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Вчора у Кіровограді почався обласний фінал ніонсрськ'і 
військозо-спортшіпої гри «Зірниця» присвячений Міжварод 
йому року дитини і 60-річчю комсомолу України.

ЮнармЛіці п’яні рзйовіг. області зібралися, щоб нродсмон- 
струвати спою сортність, сміливість, мужність, витривалість.

У перший день фіналу вже відбулися змшашві ісі.и?. зв’яз
ківців, пожежників, туристів, розвідників, шспскіирів РУАУ- 
Вчора ж увечері у парку Слави відбулося урочисте відкрій ї ї 
«Зірниці», у якому взяли участь ьстранн Великої Вітчизняної 
війни, партійні, радянські та комсомольські працівники.

Сьогодні — у другим день змагань — міряються силами юні 
стрільці, метальники, леїкоатлети.

к
 Цікавим, напруженим має буї и і останній день -іЗіріитіх 
в його програму включено один з йцікавніїих і ііайвілподі- 
:.=,=,=.=

.
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ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДОСТІ І БРАТЕРСТВА

« Дружба, братерство, ко
мунізм» — такий девіз 
четвертого фестивалю дру
жби болгарської і радян
ської молоді, який від
крився 21 травня в столи
ці Болгарії Софії. Сердеч
на братерська дружба, 
творча і плодотворна ро- 
Сота — так поротно можна 
охарактеризувати атмо
сферу фестивалю, заявив 
у розмові з кореспонден

/ «Точно рахувати і ефективно винори- 
(Цшувати кожен карбованець, кожну 
гпДнну праці, кожну тонну продукції, до 
кінця зжити безгосподарність і нехлюй
ство — це наш сисоний партійний обо
в’язок. Бо економимо ми заради найдо
рожчого для нас — заради багатства і 
могутності Батьківщини, добробуту і 
процвітання нашого народу».

(1л доповіді товариша Л. І. Брежнє
ва XXV з'їздові НПРС1.

ЗАКОН ДЛЯ

г
Бережливість — риса комуністична. 

Виховувати почуття господаря у кож
ного молодого трудівника — відпові
дальне завдання штабів і постів «Ком
сомольського прожектора». Різні фор
ми їхньої участі у боротьбі за режим 
економії, адже резерви є практично на 
кожному підприємстві, на кожному ро
бочому місці. Виходячи з конкретних 

гМмов роботи, слід чітко визначити нзй- 
ЧТг’.пьш суттєві канали втрат, шляхи під
вищення ефективності використання 
матеріальних ресурсів.

Активну участь у республіканському 
громадському огляді використання ре
зервів еконо.мії та бережливості мг»|е- 
ріальних, трудових і енергетичних ре
сурсів брали пости і штаби «КП» Олек
сандрійського заведу підйомно-тран
спортного обладнання. Тільки торік від 
реалізації пропозицій «прожектористів» 
було заощаджено 25 тонн чорних ме
талів, 50 тисяч кіловат-годин електро
енергії, 3 тонни умовного пального Ю- 
що. Комсомольський фонд економії 
становив 53 тисячі карбованців.

Однак багатьом комсомольським ор
ганізаціям нічим похвалитися у цій 
справі. Так, позицію спостерігачів 

зайняли комітет комсомолу, штаб і пос
ти «КП» кіровоградського заводу трак
торних гідроагрегатів. Тут не знають, 
скільки комсомольців і молоді ведуть 
особисті рахунки економії, скільки ни
ми подано раціоналізаторських гірспо- 
Зіфцїй, спрямованих на зменшення ви
трат електро- і ієплової енергії.

Коли колектив чітко уявляє, скільки 
йому відпущено ресурсів, знає, що за 
кожну перевитрачену кіловат-годину 
доведеться відповідати, — турбота про 
економію відразу набуває конкретності 
Її дієвості. Але на заводі боротьба за 
раціональне використання енергії ве
деться не систематично, поверхово, що 
й призводить до великих затрат.

Дслинська, Компаніївська, Маловис- 
ківська, Кіровоградська, Вільшанська, 
Петрівська, Ульяновська районні ком
сомольські організації практично само- 
ухилились від конкретної організатор
ської і масово-політичної роботи по 
участі в республіканському громад- 
>кому огляді використання резервів 

Гномії та бережливості. Комсомоль
ський актив не знає його мети і зав
дань, поза оглядом залишилися спи ча
ни колгоспів і радгоспів. Протягом ря
ду ронів питання економії жодного ра
зу не обговорювалось на засіданнях 
бюро райкомів комсомолу.

Кіровсьний і Ленінський БК Кірово-

том ТАРС перший секре
тар ЦК ДКСГЛ Г. Танев.

Менше десятиріччя від
діляє нас від першого фес
тивалю дружби болгар
ської і радянської молоді, 
проведеного в 1971 році в 
Києві.

Характерна риса фести
валю — його діловий, ро
бочий харакіср, підкрес
лив Г. Танев. У здійсненні 
багатої програми цеит-

ральне місце займе по
глиблене обговорення клю
чових питань багатосто
ронньої діяльності ДКСМ і 
ВЛКСМ по реалізації полі
тики пзртій.

Важливого значення на
дається спільно розробле
ній програмі ДНСГЙ і 
ВЛКСМ по всебічному спів
робітництву, яка буде під
писана під час фестивалю.

(ТАРС).

града, Олександрійський міський та 
Новоорхангельський районний ко/гітєти 
комсомолу слабо керують штабами й 
постами «КП», далеко че повнею мі
рою викорисювують їх для виховання 
дбайливих господарів. Штаби і пости 
не створені в кожній другій комсо
мольській організації.

Будь-яка робота тільки тоді дає доб

рі плоди, коли вона виконується із 
знанням справи, кваліфіковано. Щоб 
перевірки були змістовними, глибоки
ми й результативниАДи, активісти по- 
еинні розбиратися в питаннях економі
ки, знати тонкощі обліку, систему звіт
ності, уміти вести пошук резервів. Не
обхідно використовувати у цій роботі 
засоби масової інформації, стінну пре
су. «Прожектористи» інколи викрива
ють факти дійсно безвідповідального 
ставлення до справи, вияеляють грубе 
порушення технології, простої облад
нання. З’являються «блискавки», у яких 
подаються матеріали про наслідки рей
дів. Але е них рідко побачиш аналіз 
причин, що призвели до іакою стано- 
Еища. А саме в причинах суть, бо го
ловне завдання штабів і постів «КГї» — 
попереджувати недоліки, запобігати їм.

Надаючи важливого значення даль
шому укріпленню зв’язків у роботі ор
ганів народного контролю та «Комсо
мольського прожектора», обласний ко
мітет народного контролю та обком 
комсомолу торік розробили заходи по 
дальшому удосконаленню спільної ро
боти. В області проводились рейди, пе
ревірки, що дозволяло одночасно охо
пити багато організацій, колгоспів і 
радгоспів, детально розібратися зі 
станом справ, сприяти підвищенню 
ефективності контролю.

Особливо відчутні результати при
носить така співдружність комітетів, 
груп народного контролю і штабів 
«КП» у Бобринецькому та Гайєорон- 
ському районах. Так, за липень—гру
день 1978 року в першому з них зеко
номлено 141 тисячу кіловат-годин 
електроенергії, 812 тонн дизельного 
пального, 54,7 тонни бензину. У друго- 
/лу перевірками було охоплено 47 під
приємств і господарств. У цих рейдах 
взяли участь 446 чоловік, в тому числі 
215 комсомольців. Тут створено 98 ог
лядових комісій, до роботи в яких за
лучено 338 чоловік, з них 147 — члени 
ВЛКСМ. Проведена робота іеж дала 
чималий ефект.

На жаль, не всі комітети народного 
контролю і комсомольські організації 
надають належної уваги спільній ро
боті, не в повній мірі використовують 
можливості ділових контактів. Тому 
далеко не всі резерви використано, 
щоб економно, по-господарськи ви
трачались енергетичні ресурси.

А. ЧЕКМЕНЬОВ, 
заступник юлови обласного una- 

бу «Комсомольського прожек
тора».

На славу
Пр© те, ЕК трудиться сільська МОЛОДЬ У/ 

ювілейному році нсмсомслу України, ми 
попросили розповісти керівників иількєж 
господарств області.

Голова колгоспу імені 
Кірспа Олександрійське-о 
району М. П. МОРОЗ: 
З радістю АЮЖу ЕоМ пові
домити, що юнаки та дів
чата нашого господарства, 
на будь-якій ділянці робо
ти трудяться1 на славу. Ось 
хоча б молоді комуністи, 
вихоеанці комсомолу Ан
дрій Шмарко та Іван Гав- 
ріненко. Не сівбі цукрових 
буряків сбидЕа виконува
ли за зміну по дві норми, 
обганяючи у змаганні 
значно досвідченіших ме
ханізаторів. І ежє всі є 
колгоспі знають, що ці 
хлопці — справжні госпо
дарі псля.

Заступник голови по ро
боті з молоддю колгоспу 
«Дружба» Долинсьнсго 
району О О. ЛЯЩЕНКО; 
Комсомольська організа
ція господарства йде до 
ювілею комсомолу Украї
ни в напружених трудових 
буднях, не забуваючи про 
цікаве й змістовне дозвіл
ля, про майбутні жнива_.

На сьогодні член ВЛКСМ 
Наталка Гасененко одер
жала від кожної норови 
близько 1500 кілограмів 
молока, а до 60-річчя

ЛКСМУ тваринниця пла
нує надоїти не менше 2001) 
кілограмів.

Нинішньої весни КОМСО
МОЛЬЦІ і молодь взяли 
ШефСТЕО над КОЛГОСПНИМ 
садом Пообрізали зайві 
гілки, позгрібали листя. 
Нині там пораються меха
нізатори. Буде сад догля
нутий — буде і врожай. 1 
збирати/луть його також 
комсомольці та піонери 
села.

У всіх відділках діють 
гуртни художньої самоді
яльності, напередодні свя
та проведемо конкурс 
агітбригад, що виступають 
нині в усіх виробничих під
розділах Підсумки зроб
леного на честь 60-річчя 
ВЛКСМ підіб'ємо на Ле
нінському уроці.

Голова колгоспу імені 
В. Урьр.ксеэ Олександрій
ського району А. К. Ео- 
робйов: Розповім про
працьовитих брата і сест
ру, які ежє кілька років 
трудяться в нашому гос
подарстві. Ліда Чирва — 
одна з ираших доярок 
колгоспу, ко/аітєт комсо
молу торік рекомендував 
її у члени КПРС. Леонід ще

УРОКИ 
ФІНАЛУ

ВІДБУВСЯ ОБЛАСНИЙ ФІНАЛ
ВСЕСОЮЗНОЇ ДИТЯЧОЇ ГРИ

„Старти надій“
(Див. 4-у стор.).

Першорозрядниця Марина КОРБЕГІ- 
НА, учениця першого класу Сеітло- 
водсьної СШ Яс 3.

комсомолець Жителі села 
виявили кому також висє>- 
ке довір'я — обрали де
путатом районної Ради на
родних депутатів.

Ось така вона, маша мс- 
г.едь, , виховане Ленін
ським КОМСОМОЛОМ.

Гслсса колгоспу оПІрс- 
грес» Олександр-іссьног© 
району В Г ВОРСА; Запа
м'ятався мені один день З 
недавньої евби цуп рев-, х 
буряків Трапилось г слом
ка В : ректорі НО/ИСОМСЛЬЧЯ 
Дмитра Бондаря Зупинив 
юнак агрегат оглянур і 
зрозумів, ще 6-ез зварю- 
ЕоПьного апарата не обій
тися.

Аж тут підкотив своїм 
колісним Дмитро Луценко.. 
Привіз насіння і добрива. 
Не гаючи часу, він швидко 
доставив у поле ремонт
ників. За нільна хвилин 
зварювальний Віктор Чер
ненко разом з механізато
рами ліквідували попомну. 
До кінця зміни Бондар 
виконав півтори норми.

Усі троє — НОМСОА'.СЛЬ- 
ці, усіх об'єднує бажання 
виростити рекордний уро
жай у ювілейний рік ком
сомолу України.

СУРМІТЬ, 
ФАНФАРИ!

Музика бурхливим потоком урва
лась у місто, розбудила стомлені па
лючим сонцем вулиці, запсясннпа 
площі багатоголоссям маршів. Шсб 
привітати їх, учасників IV обласною 
свята музики іа марш-параду духегмх 
оркестрів «Сурми п'ятирічок», присвя
ченого 325-річчю возз'еднгнн» Украї
ни з Росією, сотні кірсЕСгргдн'Е ви
йшли минулої неділі на центральну ма
гістраль міста, по якій, карбуючи крок, 
йшли колони юних барабанщиць тг ду
хові оркестри.

(Закінчення на 2-й стер-)-
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ГЕКТАРИ VКОМСОМОЛЬСЬКІ

(Закінчення. Початок 
ЗА ТРАДИЦІЄЮ, що 

склалася, свято роз
почалось біля монумента 
Слави героям громадян
ської та Великої Вітчизня
ної зоєн, де відбувся мі
тинг і покладання квітів 
до підніжжя пам’ятника. 

Сзяткозі колони музи
кантів стікались на стадіон 
«Зірка», де їх зустрічали 
глядачі.

Перед центральними 
трибунами пройшов зве
дений духовий оркестр 
міста Світловодська, яке 
незабаром відзначатиме 
свій 25-річний ювілей. 
Майже 100 чоловік налі-

чузала ця колона. В ній 
крокували робітники об - 
єднання «Дніпроенерго- 
будіндустрія», заводів чис
тих металів, твердих спла
вів та ін. Серед тих, хто 
йшов повз трибуни, були і 
передовики виробництва, 
ударники комуністичної 
праці Анатолій Сичов, 
Анатолій Онищенко, Єв
ген Полянський, Микол-3 
Єжезський.

Щирими оплесками 
привітали глядачі і зведе
ний духовий оркестр До- 
линського району, який 
був переможцем третього 
обласного свята музики.

До складу цього оркестру 
входить і музичний колек
тив Долинського районно
го Будинку культури, яко
му вже п’ять разів було 
присвоєно звання лауреа
та республіканського кон
курсу. Нині він володар 
перехідного призу «Весе
лий камертон». А 
давно колектизу 
присвоєно високе 
народного.

Святковий концерт роз
почав зведений духовий 
оркестр області під керу
ванням А. П. Жульєва. Він 
виконав музичні твори 
композиторів В. Мураделі 
«Україна і Росія», А. Ф:лі- 
пенка «Славлю мою Бать
ківщину», О. Пахмутовоі 
«Малая земля», К. 
нова «Молодость 
кировоградской».

Один за одним 
прозізозану сцену, влаш
товану на футбольному 
полі стадіону, виходили 
духові, вокально-інстру
ментальні ансамблі та ор
кестри народних інстру
ментів.

Завершилось IV. облас
не свято музики та марш- 
параду духових оркестріз 
«Сурми п ятирічок» наго
родженням кращих му
зичних колективів. Ними 
стали зведені духовий ор
кестр Нозоукраїнського 
та Новоархангельськоїо 
районів, колони барабан
щиць Кіровоградського, 
Добровеличківського та 
Світлозодського районів, 
вокально - інструмента/іь- 
ний ансамбль Хащуват- 
ського сільського будин
ку культури Гайзорсн- 
ського району та інші.

О. АНОХ1НА.

ДОЛИНСЬКИИ ра
йон. Торік у радгоспі 
імені Карла Маркса -’У■ 
ла найвища в районі 
урожайність ранніх зер
нових. Збирання хлюа 
господарство закінчило 
теж першим. Комсо
мольсько - МОЛОДІЖНИЙ 
екіпаж, очолюваний Іва
ном Білоножком, зайняв 
третє місце в змаганні 
серед жнійварів рад
госпу.

Цього року створено 
ще один комсомольсько- 
молодіжний екіпаж. Ко
мандиром його буде ком
сомолець Петро Федо
ренко.

Обидва
байнерп вже закінчують 
лагодити свої машини — 
«Ниву» та «СК-4».

новг О Р о д к і в 
ськии РАЙОН 
час минулорічних 
одержали нову 
Катерина та

молоді ком-

несцо- 
було 

звання

Молиа- 
земли

на ім-

ПІД 
;і!ИБ 

«Ниву» 
Степан 

Страйки з колгоспу «Ук
раїна». У ювілейному 
році ЛКСМУ молоде по
дружжя поставило собі 
за мету видати з бунке
ра не менше 8000 цент
нерів хліба. Тому в ці 
дні Катерина й Степан 
старанно рейонтуюіь 
комбайн, готують до ро
боти.

ПЕТРІВСЬКИИ РА
ЙОН. Віктор Миколсн- 
ко — чи не наГ/багатша 
людина у колгоспі «Пер 
ше травня» — він мас 
чотири потужні мащнни.

і всі вони по-справжньо
му доглянуті.

іЦе взимку молодіш 
механізатор відремонту
вав «Колоса», переоо- 
ладнавши його на под
рібнювання соломи. На
провесні привів у робо
чу готовність щойно 
придбаний колгоспом і 
довірений Вікторові бу
рякозбиральний комп
лекс РКС-6. На весня
них польових роботах 
боронував, культивував і 
сіяв на тракторі Т-150К, 
а недавно, передавиш 
машину напарникові, пе
ресів на новий Т-70С. 
Аж до початку жнив Вік 
тор Миколенко догляда
тиме цукристі, а восени 
збиратиме їх.
МАЛОВИСКІВСЬКИИ

РАНОК. Понад 120 
тракторів МТЗ-бО від
ремонтували за чотири 
місяці робітники Мало- 
висківської рансільгосп- 
техніки, значно переви
конавши доведене зав
дання. Полагоджено 58 
тракторних двигунів, що 
на 8 більше запланова
ного. В цьому чимала 
заслуга слюсаря но ре
монту паливної апарату
ри Тамари Іванової, 
слюсарів по ремоп ту 
тракторних двигунів Ва
лерія Ворони і Григорія 
Коваленка. Всі троє за
несені на Дошку пошани 
підприємства, всі троє 
працюють з особистим 
клеймом якості.

л я

ПаСЛЯЛ 
вивтнпн;

„ЧИМ БАГАТІ 
УЛЬЯНОВЦІ?“

У статті під таким заго
ловком (г.Аіо.іодші кому
нар» за 19 квітня) крити
кувались, зокрема, ком
сомольські та фізкультур
ні працівники обласного 
центру, які не дбають про 
будівництво спортивних 
споруд за місцем прожч- 
ваипя, не створюють умов

ЯК ЗВІЛЬНИТИСЯ ВІД „СКЛЕРОЗУ“
Відсутність контролю за 

виконанням рішень, що 
приймаються, — хвороба 
досить поширена. Спеціа
лісти з галузі наукової ор
ганізації праці і управлін
ня в таких випадках став
лять діагноз: управлін
ський склероз.

Вивчаючи порядок ден
ний засідань одного з ко
мітетів комсомолу за кіль
ка років, ми помітили, що 
вони повторюються з цен
ною періодичністю. Тим 
часом в документах ЦК 
ВЛКСМ неодноразово від
значалося, що проведен
ня засідань комітету ком
сомолу з однаковим по
рядком денним допусти
мо лише тоді, коли друге 
засідання проводиться в 
порядку контролю за ви
конанням прийнятої по
станови. Якщо поспіль 
приймаються однотипні 
постанови, які до того не 
не виконуються, --- ми
магмо ознаку названої 
хвороби.

Друга її прикмета леїко 
виявляється при аналізі 
посгановчої частини рі
шень, що приймаються. 
Ось типові пункти: поси
лити увагу, підвищити 
якість, добитися по
ліпшення. І далі знову: 
підвищити, поліпшити, по
силити. Різниця буває а 
тому, що в одних випад
ках просто пишуть «доби
тися поліпшенням, а в ін
ших додають для солід
ності: «значно підвищити», 
«якісно поліпшити».

Яким чином можна про
контролювати такі рішен
ня, з допомогою якого 
виміру визначити, що ко
мітет комсомолу підви
щив, наприклад, якість ро
боти лекторів і пропаган
дистів? Ці питання коміте
ти комсомолу перед со
бою навіть не ставлять, а 
значить, і не думають не 
них відповідати. Відсут
ність конкретності з рі
шеннях, що приймаються,

— небезпечна ознака «уп
равлінського склерозу». 
Не можна добиватися 
збільшення чи підвищен
ня, не визначивши, від і 
до яких меж воно намі
чається. Ефективність ви
конання рішень залежить 
від багатьох факторів. На 
першому етапі визначає
ться проблема, що вима
гає рішення, і намічаються 
комсомольські організа
ції, групи, досвід яких бу
де вивчатися. Для безпо
середньої підготовки пи
тання створюється робоча 
група (комісія) з пред
ставників різних комсо
мольських та інших гро
мадських організацій на 

■чолі з членом комітету 
комсомолу. Для більш 
глибокого вивчення пи
тання, з якого готується 
рішення, рекомендуєіься 
підготувати питальник-па- 
м’ятку. В ній вказується, 
на що необхідно звернути 
увагу при виробленні по

станови. Члени робочої 
групи, вивчивши докумен
ти, проводячи бесіди з 
комсомольцями, з’ясову
ють стан справ в органі
заціях, після чого готують 
інформаційну довідку. З 
попередніми висновками 
звичайно знайомлять ком
сомольський актив органі
зації, яка перевіряється, 
що допомагає врахувати 
своєчасно криіичні заува
ження і пропозиції. З до
відці вказуються прийняті 
в ході вивчення питання 
заходи щодо усунення по
мічених недоліків. У зав
дання робочої групи вхо
дить і підготовка проекту 
рішення. В проекті ж вка
зуються строки виконання 
рішення, основні етапи і 
форми проміжного конт
ролю, відповідальні за 
виконання і контроль.

Важливий етап у вироб
ленні рішення' — прове
дення самого засідання 
комітету комсомолу. Кож-

В обіймах
СЕСТРИ —
УКРАЇНИ

Традиційний фестиваль 
мистецтв «КііїЗСокД в-‘С- 
на», як і Дні літератури 
Російської Федераті, що 
проходять в УРСР, при
свячений у ННЙІЦПЇЬС'.ІС 
році 325-річчю возз'єднан
ня України з Росією. Дня- х 
ми трудящі міста-гер.'Д

Групу ПОС.ЇПІІЦІв ку.іьті'^ 
братньої республіки, ’діл 
приїхали на це радісне 
езято дружби, свято та- 
лаптів.

Для участі в ювілейних 
заходах до Києва прибула 
делегація Російської Фе
дерації на чолі з заступ
ником Голови Ради Дїі- 
ністрів РРФСР В. І. Коче
ні асовпм.

УСІМ КЛАСОМ — 
НА ПОЛЯ 1 ФЕРМИ

Увесь десятий клас Нрз- 
силізської СШ Ставищен- 
ського району Київської 
області йде працювати на 
поля і ферми рідного кол
госпу «Ленінський шлях.-.

Про це випускники за
явили на обласному зльоті 
трудових об’єднань стар
шокласників. присвячено
му 60-річчю ЛКСМУ, який 
відбувся нещодавно у Кис=
зі? їхня ініціатива знайшла . 
гарячу підтримку у розпе- / 
і-іиків інших шніл області. 
Вже понад три тисяуфуч 
мів Київщини виявилі/ ба
жання зв’язати своє трудо
ве життя з селом.

Майбутніх господарів 
землі тепло вітав на зльот: 
дирентор Миронівського 
науково-дослідного інсти
туту селенції і насінництва 
пшениці, двічі Герой Соціа
лістичної Праці 3. 
месло.

Учасники зльоту 
няли звернення, о 
закликали шкелярів облас
ті наполегливо оволодіва
ти сільськогосподарськи
ми професіями, стати гід
ною зміною знатних зем
леробів і тваринників Ки
ївщини.

М. Ре-

прнй- 
якому

(РАТАУ).

для занять фізкультурою 
і спортом у нових мікро
районах міста.

Як повідомив редакцію 
перший секретар Кірово
градського міськкому ком
сомолу Я- Бондар, сіаігя 
була обговорена на параді 

в МК ЛКСМУ з участю сек- 
рет-аріз комітетів комсо
молу промислових НІДІІОИ- 
смств міста. Ніші замов
лено документацію по* 
проск гуванпю спорті, вніїх 
майданчиків, які споруд
жуватимуться у мікрора
йонах обласного центре 
(вул. Леніна. 66; ву.т. Вол
кова, ЗО).

...Хочеться, звичайно, ві
рити, то проекти гуду і з 
зроблені найближчим ча-

не засідання — це своє
рідна школа колективної 
роботи, школа політично
го керівництва для всіх 
запрошених. Один із за
ступників секретаря комі
тету ВЛКСМ до засідання 
зустрічається з членами 
робочої групи, аби точні
ше розібратися у підсум
ках перевірки і допомогти 
комітету комсомолу у ви
робленні обгрунтованого 
рішення.

Будь-яке, навіть найкра
ще рішення залишається 
на папері, якщо не органі
зовано контролю за його 
виконанням. Цей обов’я
зок краще покласти на ро
бочу групу і члена комі
тету, заступника секрета
ре, що готували матеріали 
до засідання комітету. 
Важлива умова реалізації 
рішень — гласність, дове-

сом і що будівнитв■> поч
неться одразу. Щоправда, 
типові спортивні бази в 
Кіровограді «за тради
цією» будуються рокам:!. 
А для підлітків, школярів.^ 
у яких незабаром літні к 
нікуди, варто було б об
ладнати хоч прості "тадр- 
тпвні. майданчики, таїріїі 
та городошні корти. Хто 
ж з учасників наради, яка 
відбулась у міськком' ком
сомолу, проявив ііііціаїл- 
ву. взяв шефство над яки
мось мікрорайоном міст.'.? 
Хто збудує спортивні май
данчики у парках, скве
рах? Невже питання вирі
шилося лише тим, що за
мовлено документацію но 
проектуванню?..

ШКОЛА КОМСОРГА

На кожну постанову 
звичайно заводиться кон
трольна карта. Іноді це 
окрел^а папка, куДи вкла
даються всі матеріали ро
бочої групи, рішення, зві
ти про хід усунення 
ліків. V

ЬК\уа прийняттям рішен
ня і. зняттям його з конт
ролю (тільки постановою 
комітету комсомолу!) 
проходить найважливіша 
стадія управлінського
циклу — організація вико
нання наміченого. Ненор
мально, коли прийняте рі
шення виявляється не 
виконаним через органі
заційну непідготовленість. 

_ Практика свідчить, що да
леко не кожен комсо
мольський працівник і 
активіст використовує ви
роблені наукою і практи
кою раціональні методі 
праці, не всі знають Я? 
новні елементи організа
ції, а тому і не застосову
ють їх у своїй діяльності. 
Але це вже тема іншої 
статті.

дення їх не лише до вико
навців, але й до кожного 
комсомольця. Для цього 
можна використати завод
ську багатотиражку, стін
ну пресу, радіо. ‘ В. СПеВАНСЬКИИ.
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«ОСО—ВЕЛІННЯ ЧАСУ»
Вечірній натовп у Нью- 

Йорку в принципі схожий 
на натовп з будь-якому ве
ликому місті: стомлені лю
ди поспішають після робо
ти додому, по дорозі ще 
необхідно зробити деякі 
покупки... Але цього вечо
ра багато їх зупинялось 
біля афіші на розі 73-і ву
лиці і ААедісон-Авеню, що 
сповіщала про демонстра
цію фільму під назвою 
«Війна, з якій не буде пе
реможців»,

...Зал місцевого клубу 
запевнений вщерть. Пів
годинна документальна 
стрічка, створена X. Уекс- 
лером на замовлення кіль
кох американських гро
мадських організацій, що 
виступають за роззброєн
ня, нікого не залишає бай
дужими. Почергово про
ходять кінокадри, які за
карбували зразки сучасної 
радянської і американ
ської воєнної техніки, ,ма- 
ьеври американських
військ, парад на Красній 
площі, американські під- 
еодні човни з Атлантиці, 
радянські стратегічні ра
кети...

Нагромаджений двома 
країнами термоядерний 
арсенал досягнув украй 
небезпечних масштабів, — 
підкреслюється в філь
мі. — 1 не випадково сьо
годні, як ніколи, ширяться 
з Сполучених Штатах ви
моги зупинити гонку оз
броєнь, а першочерговий 
цілком реальний крок н* 
цьому благородному шля
ху — добитися якомоіа 
швидшого підписання, ра
тифікації і втілення в жит
тя нового радянсько-аме
риканського договору про 
обмеження стратегічних 
озброєнь...

Спалахнуло в притихло
му залі світло, але люди 
не розходились. Почалося 
щось подібне до стихійно
го мітингу. Виступив адмі
рал у відставці Дж. Ларот, 
який до недавнього часу 
займався питаннями стра
тегічного планування з 
Пентагоні.

— Американські «ястре- 
би» — противники радян
сько-американського до
говору про ОСО — твер
дять про «радянську воєн
ну загрозу», а на ділі дба
ють виключно про інтере
си воєнно-промисловою 
комплексу США, намагаю
ться підстебнути гонку 
озброєнь в ім я мільярд
них прибутків поставщиків 
Пентагону, — сказав він.— 
Адже навіть за підрахун
ками американської преси, 
втілення в життя радян
сько-американського до
говору про ОСО-2 зеконо
мило б країні близько 
тридцяти мільярдів дола
рів, які так необхідні їй 
для розв’язання насущних 
соціальних проблем.

— Тільки невігласи Мо
жуть погодитися з пропа
гандистськими заява/ли 
Пентагону, в яких стверд
жується, нібито роздуван
ня воєнного бюджету «сти
мулює ріст економіки» і 
назіть «обмежує безробіт
тя в країні», — заявив 
відомий економіст Роберт

Шварц. — На ділі все на
впаки. Непродуктивні воєн
ні витрати спустошуюіь 
гаманці простих американ
ців, різко знижують ЇХ 
платоспроможність, а зна
чить, гальмують розвиток 
основних, мирних галузей 
економіки і призводять до 
росту числа безробітних. 
Договір про ОСО потрі
бен Америці як пов тря,— 
підкреслив Р. Шзарц.

Багато подібних промов 
пролунало на цих зборах, 
які закінчилися закликом 
зробити все необхідне 
для того, щоб договір як
найшвидше стаз реаль
ністю.

Цими днями мені дове
лось бути присутнім на 
студентському семінарі в 
Колумбійському універси
теті, присвяченому тій са
мій темі. Семінар відбуз-

ЗА РУБЕЖЕМ
Конкурс БІБЛІОТЕЧКА «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

ВАРШАВА. Закінчилась 
четверта, олімпіада суспіль
но-політичних знань, u якій 
взяли участь близько міль
йона членів Спілки Соціа
лістичної польської моло
ді. Вона сі їли популярною 
формою ідейво-щіхОвниі 
роботи, яка проводиться 
під керівництвом ІЮі'ІІ. 
Курси, лекції, конкурси і 
вікторини, які прохрдягь у 
рамках олімпіади в робіт
ничих і студентських клу- 

сільтької 
гах, зна
ді вч дг з 
подіями 
будівнії- 
пкладсм 
соціаліс- 
розрядку

бах. у будинках 
молоді-1 агітпуі'.ь 
іїомллть юнаків і 
найважливішими 
соціалістичного 
цтва в ПНР, з 
Польщі га інших 
тичних країн у 
міжнародної напруженості.

Молоді випускники аг- 
' рарикх. вузів іігіР прибу

дуть у села из тільки висо
коосвіченими спеціаліста
ми, а п активними пропа
гандистами культури і мис
тецтва. Про це наочно свід- 

ЛОЛЬСЬКНИ О'.’- 
самодіяль- 

СІЛЬСЬКО- 
академій

ЧНТЬ III В: 
ляд. художньої 
пості студентів 
господарських 
республіки. якій! відкрився 
у Варшаві.

Програма фестивалю по
кликана 
досягнення 
музичного, 
пісенного, 
мистецтва.

•*
ДАКІСА. Завдання молоді 

Народної Республіки Бан
гладеш обісворить дводен
ний семінар, який відкрив
ся в Дацці. Виступаючи на 
семінарі, президент країни 
Зіаур Гахман підкреслив 
важливу роль молоді в роз
в’язанні невідкладних со- 
ціальнс. скономіч!і;!.ч зав
дань країни. Тільки з ак
тивною участю юнаків і 
дів .ат ми зможемо збіль
шити сільськоїосподарсъке 
виробництво, покінчити з 
неписьменністю і відста-

ораторів
УПЕРШЕ НА КІРОВО- 
ГРАДЩИНІ БУЛО ПРОВЕ
ДЕНО КОНКУРС ОРАТО
РІВ, ОРГАНІЗОВАНИЙ 
ОБКОМОМ КОМСОМОЛУ 
ТА ОБЛАСНИМ ВІДД1- 
ЛЕННЯМ ТОВАРИСТВА 
«ЗНАННЯ».

Двадцять п’ять моло
дих лекторів з'їхалися 
на турнір, присвячений 
60-річчю ЛКСМ України. 
На розгляд компетентно
го жюрі кожен з них під
готував п’ятихвилинний 
виступ.

Переможцем турчіру 
став лектор з Ульяновки 
Володимир Яремчук, йо
го нагороджено путіЕ'.юю 
до Сочі. Два других при
зери — Олександр Гор- 
чинський (Гайворон) та 
Тетяна Корниленко (Олек
сандрія) одержали путів
ки бюро молодіжного ту
ризму «Супутник». Три 
лектори — Григорій Ро

ман (Кіровоград), Іван Ти
тар (Світловодськ) та 
Юрій Сопільник (Кірово
град) — відзначені гро
шовими преміями. За
охочувальні премії — 
бібліотечки політичної 
літератури — отримали 
ще десять учасників тур
ніру.

Д. Ш8НК®

з нашого
ши УРИВКИ

З ПОВІСТІ

{Продовження. Початок у «Молодому комунарі» 
за 1, 9, 11, 15 травня ц. р.{.

5. «Генеральська» операція

продемояструваги 
молоді в галузі 

театральною, 
інших видів

*

аплодис- 
молсдь 

э Нью- 
руху за 
священ- 

Коффіна 
озброєнь,

ся в неділю, коли юнаки і 
дівчата могли б, здавало
ся, і не з'являтися з ауди
торії. Але аудиторія була 
переповнена!

Бурхливими 
ментами зустріла 
виступ відомого 
Йорку активіста 
зміцнення миру, 
ника Уільяма 
Гонка ядерних
що продовжується, не ли
ше не зміцнює безпеки 
США, але, навпаки, збіль
шує риск термоядерної 
катастрофи, заявив він. В 
той же час воєнний бізнес 
Сполучених Штатів, що 
непомірно роздувся, що 
давним давно переріс 
рамки «оборонних цілей», 
жиріє за рахунок трудя
щих мас, на шкоду їх ко
рінним інтересам. ОСО 
веління часу, і обов язок 
кожного американця все- 
мірно сприяти реалізації 
цього Історичного до
говору. __

Е. БАСКАКОВ, 
влас. кор. АПН.

Нью-Йорк.

М. ДУМИЧ.

Звітують 
батьки...

У неділю в Будинку 
ьультури імені М. і. На
ліній? відбувся огляд- 
коннурс цехової худож
ньої салюдіяльності за
воду тракторних гідро
агрегатів імені XXV з’їз
ду КПРС, присвячений 
325-річчю возз’єднання 
України з Росією і 60- 
річчю комсомолу Ук
раїни,

У ньому взяли учзсть 
близько 450 робітників 
цехів та працівників від
ділів заводу. Глядачі 
тепло зустрічали висту
пи хорових і танцюваль
них колективів, інстру
ментальних ансамблів. 
Переможцями стали ко
лективи основних цехів 
№№ 2 і 3, які вибороли 
перше місце, і цеху N2 1, 
який посів друге місце.

Серед колективів ху
дожньої самодіяльності 
допоміжних цехів пере
могли аматори інстру
ментального цеху № Ь.

Працівники відділів 
теж брали участь в огля
ді. Після обговорення 
їхніх виступів жюрі при
судило перше місце га
лузевому відділові, Дру- 
іе — відділові технічно
го контролю і третє — 
відділові головного кон
структора.

лістю 
він.

населення. сказав
■£

БЕРЛІН. Сюди, в 
винний особняк на 
берлінській вулиці 
терштрассе в центрі 
поспішають багато 
жителів столиці: за рік тут 
буває майже чверть міль
йона чоловік.

Будинок юних талантів 
приваблює насамперед 
тим. іцо він за минулі 25 
років перетворився у 
справжній центр зустрічей 
молодих талантів столиці 
НДР. У 45 гуртках, які тут 
працюють, кожен може 
знайти собі заняття до 
смаку: у музичному, тан
цювальному або естрадно

му колективі, студії обра
зотворчого мистецтва, те
атрі, студії пантоміми...

■і: * *

СОФІЯ. У столичному за
лі «Болгарія* урочисто 
відкрився національний 
фестиваль дитячої твор
чості. Тут зібрались пере
можці окруж ІИХ ОГЛЯДІВ, в 
яких взяли участь 150 ти
сяч дітей. Протягом тижня 
представники юного поко
ління Болгарії будуть спі
вати і танцювати, чи гаги 
свої вірші, показувати ма
люнки Відбудуться чнедеи- 
ні зустрічі з відомими дія
чами культурі) і мистецтва 
республіки. Відкриється 
національна виставка ди
тячої художньої творчості

*

старо- 
тихій 
Клос- 

міста, 
юних

...і дзти
Після закінчення огля- 

ду-конкурсу цехової ху
дожньої самодіяльності 
в клубі відбувся ще 
один концерт — твор
чий звіт дитячого секто
ра Будинку культури 
імені М. І. Калініна, при
свячений Міжнародному 
року дитини і дню на
родження піонерської 
організації ім В. І. Ле
ніна.

В барвистий віночок 
сплелися виступи ан
самблю «Ятранчик», му
зичної студії, хорового 
гуртка та гуртка худож
нього слова.

Відкрила концерт ди
тяча художня агітбрига
да, у програмі якої 
йшлося про роботу кну- 
бів за інтересами, (а їх 
у Будинку культури пра
цює сім), про роботу 
гуртків, студій. Діти ві
ком від семи до шіст
надцяти років своїми 
творчими доробками 
красномовніше, ніж
будь-якими словами, 
розповіли про своє 
диве дитинство, 
свою Батьківщину.

Після закінчення 
церту відбулося
редженья кращих гурт- 
ківціз пам’ятними пода
рунками,

щас- 
про

кон- 
наго-

Тепер Федя і Яша навіть не уявляли, що було б, якби 
того дня еони погнали пасти корів не під ліс, а в янссь 
інше місце... Не уявляли, бо їм того дня таки здорово 
пощастило. За всі важкі воєнні рони хлопці вперше від
чули себе щасливими. Ще б пак! Знайдено зв’язок з 
партизанами.

Зустріч з Борисом Копитіним, розвідником партизан
ського загону імені Ворошилова, що діяв у неруиаїв- 
ському лісі, оула несподіванною тільки для хлопціз. На
справді після загибелі вчительки М. І. мошнягун конче 
знадооилися зв'язнівці. Вибір був не випадковим.------
тизанам активно допомагали’ батьки Фгді і Яші.

Йшов час. Одної о недільного дня Федя Шелель і 
Коноваленко, як завжди, блукали вулицями села, 
слухаючись до розмов.

— Давай у Сік церкви заглянемо! — запропонував ] 
Федя.

Помітивши здивування Кенозаленна, тут же пояснив: І 
— Стоїть над самим шляхом, багато людей вештає- ! 

ться. Може щось побачимо, а може, й почуємо!
Біля довгої, ян амбар, будівлі з зеленими віконцями 

товпились прихожани. гірім стареньких оаоусь, там 
було чимало чолозікіз-сородачів, кілька поліцаїв і вла- І 
совців у мундирах. Гуртувались на подвір'ї, про щосю 
стишено розмовляли, алопці непомітно прилаш гуьал.чен 
до чоловічого гурту й уважно прислухалися. Не.-.аиаром 
до гурту фашистських прихвостнів підбіг поліцай пла
той юхнменко. Тяжко хекаючи, ще на ходу випалив;

— Негайно до управи! — потім, уже тихіше додав: — 
Якийсь високий г.тах з Черкас до Кіровограда їхатиме.

Поліцаїв — як змело з подвір'я. А через хвнлииу- 
другу гінець прибув і за власівцями.

Хлопці переморгнулись і швидко залишили прихо
жан. Коли відійшли подалі від людей, вирішили негай
но повідомити новину партизанам. Глухим завулком 
поспішили до свого кутка, д ще трохи пізніше із по
двір’я Шелепі« до лісу брела корова Ромашка, зд нею 
з перекинутим Зс плечі батіжком йшов пастушок.

Феді поталанило Цього разу разом, з Борисом бо- 
питінкм на зустріч вийшов і Семен Іванович Довженко. 
Він був у зеленій гімнастерці, військовому кашкеті, з 
автоматом у руках. Погладив по голові хлопця й про
стягнув йому грудочку цукру.

— Пригощайся! Тепер цуг.ерок немає, бідні діти на
віть смак їх забули.

— Хіба я маленький? — спробу ваз відмовитись.
— Бери, ноли дають! — втрутився Борис, і по-друж- 

ньому підморгнув.
Федя неохоче взяв і поклав до кишені.
— Краще б у загін до себе* запросили! Ми :к уже не 

маленькі. А то вже й соромно таким бузівкам по селу 
без діла никати!

— Кажеш, без діла? — сернозі.о перепитав коман
дир. — Якби ви тільки знали, яку потрібну справу ро
бите. Ви наші суха й очі! А вже як виникне яна загро
за, тоді скажіть — обов’язково заберемо!

Федя помітив, як після розповіді, по чутої від поліцая, 
обличчя командира враз гіосерйззніша,зо, в очах зблис
нув холодний вогьик.

Того дня піртизаніо гііднн/іи по тривозі. Анатолій 
Маркітан, що стежив за шляхом, доповів, що в супрово
ді двох грузовиків на Кірозої рад проїхала відкрита лег
кова автомашина з офіцерами.

Два изводи месників пробирались крізь хащі й ча
гарники. Коли добралися до узлісся, Довженко нака
зав партизанам залягти у глибокому придорожному 
рівчаку й тут чекати повернення машин. Безжально 
смалило літнє сонце, нестерпно /лучила спрага. Кілька 
годин чаїусали партизани, пильно вдивлялися в деле- 
чінь дореги.

Я раптом по ланцюгу донеслось:
— їдуть!
Спершу по шляху промчан грузовик, набитий гітле

рівськими автоматниками. На і-евеликій відстані, але 
так, щоб не досягала дорожня пилюга, їхала чорна лег
кова автомашина. Коли вона зрівнялась із засадою, Се
мен Іванович скомандував:

— Вогонь!
Дружно ляснули залпи, застрекотали автоматні -черги. 

Автомашина враз перекособочччлась, злетіла з узбіччи 
дороги у рівчак і зупинилась. За мить два партизани 
уже.господарюеали біля неї. Прикриваючи їх, загін від
бивай атаки ворожих охоронців. Тим часом під’їхав іще 
один грузовик. Здійнялась безладна стрілянина. Угору 
полетіли червоні ракети. Карателі з кількома а.чч-зрча- 
ми попереду насідали зусібіч. Та діло було зроблено і 
Семен Іванович передав наказ відходи ги з ліс, заманю
вати гітлерівців у гущавину. Крізь листл і гілки свисті
ли нулі, від грузовиків кулемети випліохкували свинце
ву зливу.

Командир у запалі Сою був поранений у руну. Гаряча 
кров стікала на землю, але він не відчував болю.

...Зібрались партизани в байраці. Перев'язали ко
мандирові руку, вслухались до далеких пострілів над 
шляхом. Але тепер народні месники були в безпечній 
зоні. Командир уважно оглядав бійців Коли всі зібра
лися до купи, сій однією рукою розкрив доставленого 
з машини планшета, переглянув якісь г.апери. Потім, 
звертаючись до бійців, радісно повідомив-.

— Виявляється сам генерал ґопман потрапив у на
шу пастку.

Задоволено 
му планшету, 
рацію.

Дорогою до

Hap-

Заня 
при

пристукнувши долонею по генеральсько- 
він подякував усім за вдалу бойову опе-

Дорогою до пат изансьної бази мсснини довго ще об 
говорювали деталі проведеної «генеральської» операції. 
Та Федя того дня нічого не знав про наслідки партизан
ської засади. До пізнього вечора не знаходив собі місі.',’. 
Лише насгуг ного дня Борис Копитін сповістив про вби
тих гітлерівців і передай хлопцеві щиру подяку від Сс- 

і Івановича.Й менаL {Далі буде}.
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„Старти надій“:

УРОКИ ФІНАЛУ
З 1975 року проводяться Всесоюзні 

дитячі спортивні ігри сСтарти надій». 
Ця нова ферма залучення школярів до 
спорту має свої особливості. На відмі
ну від багатьох інших змагань, у яким 
спортивну честь школи захищає її збір
на команда, е «Стартах надій» цс пра
во надається найсильнішим класам.

Передбачені умови і для забезпе
чення массвсст!. Змагання проходять 
у кілька етапів. Спочатку в школах — 
між класами, потім кращі класи шкіл 
виборюють першість району, міста, 
згодом найсильніші беруть участи в 
обласних фіналах, де виявляється клас, 
що представлятиме область у зустрі
чам республіканського масштабу. Він
цем всього с Всесоюзні фінали.
|ІІ А КІРОВОГГАДЩИНІ обласні фі- 

пальні змагання «Стартів надій» 
нині відбулися вперше за час прове
дення ігор. Три дні в розпорядженні 
юних спортсменів були стадіон спорт
клубу «Зірка», два тири, плавальний 
басейн ДЮСШ обласного спорткомі- 
тету. Учасники представляли дві еікові 
групи: у молодшій — п’яті класи Кіро
воградської середньої школи N° 19, 
Ноесукраїнської середньої школи № 6 
і Сеітлсбодськсі середньої школи -4= 3. 
У старшій групі були сьомі класи Ксм- 
паніївськсї середньої школи, Кірово
градської середньої школи № 13 і 
шостий клас Кіровоградське і серед
ньої школи № 5.

Зрозуміло, характер спортивної бо
ротьби відповідав темпераменту її 
учасників. Пристрасті підігрівалися 
-тим, що переможці одержували право 
незабаром поїхати до Одеси в респуб
ліканський піонерський табір «Молода 
гвардія», де пройдуть республіканські 
фінальні змагання.

У протоколах змагань кілька разів 
червона крапка стоїть проти прізвища 
учня тринадцятої школи (м. Кірово
град) Сергія Пальчика. Він був найсиль
нішим у стрибках у довжину, метанні 
тенісного м’ячика. Серед переможців 
і сестри Стахурські з цієї ж школи. 
Олена найкраще пробігла кросову ди
станцію, а Валя ьиграг.а стрибки у дов
жину. В особистому заліку з різних ви
дів програми переможцями стали 
Олег Греков із школи № 5 (м. Кірово
град), Таня Залужна з Новоукраінни, 
учні кіровоградської тринадцятої шко
ли Валерій Правда. Олена Поляксва.

У молодшій групі більшість перших 
місць завоювали учні кіровоградської 
школи № 19. Тож і в командному залі
ку вони були поза конкуренцією. До 
речі, коли обласні фінальні змагання 
«Стартів надій» не проводилися, шко
лярі з дев’ятнадцятої перемогли у мі
ських фіналах.

А ось у групі старших гостре су
перництво розігралося між представ
никами п'ятої і тринадцятої шкіл. До 
останнього виду програми (плавання) 
важко було сказати, хто стане першим. 
Цей вид, виграли вихованці старшого 
викладача школи № 13 Б. К. Журахов-

22 ТРАВНЯ

сьного. Лише три очка програли їм 
другі призери.

Зауважимо однак, що більшість на
ших школярів плавають погано. Серед 
учасників були такі, які мріяли не про 
те, щоб показати добрий час на ди
станції всього в 50 метрів, а лише про 
те. щоб подолати її. У плаванні різки 
відрізнялися еід інших світловодці. Во
ни показали явну перевагу не тільки 
над своїми однолітками, а й над учас
никами старшої групи. Окремо хоче
ться відзначити Марину Корвегіну та 
Дмитра Павловсь чого, результати яних 
— на рівні першого спортивною роз
ряду для дорослих...

Отже, «Сіарти надій» на Кіровоград* 
щині фінішували. Якщо оцінювати їх 
результати за шкільним принципом, 
п'ятірки з плавання заслуговують світ
ловодці (класний керівник І. Й. Пі.ч- 
чук). На бал менше заслуговують у-тні 
Кіровоградської середньої шкоги 
№ 13, хоча вони й стали переможцями 
іюр, але з деяких видів спорту (зо
крема, плавання) виступали явне 
слабко.

О Ж ДО організаторів змагань (до 
них ми відносимо деяких праців

ників облвно ' обласного спорткомите
ту, суддів, керівників і представників 
команд), то декому з них просто не 
піднімається рука ставити позитивну 
оцінку з цілого ряду ДИСЦИПЛІН.

Дисципліна перша: учасники зма
гань У фіналі ігор взяло участь лише 
60 процентів передбачених претен
дентів. На змагання не прибули по два 
класи Ульяновського та Новсархан- 
гельського районів, які були включені 
в число фіналістів. Хто відповіде.’ 
за це?

Дисципліна друга: організація зма
гань. На 6ігоеих і водних доріжках в 
кожнол^у забігу або запливі брали 
участь не суперники по командах, а 
гуртом кожен клас окремо. Потім ре
зультати 10 кращих хлопчиків і 10 дів
чаток сумуеались, і місце номанди ви
водилося за кращим часом. Такий 
принцип знизив гостроту змагань, по
збавив їх урочистості.

Існує правило: на змаганнях облас
ного масштабу «ас кожного першого, 
хто приходить на фініш, зафіксовують 
трьома секундомірами — щоб не б/ло 
помилок. Але на «Стартах надій» на 
чотирьох плавців було лише два суд- 
ді-секундометристи.

Дисципліна третя: підведення під
сумків. Змагання розпочалися урочис
то — добре організованим парадом. 
А завершити їх як слід не змогли. 
Суддівська колегія так довго виводила 
результати із стрільби і плавання, що 
довелося окрелхо оголошувати підсум
ки для молодшої групи учасників 
(щоб відпустити їх додому), а потім— 
для старшої групи. Після останніх за
пливів учасникам старшої групи дове
лося чекати кілька годин, щоб узнати 
остаточні результати...

М, ОРЛЮК
І

ХАЛАТЕ МІЙ
Муз. Марини БСЛКСБОІ. Сл. Анатолія КРИМСЬКОГО. 
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50- річчю 
Кіровоградського 
медучилища 
присвячується
Скільки світлих мрій, 
Заповітних мрій 
Я з тобою приніс сюди, — 
Ти халате мій, бігий- 

білий мій.
У життя мене поведи!

2 рази. 
До німих питань, 
До людських страждань 
Я з тобою крізь світ піду, 
Я в собі знайду 
Силу молоду — 
Відвести еід людей 

біду.
2 рази. 

Хай мине весна;-----
Що навік — одна, 
І настануть осінні дні, 
Скроні сивина 
Внрис навісна, — 
Ти, кохана, пробач 

мені.
2 рази. 

Вчили вчителі, 
Щоб горін, не тлів
І в погожий день і в лихий, 
Щоб і в смертний час 

Той вогонь не згас, 
Як усі перейду

шляхи.
2 рази.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час* 8.'10 — Гімнасти
ка. 9.05 — Мультфільми. 
9 35 — Грає О. Ердслі (ар
фа). 9 55 — «Клуб нінопо- 
дорожей». По закінченні-- 
новині!. 14.50 — Док теле
фільми з никлу, присвяче
ного радянським жінкам. 
15.55 — «Знай і умій*. Для 
юних техніків 17.10 — «Лін 
будуємо БАЛІ* 17.55 — Док. 
фільм «Республіка Шрі 
Ланка». 18.15—«Творчісі ь 
юних». 18.45 — «Сьогодні 
у свігі». 19.00 — ‘Життя 
науки». 19.40 — «На «Ху
торі Надія» Репортаж з 
будипку-музею Тобілеви- 
чів (К-д). 20.10 — Кіііоспо- 
пея «Велика Вітчизняна». 
Фільм 5 — «Па схід». 21 00
— «Час» 21 35 — «Міжна
родний рік дитини». «Конт
рольна для дог,ослих». Пе
редача 1. 22 20 — «Сьо
годні у світ:» 22 35—Кон
церт артистів ба ;ет/ Дер
жавного академічного Ве
ликого театру СРСР.

ДРУГА ПРОгрд.ул. 10.00
— Новини 10.20 — «Наука
— виробництву». 10 50" —
Для ІПІ-О.’ІЯрІЕ. ‘’КіІБИ. КНИ
ГО*. И 10 — «ЛІода-79». Ви- 
лускниіі бял ’ 11.-Ці —
»Шкільний ічі’їлн». 7 клас. 
Фізика. 15.55—Для малят. 
'.Срібний дзвіночо’г*. 16.15
— «Палітра». 16 50 — «Со
нечко». 17.15— Маленький 
концерт. 17 30 — Соціаль
ний портрет колективу 
Харківської я пРіщопиико- 
вото заводу Передача 2. 
18 00 — Коннерт камерної 
музики 13 80 — Для дітей. 
«Друзі Тьомч ОтіЦШТКІНП». 
19.00 — с Лктуязьча каме
ра». 19.30 — VII Всесоюз
ний фестиязль мистецтв 
«ИиЇР.ська впсса-79». 20.15
— «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час > 21.35 — Те
лефільм «Наталка Полтав
ка». По закіїгісвні — по
вніш.
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ПЕРША ПРОГРАМА Я.«»О
— «Час» 8.40 — Гімнасти
ка. 0 05—*Вг’ЄПЄя. хлоп’я
та!» 10 0.5 — Т Хренников. 
Симфонія № 2. 10 25 —
Кіноепопея «Велика Віт
чизняна» Фільм 5 — «Па 
схід» По -»якИїчспні — по
вніш 14 ЗО — Новини. 14-50 
-- /Пп С’.’біем і Далекому 
Сходу». ІПчопрограма. 
15 15 — ‘Російська мова». 
15.45—«Спор-типнпй клас». 
1630 — «Учителю — '’ПОК 
музикй* і7 :’о — Теле
фільм (К-дї 17.45- - Цепь

—Г'п днем». (К-’О 17 55 —
Оголошення /К-д). 18 00 -- 
«'Отіксстрів --ну..- яакпнч- 
ннй* (И-д>. 18 Ю — «К!:.'О- 
р.лгплдппіня сперті-вня»-. 
(К-п) 18 '15 — .Гіогпгі у 
світі* 19 00. — Футбол: 
«Спирт*’'* /Мос'вп)—‘Ди
намо» /Тбілісі! У перерві
— чемпіонат Епгиюч з важ
кої атлстчі.-н Нолгппіп. 
21 00 — «Ч*с». 2і .35 — VII 
Р.СЄСОІОЛЧ!І|:1 Фестиваль 
мистецтв ‘Київська пссна- 
79». У перерві — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА 10 00
— Новини 10 20 — «Екран 
молодих*. 11.10—Коннерт 
Камерної музики. 1140 — 
‘Шкільний екран». 9 клас. 
Українська література. 
15.55 — Для малят. ‘Сріб
ний дзвіночок». 16.15 — 
Док. телефільм. 16.5-5 — 
«Хатинка-вертішка». 17.30 
— Соціальний портрет ко
лективу Харківського під
шипникового заводу. Пере
дача 3. 18.00 — Фільм кон
церт 18 30 — Футбол: «Ди
намо» (Киїн) — «Зеніт» 
(Ленінград). 20.15 — «Ак
туальна камера». 20 45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00
— «Час* 21.35 — Док. те
лефільм <1 птахів на пів
ніч тягне» 22.35 — «Сьо
годні у світі». 22.50—Грає 
сс.тргдно-снмфоінчнвй ор
кестр 11Т і ВР.

- Чегвст -
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ПЕРША ПРОГРАМА.
14 30 — Повніш. 14.50 —

Науково популярні філь
ми. 15 30 — «Основи Ра
дянської держави і пра
ва» 16 00--«Шахова шко
ла,. 16.30 — «Адреси МО- 
лодп?\» 17.30 — Народні 
мелодії 17.45.—Док. фільм 
«НоЬші день Афганістану«. 
18.00 — «Ленінський усі 
верситст мільйонів». 18-15
— «Сьогодні у світі». 19 00
— «ІІісня-79». 19.25 — «Ве
логонка Миру». (НДР)- 
19.40 — Г. Нікітіп. «Ліііі 
друг — Моцарт». Телепч- 
става. 21 00 — «Час». 21.35
— ♦) обра з мій постане пе
ред тобою». І. Є. Тургенев. 
По закінченні — «Сьогодні 
у світі*.

ДРУГА ПРОГРАМА 15 55
— Для дітей «Срібний ДЗВІ
НОЧОК* 16.20 — «Мелодії 
возз’єднаного краю». Кон
церт. 17.00 — «Республі
ка неька фізико-мате.матпч- 
на школа». 17 30 — Соці
альний портрет колективу 
Харківського підщипни і а- 
ного заводу. Передача 4. 
18.00 — Реклама Оголо
шення. 18.30 — Спіг.гє
10 Богатиков. 18.50—«Сьо
годні — День болгарської 
освіти і культури, слов’ян
ської писемності і друку». 
19.00 — «Актуальна каме
ра» 19.30 — VII Всесоюз
ний фестиваль мистецтв 
‘9їі)ЇТ:с.ьі>Гі пссиа-79». 20.15
— -Зустрічі на наше про
хання» 21 00—«Час». 21.35
— Худ. телефільм ♦ Схован
ка біля червоних каменів?.

1 серія 22.40 — VII Спар
такіада України. Спортив
на гімнастика. По закін
ченні — пошти.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка для дітей 9.05 — Грає

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9 05 — Концертині'; зал 
телестудії «Орля». 9.Ж — 
Г. Нікітіп. «Мій дру< — 
Мої’.- рг». По закінченні — 
повніш 14 30 — Новіша 
14.56 — «До Дня визволен
ня АФ-шп-’н». Кіноппогра- 
ма. 15 35 — «До ювілею 
перівої п’ятирічки». «Купе 
па колективізацію». 1Н.15
— Лісні і танці народів
СРСР 16 45 — «Москва і 
москвичі». 17 15 — «Спорт
клуб». 18.30 — '3 турбо
тою про людей». Виступ 
голови комітету профспіл
ки колгоспу «Победа» Мя- 
ловисківською району 
В. С Булата. (К-д). 18 45 — 
«Сьогодні V світі». 19.08 — 
«Людина. Земля. Всесвіт». 
19.45 — «День за днем». 
(К-д). 19.55 — Оголошення. 
(К-д). 20.00—«Більше про-
деннії ферм». Коментар. 
(К-д). 20.10 — Кіноепопея 
♦ Велика Вітчизняне».
Фільм 6 —«Війна в Аркти
ці». 21 00 — -«Час» 21.35 - 
«З піснею по життю*. По 
зякінченві — «Сьогодні у 
світі*.

ДРУГА ПРОГРАМА. Ю 10
— Повніш. 10.15 — «Кают- 
компанія «Глобус*. 10.55 - 
«Інформація та паукспо- 
техіш-ннії прогрес». 15-55
— ‘Срібний дзвіночок'». 
16.20 — Естрадні мелодії 
16.35 — «Сьогодні — День 
визволення Африки». «ІІІ- 
торклуб». 17.30 — Соціаль
ний портрет колективу 
Xа ркі пс ького п і ди і мп н и к і- 
г.ого заводу. Передача 5 
18 00 — Концерт. 13.20 — 
Відеофільм «Павікп ра
зом«. 19 00 — «Актуальна 
камера» 19.30 — VII Вес- 
соїошпій фестиваль мис
тецтв «Київська всена-7п>. 
20.43 — ‘На добраніч, ді
ти!* 21.00 — «Час». 21 35 - 
Телефільм «Схованка біля 
червоних каменів». 2 се
рія. 22.40 — VII Спартакіа
да України. Спортивна гім
настика. По закінченні — 
повний.

26 ТРАВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час -. 8.40 — Гімнасти- 
ка. 9.05 — « АБВГДсіікп*. 
9 35_— «Для кас. батьки». 
10.05 — Л. Сідельніков Ро
сійський концерт для фор
тепіано з оркестром. 10.25
— Іііпоепопея «Велика Віт
чизняна». Фільм 6 — «Вій
на в Арктиці». 11.15—.-По 
музеях і виставочних за
лах». «Дувр» Живопис Іта
лії. 11.4.5 — «Ранкова пош
та*. 12 15 — «Більше хо
роших товарів». 1245 — 
♦ Це ви можете». 13.30 — 
Тираж ‘Спортлото*. 13 45 
-- ‘Здоров’я*. 14 30 — По
вніш. 14 45 — Фільм «іОп-

та зі шхуни «Колумб». 
16.00 — «Співдружність*. 
16.30 — «Молоді оперні 
співаки*. 17 10 — «Очевид
не — неймовірне*. 18.10- 
ПІ Міжнародний фсеги- ' 
валь телепрограм народної 
творчості. (Ірландія). 18 45
— «9-а студія». 19.-15 — 
Мультфільм «Кіт у чобо
тях». (Японія). 21.00 — 
«Час*. 21.35 — Вечір гумо
ру в концертній етудіі 0с- 
танісіно. 23.00 — Мелодії і 
ритми зарубіжної естради. 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00 ’
— Повніш. 10.20 — Кіно
журнал 11.00 -- Концерт. 
11.55 — «Суботній репор
таж». 12.25 — 'Кіт у чобо
тях». Лялькова вистава. 
13.25 — «Кривбас сьогодні 
і завтра». 14.25 — «Джере
ла». 15.25 — Концерт ду
хової музики. 16.45 —
«Знайомство зблизька». 
Одеській кіностудії — 60 
років. 17 45 — Концерт ди
тячої художньої самоді 
яльпості. 18 15 — «Акту
альна камера». 19.00 -- 
VII Всесоюзний фестиваль 
мистецтв «Київська весна- 
79*. 20.45 — «На добраніч, 
діти!» 21 60 — «Час». 21.35
— Худ. фільм «Сховапка 
біля червоних каменів*. 
З серія. 22.40 — VII Спар
такіада України. Спорі яв
на гімнастика. По закін
ченні — новини.

27 ТРАВНЯ

Дмнтрієв (баян). 9 30 —
♦ Будильник». 10.00—«Слу- -W 
жу Радянському Союзу!» 
11.00 -- Телефільм «Золо- 
тово.Чоска». 12.30 — «Сіль-
ська година». 13 20—«Му
зичний кіоск» 14.00 —
І Дворецький. • Ковальова 
з провінції*. Вистава. 16.05
— «Сьогодні — День хімі
ка». 16.35 — «Клуб кіно- 
подорожей». 17 3-5 — Док 
телефільм • Щасливі до
лі». З циклу, присвяченого 
радянським жінкам 17.55
— Мультфільм. 18.00 —
«Міжнародна панорама». 
18.45 — «За вашими лис
тами». Музична програма 
до Дня хіміка. 19 30—Фут
бол: «Динамо» (Тбілісі) — 
♦ Шахтар» (Донецьк). 21 60
— ♦Час*. 21 35 — «До 175- 
річчя з дня народження 
М. І. Глінки*. Камершні 
концсітт. 22 05 — Чемпіо
нат Європи з вги-ь-ої'атле
тики. (Болгапі.’і) По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОгрАЛІА 16 00 
— Новини. 10.15 — Кіно- 
програма «ІІо рідній краї
ні*. 11.00 — 
рп». 11.45 — 
День хіміка».
ЗПЧ1ШІ! Фільм 
казка*. 14 30 
вам здоров'я
«Завтра — День пршсор- 
доншіка-- 16.00 — Худ
фільм ‘Мушук». 17 0.5 —
«Сатиричний об’єктив».
17.30 — «Недільний суве
нір». 18.00 — «Кіпомсри- 
діани*. 19.00 — «Актуаль
на камера» 19.30 — VII 
Бсссоїозінііі фестиваль ми
стецтв «Київська весна-
79». 20 л.5 — «На добраніч, 
діти'» 21.00 — «’Jac*. 21.35 
-- Те.чс<|й.іьм. «Схованка 
біля червпннх каменів*. 
4 серія. По закінченні — 
НОВИНИ.

ПОГОДА
Удень 22 травня по об 

ласті- і хисту передбачає
ться мінлива хмарність, 
короткочасний догц. гроза 
Нігер північно-східний, 5 - 
10 метрів на секунду, при, 
грозі місцями до 
метрів па секунду.

15 — 20 
Темпе -

ратура повітря по області
22—27, по місту 25 — 27 
градусів тепла.

23 — 24 травня — мінли
ва хмарність, місцями ко
роткочасний доїц. гроза. 
Вітер східний, 5—10 мет
рів на секунду, при грозі — 
шкваліїстиіі. Температура 
повітря вночі 10 — 15, 
удень — 22—27 градусів 
тепла.

Редактор
М. УСПАЛЕНКО.

H «Молодой коммунар» — Газе«>
I орган Кировоградского у «»втерепц

1 ©бластного комитета четсер
1 суботу.

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.
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