звідси без хліба? 
Ну ж бо гарно придивіться 
до мене!

Матрос скелею стояв се
ред розбурханого натовпу. 
Куркулі поопускали голо
ви. Та того таки дня пішов 
хліб у засіки».

Після Нерубайки кава
лерійський ескадрон від
був до Умані, а І. М. Сірко 
залишився районним упов
новаженим у містечку Ду
бовому. Життя входило в 
широке русло. По селах 
активізували свою діяль
ність комнезами, виоостзз 
і мужнів радянський актив, 
створювались передумови 
для втілення в життя про
голошеної десятим з'їздом 
партії нової економічної 
політики. і

€. ГАСАЙ, 
краєзнавець.

в жахливих умовах. 
Особливо суміш доля 
двох мільйонів дітей, ки
нутих через злидні бать
ками.

Цих «нічийних» дітей, 
і малят, і підлітків, мож
на зустріти в будь-якому 
великому місті Бразілії.

Поліція неспроможна 
справитись із зростан
ням злочинності серед 
неповнолітніх. її що
денно породжують злид
ні. Затриманих поліцією 
маленьких злочинців на
правляють у колонії для 
неповнолітніх, де їх че
кають нові випробуван
ня.

Ось що розповів 13- 
річшій хлопчина репор
терові журналу «Тайм» 
про свої враження від 
перебування в колонії 
«Еспіріто Санто»: «Во
ни били мене по спині 
палицями і гумовими 
кийками. Вночі стражни
ки вривалися до нас у 
кімнату. Гвалтували дів
чаток». В одній з коло
ній вісім малолітніх 
в'язнів удалися до ко
лективної спроби само
губства, проковтнувши 
великі дози снотворного. 
В Ріо-де-Жанейро 15-річ- 
ний підліток, арештова
ний за серію крадіжок, 
сказав у поліції: «Я не
навиджу багатих людей, 
особливо їхніх дітей».

«Загублене поколін
ня» — кровоточива рана 
Бразілії. її лікування 
неможливе • без докорін
них соціальних реформ. 
Нинішній же уряд ви
трачає на потреби дітей 
дуже мало. За повідом
ленням «Тайм», лише 
11,8 процента бразіль
ських міст отримують 
від держави яку-небудь 
допомогу’ для бездомних 
дітей. На кожні 10.000 
таких дітей є тільки од
на державна або приват
на «добродійна» устано
ва.

Неважко передбачити, 
яке майбутнє чекає під
ростаюче покоління Вра- 
зілії.

А. МЕРКУШЕВ.

(ТАРС).

" США

«ДРУГОСОРТНІ» 

АМЕРИКАНЦІ

Пишномовні слова аме
риканської адміністрації 
про «права людини» зву
чать насмішкою Для пере- 
оажної більшості 25-міль- 
йонного негритянського 
народу США. Як і десятки 
років тому, негри живо
тіють у міських нетрях, 
зазнають расової дискри
мінації. 31 процент цих 
американських громадян 
«другого сорту» живе ниж
че рівня бідності. Безро
біття серед них у двоє ви
ще, ніж у цілому по країні.

Але вони не мають на
міру миритися з долею, 
уготованою для них во
лодарями Америки. Деда
лі активніше негри вклю
чаються а боротьбу за 
свої насущні права.

На фото: «Як жити 
далі?» — це питання асе 
гостріше постає перед 
негритянською молоддю; 
демонстрація протесту 
проти расизму а Нью-Йор
ку; нетрі Південного 
Бронкса — одного з райо
нів Нью-Йорка, де змуше
ні жити сотні негритянсь
ких бідняків.

Фотохроніка ТАРС.
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Зимові канікули в розпалі
Для школярів зимові ка

нікули — завжди радісна 
пора. Щоб пройшли бони 
цікаво й весело. Кірово
градське бюро подорожей 
та екскурсій намітило чи
мало різних заходів. Нині 
триста юних туристів на
шої області беруть участь 
у захоплюючій подорожі на 
теплоході «Адмірал Нахі- 
моеі» по Чорному морю від 
Одеси до Батумі. Під час 
зупинок у містах-героях 
Одесі, Севастополі, Керчі 
учасники подорожі здійс
нять екскурсії по них, оз
найомляться з їхніми істо
ричними й архітектурними 
пам'ятками.

тір Надія, в музеї В. О. Су- 
хомлинського в Павлиші 
Онуфріївського району, 
Ю. І. Яновського в Нечаїв- 
ці Компаніївського райо
ну, вони відвідують про
мислові підприємства Кіро
вограда, Олександрії, Зна
м’янки, Світловодська.

На шляхах нашої облас
ті в ці дні можна зустріти 
туристські автобуси, при
крашені кумачевими стріч
ками з написом: «Люби і 
знай свій рідний край!»

Бюро подорожей та екс-

і

курсін організувало масо
вий вивіз школярів з ра
йонів і сіл області з екс
курсіями до Кіровограда. 
Тут працівники бюро дія
ли в тісному контакті зі 
школами та районними 
відділами народної освіти.

У Новгородківському ра
йоні на час зимових кані
кул складено спільний 

план екскурсійних заходів 
бюро та районного відділу 
народної освіти. Координує 
всі ці заходи інспектор

райвно Тетяна Іванівна 
Д< мченко. У результаті 
близько 250 учнів району 
візьмуть участь у поїздці 
до обласного центру. їх че
кають тематична екскурсія 
по місту «-Кіровоградське 
гіідпілля в poi.it Великої 
Вітчизняної війни», крає
знавчий музей, зустріч з 
Дідом Морозом та Снігу
ронькою біля новорічної 
ялинки в міському Палаці 
піонерів.

Всього за час зимових 
канікул здійснять екскур
сії і буде оздоровлено за 
рахунок профспілкових ор
ганізацій близько двадцяти 
тисяч школярів області.

Г. ЮР’ЄВ.

4 СІЧНЯ

Багато школярів прово
дить свої канікули в Мін
ську, Києві, Волгограді, 
Калузі та інших містах на
шої країни.

Важливого значення ко
лектив бюро надає екскур
сіям і поїздкам піонерів і 
школярів по рідному краю.

Понад двісті дітей у ці 
дні відпочивають і наби
раються сили на світловод- 
сьній турбазі «Славутич». 
До їхніх послуг — комфор
табельні кімнати, турист
ський кабінет, їдальня, ні- 
нозал, пункт прокату.

Вечори відпочинку, зма
гання з багатоборства 
ГПО. волейболу, баскетбо
лу, бадмінтону, настільного 
тенісу, інші нультурно-ма- 
сові та спортивні заходи 
роблять канікули захоп
люючими, з м і с то о н и м и.

Діти побувають на гідро
електростанції імені 50-річ- 
чя Великої Жовтневої со
ціалістичної революції, оз
найомляться з рядом про
мислових підприємств юно
го міста на Дніпрі.

Понад 120 учнів прийня
ла на початку зимових ка
нікул інша турбаза облас
ної ради по туризму та 
екскурсіях — «Лісова піс
ня», що розмістилася в 
мальовничому місці Они- 
кіїпського лісництва (Ма- 
ловискіиський район).

Цікаві екскурсії нині 
здійснюють школярі на ху-

На стадіоні «Зірка» — також пора веселих зимових канікул.
Фото В. ГРИБА.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— Час». 8.40 — Ранкова 
гімнастика. 9.00 — Му.’Ц.т-; 
фільми. 9.30 — «Пригоди 
Калле епіцикл». Художній 
телефільм. 2 серія. 10.35
— «Пісні про Батьківщи
ну». По закінченні — но
вини. 14.30 — Новини.
14.50 — «Ключ від нашого 
дому». . Документальний 
телефільм. 15.25 — «Роз
повіді про художників». 
15.55 — Чемпіонат СРСР з 
хокею з м'ячем. «Динамо» 
(Алма-Ата) — « Волга» (Уль
яновськ). 2 Тайм. 16.40 — 
«Відгукніться, сурмачі!» 
17.10 — Художній теле
фільм «Скіпкі». 5 і 6 серії. 
18.00 — «Ленінський уні
верситет мільйонів», 18.30
— «Вірші — ДІТЯМ'. л~
— «Сьогодні у СВІТІ».
— «Людина і закон'. 19.30
— Виступ націона іьного
ансамбля танцю Бірми. 
20.05 — Документальний
телефільм «Про Героя Со
ціалістичної Праці. -------
ата Державних 
СРСР. директора Інститу
ту молекулярної 
АН СРСР академіка В. О. 
Епгельгардта». 21.00 —
«Час». 21.35 -- Фільм-кон- 
церг «Шахразада». По за
кінченні — «Сьогодні у 
світі».

18.45
19.00

лауре- 
иремііі
біології

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.55
— К. т. Для малят. «Сріб- 
нніі дзвіночок-». (Кірово
град на Республіканське 
телебачення). 16.15 — Для 
школярів. <У пас каніку
ли». 16.45 — «Наука — ви
робництву». 17.15 — Лі
ричні мелодії. 17.30 
«Екран молодих». 18.00 — 
«З нових пое.:ііі».. 18.30 — 
«Вперед, юні охоронці при
роди!». 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — Ху
дожній телефільм «Два ка
пітани». 2 серія. 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.35 — «Всерйоз 
1 жартома». Вечір гумору. 
В пер

команда проведе кілька 
тренувальних матчів.

Це — в січні, коли «Зір
ка» перебуватиме в Кіро
вограді. А в лютому — 
15-денний навчально-тре
нувальний збір в Апушті, 
потім — знову Кірово
град. Останній, вирішаль
ний етап проходитиме в

вом команди. Зробимо 
екскурс у недалеке ми' 

нуле.
У листопаді минулого ро

ку в Молдавії відбувся тур
нір збірних молодіжних 
команд всесоюзної ради 
ДСТ профспілок. До збірної 
центральної ради «Аван
гарду» (старшим тренером 
якої, до речі, було при-

ФУТБОЛ-79

НА ПРИЦІЛІ-ЗГУРТОВАНІСТЬ
«ЗІРКА» ПОЧАЛА ПІДГОТОВКУ ДО 42-ГО ЧЕМПІОНАТУ КРАЇНИ

республік і Москви на приз 
щотижневика «Футбол — 
Хоккей». Приз виграла 

збірна України, ворота 
якої в усіх матчах захи
щав голкіпер «Зірки» Ми
хайло Михайлов (два Ін
ших кандидати не прибули 
на турнір). У вирішальних 
зустрічах (у підгрупі зі 
збірною Білорусії та у фі
налі із збірною Москви), де 
доля матчів визначалася 
серією 11-метрових ударів, 
Михайлов парирував по од
ному пенальті. Саме це й 
принесло перемогу. бо 
обидва матчі українська 
команда виграла з пере
вагою лише в один м’лч — 
5:4.

Ці обставини дають під
ставу керівництву команди 
сподіватися, що деякі

З ФУТБОЛУ

5 СІЧНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.00

— Повніш. 10,15 — «Кіііл- 
програма «Резонанс». 11.15
— Музичний фільм «Теле
грами. Телеграми. Те

леграми». 14.30 — По
вини. 14.50 — Докумен
тальні телефільми про 
спорт. 15.25 — «Шахопа 
школа». 15.55 — «Однії за 
всіх, усі за одного». 10.40 
-- «Москва 1 москвичі». 
17.10 — Художній теле
фільм «Скіпці». 7 і 8 сепії. 
18.00 — «Село: діла І проб
леми». 13.30 — «День за 
днем» (Кіровограді. 13.45
— «Сьогодні V світі». 19.00
— Заключний концепт 
Фестивалю мистецтв «Ро
сійська зима». 21.00 
«Час». 21.35 — Продовжен
ня заключного концерту. 
По закінченні — «Сьогодні 
у світі».

раїнського телебачення 
радіо, 10.30 — »Більше ХО-; 
ропшх • товарів!» 11.00 —
«Перша російська рево-, 
ліоція в творах образо
творчого мистецтва».
— «Ранкова пошта». 11.55
— «Ради і ЖИТТЯ.'.
— Тираж- «Спортлото».! 
12.40 — «Здоров’я». 13.25
— «Музичний абонемент.'. 
14.00 — «Хочу все знати».
Кіножурнал. 14.10 — До-, 
кументильний телефільм.
«Ініціатива»; 15.00 — Кой-' 
церт. 15.25 — «Очевидне — 
неймовірне». 1(5.25 — Ху
дожній телефільм «Скні
лі». 9. 10, 11 серії. 17.40 — 
Документальний фільм 
• Тут і трава народжуєть
ся червоною». 18.30 —
Фі.чї.м вистава «Далі — ти
ша». 21.00 — «Час». 21.35
— Чемпіонат СІ’СР з фі
гурного катання. Парне 
катання. Коротка програ
ма. 22.20 -- Тслефільм-
коїщсрт «Театр Алли Пу- 
гачової». (Таллін). По закін
ченні — новини.

1J .25
12.25

ПРОГРАМА. 10.00
10.15 — «Су-

ДРУГА
— Повніш.
ботцій репортаж». 10.45 — 
Для дітей. «Весела гірка».' 
11.15 — К. т. «Світловод- • 
ські сувеніри».(Кіровоград 
па Республіканське теле
бачення). 11.45 — «На го
ловній виставці республі
ки». Передача з ВДНГ, 
УРСР. 12.15 — «Старти ип-ЯІ 
дій». 13.00 — ЩуЛЬТфІЛІЇ- 
ми. 13.40 — Ноні мелодії 
року. 14.30 — Циркова
програма. 14.55 — Худож
ній фільм «Ніна*. 16.15
— «У світі чудес». Естрад
ний концерт. 16.45 — «Га
лузі,: ■ досвід, проблеми».
17.45 — «Сонячні клацне-, 
ти*. 19.00 -- «Актуальна 
кнмепа». 19.30 — Художній 
телефільм «Два капітани;

З серія. 20.45 — <-На доб
раніч. діти!» 21.00 
«Чає». 21.35 — П. ІІІтряус. 
«Голубий Дунай*. Вистави. 
В перерві — 1ІОВІІНИ.

Головна кіровоградська 
футбольна дружина знов 
у зборі. Відпочивши, хлоп
ці почали підготовку до 
42-го чемпіонату країни. 
Перше заняття е легкоат
летичному манежі стад’о- 
ну «Зірка» — розминково- 
го плану. Вправи типу за
рядки, біг на короткі ди
станції, метання важкого 
м’яча...

Ще в трьох спортивних 
залах виділяють час для 
занять «Зірки». Закритий 
комплекс обласної ради 
«Авангарду» призначений 
для гімнастичних та акро
батичних вправ, у дитячо- 
юнацькій спортивній шко
лі обласного спортхоміте- 
ту футболісти користува
тимуться пегкоатлє’ичним 
манежем та плавзльним 
басейном, зал спортклу

бу «Зірка» відведено для 
роботи з м’ячем. На пер
шому етапі неабияко-о 
значення надасться легко

атлетичному кросу на від
критому повітрі. Надалі, 
якщо дозволить погода,

Болгарії. Кіровограді зу
стрінуться зі своїми дру
зями з «Добруджі», про
ведуть кілька матчів на 
турнірному рівЯі. За під
сумками останнього пе
ріоду й буде визначено 
основний склад команди.

Хто ж зараз претендує 
на це, кого покликала 
«Зірка» під свої прапори? 
Ядро команди екпадаєть-
ся з гразців минулого оо- 
ку, які добре відомі лю
бителям футболу. Не буде 
в ній Володимира Нова- 
кобського, Дмитра Кіхас- 
ва і Віктора Абрамо
ва — керівництво «Зір
ки» задовольнило їхнє 

прохання про звільнення 
з команди. Поповнення:
“впадаючі 
Мельник з 
«Буковини»,

Володимир 
чернівецької

Володимир
Войтенко з полтавського
«Колоса», Володимир Бог
данов з клубної команди 
Нової Каховки.

Необхідно врахувати 
також якісні зміни, що
сталися з наявним оезер-

значено тренера кірово
градської «Зірки» Ю. І. 
Махна) входили кірово
градські юнани Віктор 
Мунтян, Валерій Гошкоде- 
ря, Станіслав Бабенко і 
Сергій Глизснко.

У турнірі взяло участь 16 
команд, що представляють 
дві зони — Бсндерівську й 
Тираспільську. Україн
ський «Авангард» у Бенде
рах виграв у білоруського 
«Червоного прапора», азер
байджанського Нефтчі», 
московського «Локомоти

ва», латвійського «Жаль- 
ріса», збірної сільських 
спортивних товариств краї
ни; внічию закінчилися 
його зустрічі з казахстан
ським «Ендеком» і грузин
ським «Гантіаді».

Внесок кіровоградських 
хлопців в авангзрдівсьне 
«срібло» можна оцінити 
так: еони грали в основно
му складі в усіх матчах (за 
винятком Мунтяна, який 
через травму не зміг вийти 
на одну гру); з оди
надцяти м’ячів, що їх за
бив «Авангард» у ворота 
суперників, — вісім на ра
хунку кіровоградціс; Мун
тяна було визнано найкра
щим захисником турніру.

Приблизно в той же час 
у Закавказзі ппохорив пер
ший турнір збірних моло
діжних команд союзних

юнаки, які минулого року 
перебували на лаві запас
них і лише епізодично на 
короткий час з’являлися на 
полі, нині зможуть зайня
ти місце в основному 
складі.

Старшим трен єром 
команди, як і раніше, є за
служений тренер УРСР 
О. І. Расторгуев. П’ятий рій 
разом з ним працюватиме 
колишній начальник коман
ди Ю. І. Махно. Нині він 
перейшов на тренерську 
роботу. Начал ь н и ком 
команди за рекоменда
цією центральної ради то
вариства «Авангард» при
значено М. В. Арсенія, 
котрий до цього поацюзап 
у Чернівецькій обласній 
раді «Авангарду».

Така кіровоградська 
«Зірка» на старті підго
товки до 42-го чемпіонату 
країни з футболу.

10. КАЛАШНИКОВ.
голова обласної феде
рації футболу.

ДРУГА ПРОГРАМА. 8 00 
— «Час». 8.40 — Ранкова 
гімнастика. 9.00 — «Весе
лі нотки». 10.00 — Фільм 
«Дівчинка і крокодил». 
11.05 — Коциспт. По закін
ченні — новини. 15.55 — 
Для малят. «Срібний дзві
ночок*. 10.20 — «Малень
ка іііоя». Лялькова шіста- 
ва. 17.10 — «-Мистецтво — 
народові». 18.00 — Фільм- 
коицерт «пісні різних ро
ків». 13.30 — «Палітра». 
19.00 -■ «Актуальна каме
ра». 1.9.30 — Конпспт.
20.00 — «-Рік 'четвертнії, 
уловний». 20.45 — «Па
добраніч, літи!» 9.1.00 —
«Час». 21.30 — Художній 
фільм «Добрий Папок». По 
закінченні — новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час*. 8.40 — Ринкова 
гімнастика для пігей. 9.00
— Концерт. 9.30 — < -Ву
дильній»». 10.00 — < С.-ітжу 
Радянському Союзу! ■-. 11.00'
— «В гостях у казки -. 
«Казка про мертву цапії - 
ну і сімох богатирі! -. 12.00
— «Музичний кіоск». 12.30
— «Сільська години '. 13.30
— О. Корнійчук. «Пам'ять
сепни ». фі л ьм ■ вистава.
15.-15 — Документальні^;
Т'.ИчЬІЛЬМ < И.І НОВИХ ПіД» 
бежах». 16.15 -- «За ва
шими листами». 17.00 —
«Клсб кіноподорожей-’. 
18.00 — «Міжнародна па
норама». 18.45 — Мульт
фільми. 19.00 — Чемпіо
нат СРСР з фігурного ка
тання. Парне катання. До-' 
вільна програма. 21.00 — 
Час*. 21.35 — Чемпіонат 
СРСР з фігурис’О катан
ня. 22.05 — «Літературні 
читання». По закінченні — 
новішії.

6 СІЧНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— «Час». 8.«10 — Ранкова 
гімнастика. 9.00 — «Твор
чість юних*. 0.30 — «Плп 
пас батьки». 10.00 — Спі
ває тріо бандуристок Ук-

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Повніш. 10.15 — Кіно
огляд «По рідній країні!. 
11.00 — Тслсппоггіяма *.Ав- 
томобі піст». 11.45 — Ест- 
радшій концерт. 12.00 
«Натруїш кінозал». 13.00
— «Слала солдатська». 
14.00 — Концерт Держав
ного Черкаського народ
ного хору. 15,00 — В. Ти
тов. К. Миленко. «Усім 
смертям на зло . Вистава. 
17.30 — «Доброго вам здо
ров'я». 13.00 -- Для дітей. 
«Студія «Золотий ключику- 
19.00 • -- «Актуальна каме
ра». 19.30 — «Екскунсіяч&г 
наніс прохання -. Київсь
кий музей. 20.15 -- «Не
дільний сувенір». 20.45 — 
«Па добраніч діти!» 21.00
— «Час». 21.35 -- Худож
нії! телефільм «Сопом’я- 
пий ііппслюшоіі», • По за
кінченні —- повніш.
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ІІ7) Наша адреса і телес Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

».молодой КОММУНАР» — 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСіМУ г. Кировоград. 
Гаїсіа лсчаїаеіся 

на украинском языке.

316050, ГСП. Кіровоград-50, шуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій? 
є ьково-патріотичного виховання та спорту — 2-46'87.

ЬК 34004, Індекс 61197, Обсяг 0,5 друи. врк.

Друкарня імені Г. М Димнірова 
г.ндавнніїтва «Кіровоградська правда» 

Кіровоградського обкому Компартії Унраїнн 
м. Кіровоград, вул. Глічки, 2.
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ПОГОДА В СІЧНІ
За багаторічними дани

ми січень т- найхолодні- 
шші місяць року зі стій
ким сніговим покривом па 
бі.йипій частіші Україні), з 
частими хуртовинами, 
ожеледями 1 туманами, 
максимальна температура 
повітря буває 10 — 12 гра. 
дусів тепла, а мінімальна 
33 — 35 градусів морозу.

За даними Гідрометео
рологічного центру СРСР, 
січень цього року очікує
ться холодний. Середня 
місячна температура по
вітря нижча за норму. Мі
сячна кількість опадів 
25 — 40 мм, що близько 
норми, місцями більше 

норми.
У першій декаді 1 напри- 

типці місяця температура

вночі становитиме 5 — 1° 
градусів морозу, вдень під 
2 градусів тепла до 3 гря- 
ДУСІ11 морозу. II решту ДНІВ 

-—уночі 15 — 2] удень 8—* 
1-1 градусів морозу, особ
ливо ХОЛОДНО буде В третій 
декаді. В першій декаді і 
наприкінці місяця — сніг, 
хуртовина, в окремі Дій" 
ожеледь, туман, у решту 

періоду МІСЯЦЯ — УТ.і*6' 
хмарна погода часом ис' 
великі опади, ожеледь. На 
початку місяця та в окре
мі ДНІ третьої декади о'»' 
•С'КТЬСЯ посилення вітру 
до 12 — 15 метрів па се
кунду,

О. ЖАРИКОВА, 
агрометеоролог Кірово
градського гідромет-
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