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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ

Сьогодні В ІІ4НЮуК[НіїіВЦІ 
на Я»ааі колгоспу „Росія** 
почав роботу республікан
ський семінар а натань ор- 
гаппнщівввіо-політіі'ііеого за- 
бе;ніе'іеніі я збирання про- 
ікаю і хлібозаготінель 
року.

мовою 
ПРАВДИ

1 >>

Всім пам’ятні слова Леоніда Ілліча 
Брежнєва про те, що у п’ятирічну ефек
тивності і якості мова йде не тільки про 
боротьбу за високу якість продукції, а 
й про піднесення якості всієї нашої ро
боти — ідеологічної, організаторської, 
виховної. Саме до цього закликає нас 
прийнята з ініціативи Леоніда Ілліча 
постанова ЦК КПРС «Про дальше поліп
шення ідеологічної, ПОЛІТИКО-БИХОВНОЇ 
роботи». В ній з особливою силою під
креслено необхідність повсюдного за
безпечення комплексного підходу до 
виховання трудящих з урахуванням їх
ніх категорій. А це значить, що комітети 
комсомолу на акісцях, ідеологічні пра
цівники повинні зйачно підвищувати на
уковий рівень пропаганди і агітації. 
Кожні виступ, лекція, бесіда повинні бу
ти звернуті не до абстрактної групи слу
хачів, а до конкретної категорії юнаків 
і дівчат, культурний і освітній рівень 
яких наперед відомий пропагандистові. 
Вивчати запити молодіжної аудиторії, 
старанно облікувати запитання, що ви
никають у ході розмови, і обов’язково 
давати на них чіткі й зрозумілі відповіді, 
враховувати динамічність соціально-еко
номічних процесів і духовного життя су
спільства — такі складові наукового під
ходу до виховної роботи, накреслені в 
постанові ЦК.

Згадаймо слова з доповіді члена По- 
літбюро ЦК КПРС, першого секретаря 
ЦК Компартії України В. В. Щербицько- 
го на зборах партійного активу респуб
ліки 7 червня 1979 року. «Сипа нашої 
пропаганди і агітації в тому, — підкрес
лив він, — що вона говорить з народом 
мовою правди, всім своїм змістом спря
мована на піднесення людини, на роз
криття її духовних цінностей, розвиток 
благородних, гуманістичних начал». Тим- 
то у формуванні у молодої людини ви
соких моральних якостей недопустимі 
факти політичної тріскотні, формалізму, 
пережовування відомих істин. Про це 
доводиться нагадувати тому, що частина 
комсомольських пропагандистів, лекто
рів, агітаторів виступає перед молоддю 
слабо підготовленою, не відриваючись
від тексту, заготовленого, як кажуть, на 
всі випадки життя.

У сучасних умовах, коли різко загост- ------ ,--------- ,.......  міжна- 
особливо актуальною є ви-
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рилася ідеологічна боротьба на 

иЗГЇхоДній арені, с —
“рога партії посилити наступальність про

паганди і агітації, її діловитість і кон
кретність. Звідси прямий обов’язок ком
сомольських активістів — оперативно 
відгукуватись на події внутрішнього й 
міжнародного життя країни, пристрас
ним словом давати рішучу відсіч накле
пам всіляких «радіоголосіь» на нашу ра
дянську дійсність. Важливо тут не обхо- 

. дити гострих питань, не замовчувати не
доліків і труднощів, а давати їм партійну 
оцінну, переконливо розкривати перева
ги радянського способу життя. ь

Я Завжди треба, пам'ятати, що наше сло- 
Ь во дійде до серця і розуму МОЛОДОЇ ЛЮ
БІ дини тільки в тісному зв'язку теорії з 

| живою практикою комуністичного будів-
№ ництва, з вирішенням невідкладних гос- . 
№ подарськнх і політичних завдань. Тому 
И ідеологічний працівник щодня повинен 
И знати, які проблеми хвилюють колектив, 
І': перед яким він виступає, хто з присутніх 

працює по-новатОрському, по-комуністич- 
ному, а хто гальмує виконання соціаліс

тичних зобов'язань.
** Зрозуміло, що успіх цієї роботи пов- 

ііою мірою залежить від якісного рівня 
наших ідеологічних кадрів. Тому кожен 
комітет комсомолу покликаний застосу
вати чітку систему підготовки і перепід
готовки пропагандистів, лекторів, агіта
торів, політінформаторів, наполегливо 
впроваджувати досвід тих, хто зумів пе
ребудувати свою роботу з урахуванням 
нових вимог.

В ІД чого залежить успіх будь-якої 
” справи? Передусім від ясного усві
домлення кожним її виконавцем своїх 
завдань. Тим-то, готуючись до жнив, 
треба добитись того, щоб кожен загін, 
кожна ланка, кожен учасник змагання 
чітко уявляли, що їм належить зробити.

Минулого року наш район зібрав не
бувалий за весь попередній час урожай 
зернових. У радгоспі «Більшовик», на
приклад, їх було одержано по 45 цент
нерів з гектара. Тепер ми плануємо за
кріпити успіх. Завдання нелегке, тож 
зрозумілим стає прагнення ідеологічно- 
го активу — охопити дійовим впливом 
кожну ділянку хлібного конвейера: від 
поля до елеватора. Опорою повсякден
ної ідеологічної роботи на жнивах ста
нуть тимчасові партійні, партійно-комсо
мольські та комсомольські групи і, зви
чайно ж, агітатори і політінформатери. 
Центром — стаціонарні й пересувні агі
таційні пункти.

Коротко розповім про один із них, Що 
в колгоспі «Росія». Тут — стенди, плака
ти, виставки книг, є підшивки газет, жур
налів. У куточку агітатора кожен ідеоло
гічний працівник може знайти все для 
того, щоб зробити свій виступ перед 
людьми цікавим і доступним. Завідую
чий агітпунктом О. П. Галка не тільки 
дасть чергове завдання, а й охоче допо
може підготувати ту чи іншу бесіду, 
лекцію.

Широка агітаторська мережа і в кол
госпі імені Шевченка. Двадцять дев'ять 
агітаторів налічується в трьох агітпунк
тах, еони вже готові до виходу в поле.

КУЛЬТАРМІЙЦІ—ЖНИВАРЯМ
Увесь величезний арсенал засобів пропаганди і агітації Комуністична партія 

спрямовує на формуоаннл у радянських людей марцсистсько-ленінсьного світогля
ду, комуністичного ставлення до праці. Свідченням цього с постанова ЦК КПРС 
«Про дальше поліпшення ідеолої ічної, погіт ико-вихевноґ роботи*. Цими турботами 
живуть нині й культармійці Кіровоградщини. Сьогодні змістом їхньої діяльності є 
пристрасна пропаганда ідей партії и масах, популяризація передового досвіду, ор
ганізація активного відпочинку, мобілізація трудівників села на виконання істо
ричних рішень XXV з’їзду КПРС. Для цього використовуються всі форми і методи 
практичної діяльності закладів культури області. Значне місце відведено роботі 
агітаційно-художніх бригад.

Незабаром почнуться жппва-79, і пе
ред культармійцями постає завдання яи- 
кориетатії нові, яскраві форми робши. 
623 агітаційно-художні бригади області 
старанно підготувалися до зустрічі з 
хліборобами, в чиїх руках доля впсок.)- 
ю врожаю, успішне виконання соціаліс
тичних зобов’язань четвертого року де
сятої п’ятирічки. «На марші — четвер
тий», «Поема про хліб», «Слава рабочим 
рукам!», .«Герої безмежних ланів», «Ме
лодії степового краю», «Славу співаємо

• ЯКІСТЬ НАШОЇ РОБОТИ: ІДЕОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖНИВ

компл
колег по змаганню, докладніше — про 
роботу різних господарських ланок, по
відомляти показники передовиків і від
стаючих.
Р/ ОМПЛЕКСНИЙ підхід до виховної ро- 

боти передбачає охоплення всіх ка
тегорій молоді як за місцем праці, так 
і за місцем проживання. Враховуючи це, 
села району ми поділили на десятихат- 
ки. За ними закріпили агітаторів, вони 
щокварталу на нарадах, семінарах, ра
зом з іншими ідеологічними пр^щівни- 
хами дістають інструктивні поради, об
мінюються досвідом роботи.

Сільське господарство характеризує
ться періодами невідкладних робіт, і ми 
практикуємо наради ідеологічних пра
цівників перед їх початком. А в індиві
дуальних бесідах із секретарями комсо
мольських організацій говоримо про 
конкретні плани ідеологічного забезпе
чення жнив, і не тільки про кількість чи 
склад учасників планових заходів, а й 
про те, кому доручити перший покіс, як 
організувати святе- першої загінки, за
безпечити гласність соціалістичного 
змагання, вшановувати передовиків зби
ральної кампанії та хлібоперевезень.

У пеоедоеих господарствах Нашого 
району за гласність змагання відповідає 
едебілошого секретар комсомольської

людям труда», «Величальна дружбі на
родів», «Звітуємо, партіє, тобі» — ось 
назви далеко не всіх програм, підготов
лених культармійцями області, які пра
цюють нині під девізом «Жиивам-79» -- 
ідеологічне забезпечення».

Простежимо зміст цих програм на при
кладі агітаційно-художніх бригад Иово- 
україпського району. Серед -12 агітколек
тивів славляться бригади ІІомічнянсько- 
го, іваиівського, КомншуВатеьиого сіль
ських будинків культури. Так, для обслу
говування колгоспних трударів культар
мійці Рівнянського сільського Будинку

ЕКСНО
організації. Тож обладнують 'нформа- 
ційні стенди переважно комсомольці. 
Вони прагнуть повідомляти тут про хід. 
збирання врожаю в колгосп«, районі. 
Агітаційно-масова робота — це 

завжди комплекс добре продума
них заходів. У колгоспі імені Шевченка, 
приміром, стал? традицією, що кожен 
агітатор працює за своїм особистим пла
ном. Б. І. Сірих. Г. М. Шевченко, <. В. 
Булах, С. О Альошин, В. В Ватульоаа, 
М. 3. Хомутенко, В. *1. Черненко та інші 
мають уже чималий досвід роботи. Бсч 
ми використають його й під час жние 
нинішнього року.

Звичайно, всю ообо'у агітаторів, прс- 
гагандг.сгв, лекторів політінформато- 
рів у цьогорічній битві за врожай, ком
сомольські комітети розглядають на
самперед крізь призму положень по
станови ЦК КПРС «Про дальше поліп
шення ідеологічної, ПОЛІТИК .‘»-ВИХОВНО« 
роботи?-, матеріалів збори? пзрт+йногб 
активу республіки і виступу на них пер
шого секретаря ЦК Компартії України 
В. В. Щербицьчого. Ці матеріали — до
роговказ у діяльності кожного ідеоло
гічного працівника.

С. ГУРІНА, 
другий секретар Новоукраїнського 
райкому ЛКСМ України.

культури (керівник В Гаршаиов) підго
тували програму «Пп славу Батьківщи
ні*. головна тема якої — уславлення ге
роїв п’ятирічки, висвітлення баїатогран- 
ної діяльності КПРС, пропаганда досвіду 
кращих виробничників місцевого кол
госпу імені Вагутіпа та передових госпо
дарств району, області.

У репертуарі, пзбудованому переваж-- 
но на місцевих фактах, розповідається, 
скажімо, про те, як комсомольсько-моло
діжна бригада Василя Баласта виконує 
соціалістичні зобов'язання, взяті на 
честь 60-річчя ЛКСМ України, славля
ться трудові подвиги ветеранів-на- 
ставннків молоді, зокрема розповідає
ться про школу передового досвіду В. А. 
Харченка — майстра збирання зернових, 
про роботу уславленої брпгади двічі 1с- 
роя Соціалісти'пюї Прані, члена Прези
дії Верховної Ради СРСР О В. Гіга
лова.

До складу агітаційно-художньої 
бригади входять лектори місцевої орга
нізації товариства «Знання» Вони зна
йомлять слухачів з міжнародним стано
вищем Країни Рад, досягненнями науки 
і техніки за роки десятої п’ятирічки, 
виконанням народногосподарських пла
нів, актуальними питаннями політики 
КПРС. '

Ралом з агі гбригадоіо виїжджатимуть 
у не іе й працівники сільської бібліотеки, 
вони влаштовуватимуть книжкові ви- 
ставкя. ознайомлюватимуть ко.чгцеїшийів 
з новею сільськогосподарською літерату
рою. Спільно з учасниками аіітбршади 
вони випускатимуть бойові іі сатиричні 
листки.

Особливо популярна у трудівників ра
йону народна самодіяльна агітаційно- 
художня бригада «Ювілейна» міського 
Палацу культури. Під час нинішніх 
жнив колектив планує влаштувати 50— 
60 виступів.

Жннвам-79 — ідеологічне забезпе
чення. Це вимагає під ку чьтармійців 
творчого пошуку, вмілого ознайомлення 
широких кіл населення з тим новим, пе
редовим, чим живе сьогоднішнє село.

А КОВАЛЕНКО, 
методист обласного Будинку на
родної творчості.

НАРОДНИЙ ансамбль танцю «сте- 
ПІВЧАНКА» НОБОУКРАЇНСЬКОГО МІ
СЬКОГО ПАЛАЦУ культури «ЮВ1ЛЕП- 
ННГЬ ПІДГОТУВАВ ЦІКАВУ ПРОГРАМУ 
З ЯКОЮ ВИСТУПАТИМЕ ПЕРЕД ХЛІБО
РОБАМИ ПІД ЧАС ЖНИВ.

Фото В. ШАКЛАНОВА.
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На столі у неї сіоїіі. тран
зисторний радіоприймач з імен
ним написом. Це — подарунок 
міністра важкою машинобуду
вання СРСР, вручений па при 
ііомі молодих будівельників у 
дні роботи XVIII з’їзду 
ВЯК.СМ. Тиха мелодія запов
нює невеличку кімнату. Мико
ли, чоловіка, ще немає з робо
ти — він працює фрезеруваль
ником на одному із заводів 
міста, і вона вирішила відпо
вісти на листи, яких зібралося 
чималенько Найперше, звичай
но, написати баїькам, у село 
Ііокровку Комгіаніївського ра
йону, де народилася, де при
йшло ДИТИНСТВО, де ДИВОЦВІГОМ 
розквітла її молодість. А по
тім іще треба відповісти стар
шій сестрі Валі, яка. живе в 
Красноярському краї, прашоє 
на будові нормувальницею. 
Гряша — брат — іще, здає
ться, недавно корову пас після 
уроків. А тепер (подумати іілі.- 
ки!) •прикордонник, захищає 
рубежі рідної Батьківщини. І з 
ним треба поділитися радістю...

ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЇ ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛУ

ВОГОНЬ НЕВГАСИМИЙ
Л може, вже й знає? Из заставі 
і еж, либонь, одержують «Ком
сомолку».

Ще раз. уважно персні гала 
лисі від подруги, з якою позна
йомилась на з’їзді комсомолу в 
Москві. Цс — Іапя Новикова з 
Дніпропетровська. Теж штука- 
гур, теж до нестями закохана у 
професію будівельника.

Раптом згадалося днтипсїво. 
Давним-давно було воно і зов
сім недавно... Якби їй тоді, ще 
в шкільні роки, сказали, що во
на стане будівельником, та ще 
он яким, певно, не повірила б. 
Дочка гіотомствешіих хліборо
бів, Рая виросла па запахах 
степових трав, змалку звикла 
залишати слід на райкових ро
сах, колії допомагала матері на 
городі чи в полі, і раптом — 
будівельник! Мати, Олександра

І Ірокопівна, свою любов до 
рідної землі прагнула переда
ні й дочкам. Адже сама вона, 
скільки й пам'ятає себе, зав
жди у полі зустрічала с-зітан- 
кн. Була рядовим членом лай
ки: обробляла плантації цукро
вих буряків, кукурудзи, соняш
нику. Батько — той усе па па
сіці. ГІестігп., доглядає к<>.і- 
I осиних .бджіл.

...Роки навчання у профтех
училищі промайнули швидко. 
Рая одержала посвідчення 
маляра-штукатура. Коли піді
йшла па будОву (тоді їхня 
бригада працювала на опоряд
женні міської автоматичної те
лефонної станції), то зрозумі
ла, що навчання ще не закін
чено. І1азпак:і, отут, у роботі, 
воно тільки починає п>ся. Пер
шою її наставницею була бри

гадир малярів Світлана Мои
сеева.

Минав час. Він вносив свої 
корективи в роботу будівельни
ків, ставив підвищені вимоги. 
Бригаду малярів розформува
ли, і Рая потрапила у бригаду 
штукатурів, яку очолювала ен
тузіастка будівельної справи, 
нагороджена ювілейною медал
лю «За доблесну працю, ііа 
ознаменування 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна» Ма
рія Володимирівна Казаріна.

Коли постало питания про 
створення комсомольської гру
пи у бригаді (адже в ній налі
чувалось уже 18 членів 
ЕЛКСД-І), дівчата одностайно 
назнали своїм групкомсортом 
І’аїсу Качай.

Пам'яїніім для неї став 1975 
рік. її в числі кращих будівель-

ників міста запросили до Мо_ 
скви на святкування 30-річчи 
нашої перемоги над фашист
ськими загарбниками. Тут во
на разом з комсомольцями Ана
толієм Бойком (іжиі бригади
ром мулярів) та Вірою Чнжін; 
(тодішній маляр, а нині май
стер) сфотографувалась біля 
священного Прапора Перемоги.

Під час останніх виборів до 
місцевої Ради Раїсу Качан 
удруге обрали депутатом мі
ської Ради народних депутатів. 
Бона удостоїлася знаків «Мо
лодий гвардієць п’ятирічки і 
«■Відмінник Міпважбуду». /\ те
пер ось стала лауреатом премії 
делійського комсомолу.

Відзнака почесна, цілком, за
служена. І вірпться. що не ос
тання. Бо невгасимий вогонь у 
комсомольському серці, ЯК ВІВ
ШІЙ факел, пзлає, передається 
з покоління в покотіпия.

В. МАКСИМЕНКО, 
працівник багатотиражної 
газети «Будівельник».
м. Кіровоград.

Бойовою конкретною 
справою кожної комсо
мольської організації по
винно стати посилення по
літичного, трудового і мо
рального загартування юна
ків І дівчат, виховання у них 
прагнення до знань, куль
тури, професійної майстер
ності, бережливого став
лення до народного добра.

(Із постанови І'К 
КПРС «Про дальше 
поліпшений ідеолог іч- 
1ІОЇ, ІЮЛІГНКО-ВІІХОВІІОЇ

ТРУДОВОМУ 
НАВЧАННЮ - 

НАУКОВУ 
оиюву

робот (І ♦). ------------------------------------------------------------------------

СТАЛИ ПЕРЕМОЖЦЯМИ
У Новоукраїнському ра

йоні відбувся четвертий 
республіканський конк/рс 
професійної майстерності 
слюсарів - монтажників 
Держкомсільгосптехні к и 
УРСР. У ньому взяли 
участь одинадцять бригад 
слюсарів-монтажників із 
семи областей України та 
м. Києва. В числі претен
дентів на призові місця 
були чотири комсомоль
сько-молодіжні бригади.

- Конкурс відкрив заступ
ник начальника глевка 
«Спацсільгоспм он т а ж» 
М. І. Невмииайченко.

Учасники конкурсу мі
рялися силами у два ета
пи. На першому перевіря
лись практичні знання іа 
вміння: суперникам зма
гання потрібно було змон
тувати в трьох свинарни
ках новітнє устаткування. 
Другий етап перетворив
ся в серйозну перевірку 
теоретичних знань. Се

ред комсомольсько-мо
лодіжних бригад стали 
переможцями: бригада
Немирівської ПМК № 4 
тресту «Вінницькспецсіль- 
госпмонтаж» (бригадир 
Анатолій Шкамбула) — 
перше місце, бригада Но- 
вомосковської ПМК № 9 
трест/ «Днігіроспецсіль- 
госпмонтаж» (бригадир 
Віктор Сологуб) — друге 
місце, бригада Новоуг.ре- 
їнської ПМК № 3 трес
ту «Кірозоградспецсіль-

госпмонтаж» (бригадир 
Анатолій Поліщук) — тре
тє місце.

Переможців конкурсу 
нагороджено дипломами 
і медалями Держкомсіло- 
госптехніки УІ-СР і рес
публіканського комітету 
профспілки робітників та 
службовців сільського 
господарства й заготівель, 
а таков: грамотами обко
му комсомолу.

Д. ЧЕБОїАРЬОЗ, 
інструктор відділу ро- 

-'“бітнмчої і сільської 
молоді обкому ком
сомолу.

Ці веселі дівчата — члени 
бригади малярів будівель
ного управління № 1 тресту 
«Олександріяважбуд >, очо
люваної Ганною селезень. 
Комсомолки з піднесенням 
працюють на новобудовах 
Світловодська. Хоча вони ще 
дуже молоді, недавні ви
пускниці професійно-тех
нічного училища, та вже 
стали справжніми майстра
ми своєї справи. Вони — це 
Любов Божок. Тетяна Рубач, 
Любов Гнилицька, Надія Ло
бок, Тетяна Иовпаченко і їх
ні подруги. Роботящі, друж
ні, разом працюють і відпо
чивають, відвідують гуртки 
художньої самодіяльності.

На знімну: члени
бригади під час обідньої пе
рерви. Крайня ліворуч — 
бригадир Г. СЕЛЕЗЕНЬ.

Фото Л. ЛАПІНЬ.

ЗАГОТІВЛЯ КОРМІВ — 
ТУРБОТА
КОМСОМОЛЬСЬКА

Зелений 
конвейєр— 
ціле літо

УЛЬЯНОВСЬКИЙ РА- 
І)ОН. Зобоп’язакнпісі. у.ія- 
ТЙ з кожного гектара посі
вів кормових культур но 45 
центнерів кормових оди
ниць, трудівники колгоспу 
імені Фруїве НИНІ СВОЇ ПЛА
НИ успішно втілюють у ЖІІТ- 
тй. Заготівлею кормів зай
мається спеціальна ланка 
механізаторів, яку очолює 
заступник голови колгоспу 
гід кормовиробництву І. Г. 
ІІорончук.

Тільки за два дні молоді 
трудівники господарства 
склали стогокладом у скир
ту понад 100 тонн запаш- 
крго сіна з багаторічних 
трав. У траншею закладено 
вже понад 1100 топи сіна
жу. , На транспортуванні 
прив’яленої зеленої маси 
сумлінно працюють комсо
мольці Анатолій Козішкург 
і Василь Буран, у траншеї 
ї} Старанно утрамбовує 
Трактором Т-І50 Олексій 
Галушка.

На 150-гектарній полив
ній ділянці зібрано перший 
урожай. Щойно іюлпваль- 
пики щедро напоїли водою 
грунг. Незабаром приспіє і 
другий укіс

А АТЕСТУЄМО
КОМСОМОЛ ЬСЬКО-МОЛОДІ- ЖНі

• ••

Якщо з комсомольській 
організації Долинського 
цукрового заводу захо
дить мова про хорошу 
роботу когось із членів 
зміни механічної май
стерні, де групкомсоргом 
Лідія Маляр, то високі
показники ні в кого не викликають здив/агня. 
«Та:< він же з молодіжної», — кажуть про токаря, 
який у півтора—два рази перевиконав змінне, да- 
кадие чи місячне завдання, і при цьому ьсю про
дукцію здав з першого пред’явлення.

Авторитет комсомольсько-молодіжної зміни на 
заводі величий. І завоювали його токарі ударною 
працею. Приклад в усьому подає групчомсорг. Це 
вона щз ні чина років тому однією з перших на 
підприємстві нарівні з досвідченими майстрами 
токарної справи изяла зобов'язання здавати про
дукцію лише з першого пред’явлення. Переконав
шись, що можна гарантувати якість коленої деталі, 
почин молодої робітниці підтримали не лише її 
колеги-токарі, а й слюсарі-ремонтники. Нині у за
водському змаганні за здачу продукції з першого 
пред’явлення бере участь 85 молодих виробнични
ків. А сама Лідія Маляр минулого року однією з 
перших у волинському районі була удостоє-із 
звання «Маистер-умілець».

Зовсім недавно у механічній майстерні, за про
позицією комітету комсомолу, було стзорено 
комсомольсько-молодіжну зміну. Молоді токарі, 
переведені з інших змін в одну, почали працюва
ти разом. І вже через кілька днів продуктивність 
праці туг зросла на ЗО процентів.

— Хоч ми й чекали високих темпів, — все ж та
кий результат дт я комітету буз приємною неспо
діванкою.

Вже першого дня роботи токарі викликали один 
одного на індивідуальне змагання, кожен вніс змі
ни □ особисті комплексні плани учасника Ленін
ського заліку < Рішення XXV з’їзду КПРС — вжит
тя!». Зміна обмінялася договором на трудозе су
перництво з комсомольсько-молодіжною бригадою 
слюсарів сокоочисного цеху, нку очолює групком- 
сорг Микола Літтіх. А комітет комсомолу взяв під 
контроль виконання зобов’язань: щодекадно під
биваються його підсумки, яким надають гласності 
не лише через «Комсомольський прожектор», а й 
через заводську радіогазету. Нині попереду йде 
зміна Лідії Маляр.

їхній дезіз: «Якщо ти

У цьому колективі Пра
цюють досвідчені токарі, 
робітничий стаж баю- 
тьох із них почався в пер
шому році п’ятирічки. Всі 
вони, хоч і стали супер
никами по зметанню, до
помагають один одному, 

молодіжної, го нехай твій 
речі, азег- 
на індиві- 

моладшмм 
майоер-

з. 
рекорд стане нормою товариша’». До 
модотомога передбачена договорами 
дуальне змагання Велику допомогу 
товаришам у підвищенні професійної
ності подавали і подають досвідчені токєрі Олек
сій Никигюк та Микола Пастушенко. Відмінних 
результатів іепер добиваються Анатолій Салган, 
Юрій Дерев'янко, Вэлсдимир Степаненко. По зсіх 
показниках впни вже наздогнали своїх учителів.

Кожен член комсомольсько-молодіжної має 
особистий рахунок економії (що також передба
чено умовами змагання). Завдяки бе »дефектній 
роботі толарі щодня економлять метал 3 початку 
своєї діяльності зміна вн-е заощадила його по
над 300 кілограмів.

Зміна виступила з ініціативою: «План чотирьох 
років п ягирічки — до 60-і річниці комсомолу 
України!» Як виконують члени комсомольсько- 
молодіжної іадумане?

— Ми разом підрахували. — розпозіз завідую
чий механічною майстернею Віктор Леонідович 
ГЛостоанй, — що протягом двох з половиною міся- 
Ціз^колектив працював з випередженні гл графіка 
ипАм2Л.РОЦСНТИ-' 1 п:<п’° Д° Цього додати, що кожен 
член ЗМІНИ до II створення вже мав певне пере- 
ви конанні ?ЛЛН& ™ вийде: чотирирічний буде 
виконано не до 26 черпня, а на два дні раніше.

Отже, перспектива. Колектив вбачає в ній г 
виконання п ятирічнего плану до ІІ0-Ї річниці з 
дня народження В. І. Леніна

С. МАТУСЯК, 
журналіст.

У 'постанові ЦК КІИ’С 
і Ради Міністрів СРСР 
«Про дальше вдоскона
лення навчання, вихован
ня учнів загальноосвітніх 
шкіл і підготовку їх до 
праці» особливу увагу 
приділено вдосконаленню 
тру дового виховання.

Бидатннн педагог па
пі ого часу В. О. Сухо- 
млнпський теоретично роз
робив і-практично здійс
нив цілу систему трудово* 
го виховання і професій
ної орієнтації учнів.

Кіровоградський педаго
гічний інститут імені О. С. 
Пушкіна розвивав педаїо- 
гі'чііі ідеї Сухо.млиисьиоіо 
в галузі трудового її кому
ністичного в-.ховання. Так, 
наприклад. на кафедрі ие- 
дніогікн працює проблем
на лабораторія Академії 
педагогічних наук ЄРС'Р, 
у ЯКІЙ розробляються 1111- 
танпя участі піонерських і 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ органі. :а- 
ціі: у трудовому виховати 
учні». Співробітники на- 
федри анатомії та фізіоло
гії людини вивчають функ»^ 
цтї школярів з різним фі-^мВН 
зичним роовятном па урО-г“ 
как пращ І фізичного вихо
вання.

Позавчора в Кірово
градському не діиспи уіі 
почала свою роботу третя 
сесія наукової ради Ака
демії педагогічних наук 
Радянського Союзу з фі- 
зіолого-іігіє’ііічіпіх питань 
трудового навчання дітей 
і підлітків. Сесію ск.нжа- 
ли Академія недагогічі.ііх 
штук СРСР, ради по і.оор- 
дпііації досліджень у га
лузі педагогіки, иау.л-ю- 
ДОС.ІІДіІНП ІПСТИТуТ фі'-'От 
логії дітей І ПІДЛІТКІВ ЛІНІ 
СРСР та кафедра анато
мії і фізіології людніш Кі
ровоградського іісд.н о* іч- 
ного інституту.

Сесію присвячено Між
народному року ДИТИНИ. — 
Відбулися засідання вченої .< 
ради, на яких розгляну:о 
питання фізіояогіча»к 
ЗМІН І ГІГІЄНІЧНИХ УАїЗ** 
трудового навчання учш«, 
їхньої професійної підго
товки, вироблено загальну 
програму гігієнічних до
сліджень і проведено ана
ліз пристосування орга
нізму школяра до навчаль
них навантажень при змі
ні працездатності, серце^ 
вої діяльності, дихання, 
температури тіла га інших 
фізіологічних функцій.

На сесії висіущі.іи 
професор М В. Андропо
ва, кандидат педагої ічиих 
наук Г. Г. Манкс, капди- 
дат медичних пзукС. Н. 
Єфімова, доктор медич
них наук професор Н. Е -4
Лебедева та інші провідні >
вчені країни.

Роботу сесії спря 
на вдосконалення

вого і фізичного виховання 
учнів, зміцнення ЇХНЬОГО 
здоров'я, визначення най*
кращих режимів навчаль
них навантажень.

П. ЛЕВИТСЬКНЙ,
член оргкомітету 
сесії.



цього комсоргом чи хоча 
б до складу виборних
комсомольських органів. 
Отже, досвіду йому діста
ти було ніде. Звідси вис
новок один — швидкому 
входженню активістів . у
курс КОМСОМОЛЬСЬКИХ

спраз може допомогти 
добре та оперативно ор
ганізована їх підготовка.

Система навчання, під
готовки і підвищення ква-

ШКОЛА КОМСОРГА

ЖИТТЯ, повсякденна 
практика ставлять- до 

комсомольських надоїв 
дедалі вищі вимоги. Нин-і 
кожний десятий комсомо
лець закінчив вуз або 
вчиться в ньому. Висе са
ма по собі ця обставина 
обумовлює вимоги до 
відповідної ПІДГОТОВКИ 

комсомольського активу. 
Сьогодні без глибоких 
теоретичних знань, уміння 
переконувати, підійти до 
кожної конкретної люди
ни, професіонального во
лодіння формами і мето
дами організаторської і 
політичної роботи серед 
молоді секретареві пер
винної комсомольської 
організації, групкомсор- 
гові, членові комсомоль
ського комітету, бюро не 
можна розраховувати на 
успіх. На це ще раз наці
лила постанова ЦК КГІРС 
«Про дальше поліпшення 
ідеологічної, політико-ви- 
ховної роботи». Всім ідео
логічним працівникам, 
підкреслюється в ній, по
винні бути властиві вмін
ня находити шлях до ро
зуму і серця кожної лю
дини, творчий пошук но
вих форм І ме і одів робо
ти з людьми.

Знання і вміння прихо
дять із досвідом, у про
цесі практичної діяльнос
ті. Одначе досвід для ба

гатьох комсомольських 
активістів — поняття від
носне.. коли врахувати, що 
Середній вік групкомсор- 
га тепер 20 років, секре
таря первинної комсо
мольської організації — 
не старше 22 років. Я;с 
показують підсумки зві
тів і зиборів, що відбули
ся, практично кожний 
другий секретар первин
ної комсомольської орга
нізації не обирався до

^ліфікації кадрів, що скле
їмся нині з комсомол;, 

відкриває для цього ши
рокі можливості. Перед
усім — це школи комсо
мольського активу, що ді
ють при міськкомах, рай
комах, комітетах комсо
молу найбільших первин
них комсомольських ор
ганізацій. З них щорічне 
та обоз язкове навчання 
проходять секретарі, чле
ни комітетів, бюро пер
винних, цехових та інших 
організацій на правах пер
винних, групкомсорги. В 
школах можу і ь також на

. - світле, щасливе життя. Всі страхіт-
У цих нампучійсьиих дітей — д'в повинні повторитися. СХ/ПА|.
Що випали на їхню долю, ніноли фото спецкора ТАРС В. БУДА1

вчатися й інші категорії 
комсомольського активу, 
її ІСЛЯ звітів і виборів у 

первинних комсомоль
ських організаціях, що 
пройшли 1978 року, до 
занять приступило понад 
вісім мільйонів комсо
мольських активістів. На 
лекціях, семінарських і 
практичних заняттях вони 
вивчають відповідно до 
нових навчальних програм 
і єдиних планів актуальні 
теоретичні питання діяль
ності партії і комсомо
лу, організаційно-комсо
мольської, ідейно-вихоз- 
ноі роботи первинних

вчити 
вчитись

комсомольських органі
зацій, основні напрями, 
форми і методи участі 
комсомольських організа
цій у господарському бу
дівництві.

Особлива увага у про
цесі навчання приділяє
ться вивченню проблем 
комсомольського будів
ництва. Знання теоретич
них основ допомагає ком
сомольським працівникам 
самостійно оцінювати яви
ща, які відбуваються з 
молодіжному середови
щі, аналізувати роботу з 
наукових о'зицій. У лек
ціях з питань комсомоль
ського будівництва увага 
активу звертається на гли
боке засзосння принципів 
партійної о керівництва 
комсомолом, теоретичних 
основ комсомольської ро
боти, норм комсомоль
ського життя і факторів,
що зумовлюють зростан
ня ролі ВЛКСМ у сучасних 
умовах. У лекціях і пові
домленнях керівних пар
тійних та комсомольських 
працівників розкриваю
ться основні напрями ді
яльності комсомолу, фор
ми і методи організацій
но-комсомольської робо
ти, участі ВЛКСМ у госпо
дарському, державному й 
культурному будівництві, 
питання організації марк
систсько-ленінської осві
ти комсомольців І МОЛОДІ. 
Багато дає активістам ви
вчення першоджерел тво
рів класиків маркси зму- 
ленінізму, видатних діяч з 
КПРС і Радянської держа
ви, документів КПРС і 
ВЛКСМ.

Чималу роль у цьому ві
діграють зональні й рес- 

публінанські комсомоль
ські школи. В кращих із 
них комсомольські пра
цівники не тільки дістають 
у ході навчального про
цесу необхідні знання ак
туальних проблем партій
ного й комсомольського 
будівництва, а й учаться 
методики публічного ви
ступу в молодіжній ауди
торії, підготовки до лек
ції, семінарського занят
тя, проводять деякі з них, 
беручи участь у ділових 
іграх. Усе це допомагає 
комсомольським активіс
там і надалі будувати 
будь-який свій виступ, 

л: кцію чи семінарське за
няття таким чином, щоб 
звертатися до розуму і 
почуттів молоді, краще 
показувати взаємозз язск 
суспільних явищ і под й.

Комітетам комсомолу 
слід було б систематичні
ше вивчати, узагальнюва
ти і поширюзати досвід 
роботи кращих шкіл ком
сомольського активу, про
водити науково-практичні 
конференції з питань його 
вивчення і виховання. 
ДЛЯ підвищення якості 

навчання активістів 
велике значення мають 
контроль, оцінка знань 
тих, що навчаються, про 
що ще часто забувають ко
мітети комсомолу. 8 де
яких комсомольських ор
ганізаціях виправдує себе, 
наприклад, практика ці
льових завдань кожному 
активістові, що налравляє- 
ться на навчання, з на
ступною атестацією і зві
тами про застосування 
здобутих знань у роботі 
первинних комсомоль
ських організацій.

Хотілося б звернути 
увагу на один істотний не
долік у роботі деяких 
шкіл. Він виязляється у 
спрощеному підході до 
організації навчального 
процесу, у прагненні під
мінити заняття з теоре
тичних питань нарадами 
на злобу дня, звести їх до 
тлумачення азів комсо
мольської роботи. Виправ
дання при цьому наводи
ться нехитре: мовляв, рі
вень активу тепер такий, 
що лекції на загальноос
вітні теми йому малоко
рисні. Головне, мовляв, 
засвоїли б, як складати 

плани, оформляти прото
коли, вести облік. Безпе
речно, і азів учити треба 
комсомольського ^активіс
та, але зводити есе до них 
було б у корені непра
вильно. Секретар первин
ної комсомольської орга
нізації, групкомсорг зобо- 
в язаний у рівній мірі во
лодіти як теоретичними, 
так і практичними основа
ми діяльності комсомолу. 
Говорячи словами В. І. Ле
ніна, комсомольський ак
тивіст повинен навчитися 
«дивитись на кожне пи
тання з точки зору того, 
як певне явище в історії 
виникло, які головні етапи 
в своєму розвитку це яви
ще проходило, І З ТОЧКИ 
зору цього його розвитку 
дивитись, чим дана річ 
стала тепер».

Особливо слід виділити 
питання самостійного на
вчання. Як би добре не 
було організовано на-
вчання, воно не дає бажа
ного ефекту, якщо люди
на не докладатиме зусиль 
сама для вдосконалення 
своїх знань. У документах 
XVIII з’їзду ВЛКСМ під
креслюється, що при су
часному різні освіченості 
радянських людей, при 
наявності необхідної літе
ратури, могутніх засобів 
навчання основних мето
дів підвищення їхнього 
ідейно-теоретичного різ
ня є самоосвіта. Одначе й 
самоосвіта вимагає відпо
відної організації. Ефек
тивніша вона там, де ко
мітети комсомолу не ви
пускають цю роботу з-під 
свого контролю.

ОБРА можливість для 
набуття навиків гро

мадської діяльності КОМ
СОМОЛЬСЬКИМИ активіста
ми, особливо членами ко
мітетів комсомолу, — ре- 
і/лярне залучення їх до 
виконання конкретних до
ручень у рамках відповід
них комісій. Особливо 
ефективна ця форма для 
підвищення кваліфікації 
членів ВЛКСМ, уперше 
обраних до складу комі
тету комсомолу, бюро. 
Комітетам комсомолу слід 
не тільки залучати їх до 
систематичних занять у 
відповідних школах, а й 
обов’язково добиватися 
того, щоб перші свої зав
дання, доручення зони 
викочували в парі з дос
відченішими товаришами.

Від того, як використо
вуються форми перепід
готовки комсомольського 
активу, багзто з чому за
лежить успішне розв я- 
зання поставлених XVIII 
з’їздом ВЛКСМ завдань 
по підвищенню ефектив
ності і якості комсомоль
ської роботи.

г. ШИПІЛОЗ, 
заступник завідуючо

го відділом ЦК ВЛКСМ.

ф
У зв’язну з Міжнарод

ним роком дитини, оголо
шеним ООН, західноні
мецька преса дедалі часті
ше пише про тяжну долю 
багатьох дітей у ФРН, на
зиваючи їх «пасинками су
спільства». Катастрофічна 
недостача вчителів у шко
лах, вимушені ігри дітей 
н? вулицях і пов’язані з 
цим дорожні пригоди, ви
сока смертність серед но
вонароджених — усе це 
реальність в одній з най
більш розвинутих капіта
лістичних нраїн світу. Іще 
одна риса: жорстоке по
водження з дітьми, ще ви
кликає більше жертв, ніж 
хвороби.

Цього хлопчина покара
ти батьки. На плакаті на
пис: «Я — злодій».

Фотохроніка ТАРС.

ЖИТТЯ 
МОЛОДІ 
ЗА РУЬЕЖЕМ

ВАРШАВА. Більш як 
ЗО тисяч проеіпїи різних 
винаходів і раціоналі ці- 
торськпх пропозицій юних 
новаторів і винахідників 
розглянуло за роки своєї 
діяльності польське бюро 
молодіжних на ієн і ін 
(БМП). Ця організація, 
над якою шефствує го 
ловна рада спілки поль
ських карцерів, була сі си
рена в ПНР 12 років тому.

Досвід бюро молодіж- 
них патентів свідчить про 
те, що коло інтересів пем 
юних віша'хідпііків іде в 
ногу з останніми досяг
неннями пауково-технічпо- 
ю прогрес}. Так, аналіз 
внесених пропозицій за 
останні п’яті, років пока
зує значне збільшення 
кількості проектів, ЯКІ 
враховують новинки су
часної електроніки — ін
тегральні схеми і мікро
процесори.

ХАНОЙ. Вистав ка диіи 
чих малюнків, присвячена 
Міжнародному року дити
ни, відкрилася в місті Хо- 
шіміні. Нз ній представле
но понад 900 робіт юних 
художників. Живою, своє
рідною мовою діти розпо
відають про свою країну, 
людей героїчного В єтна- 
му, про боротьбу народу 
за свободу і незалежнісіь. 
непорушну дружбу ЗІ 
своїми ровесниками з Ра
дянського Союзу та ін
ших братніх соціалістич
них країн. Кращі малюнки 
будуть надіслані на між
народні конкурси.

БОНН, Більш як 7000 
міглоднх робітників, сту
дентів, учнів виробничих 
шкіл брали участь у де
монстрації, яка відбулася 
в одному з найбільших 
промислових центрі’.: ФРН 
— Ганновері. Вона про
йшла під знаком вимін

забезпеченії я насущного 
права молодою покоління 
на працю, скорочення без
робіття серед молоді, за- 
принадження демократич
ної системи професійною 
навчання.

ТРІПОЛІ. З гострим осу
дом капітулянтської полі
тики єгипетського керів
ництва виступила загальна 
спілка студентів Лівії. 
Садат, підкреслюється в 
опублікованій тут заяві 
спілки, остаточно зрадив 
інтереси арабських наро
дів, вступив у зговір з си
лами імперіалізму, сіоніз
му і міжнародної реакції.

Надавши ізраїльським 
військовим кораблям пра
во безперешкодного про
ходження через Суецький 
канал, Єгипет тим самим 
примо сприяє злочинній 
агресії Ізраїпю проти Лі
вану, відзначається в за
яві. Загальна спілка сту
дентів Лівії закликала всі 
прогресивні сили Єгипту 
рішуче виступити проти 
антиарабського курсу 
єгипетського режиму.

АНТАНАНАРІВУ. Свят
ковим її виспівами запер- 
(ііііііся її". Мадагаскарі 
іііждєні. дитини, що про
водився в рамках Міжна
родною року дитині!, 
який широко відзначає
ться в республіці.

Одночасно в Антанана
ріву завершив роботу за- 
і альїіонаціоііальний семі
нар з питань освіти, вихо
вання і захисту здоров’я 
дітей. Рекомендації семі
нару буде покладено в 
основу розроблюваною 
тепер урядом новою «По
ложення про сім’ю».

(ТАРС)

ЗВУЧИТЬ 
ЗІ СЦЕНИ 

слово
ЖИТОМИР. Гостинно 

приймало місто над 
Тетеревом учасників 
конкурсу молодих чит
ців, що проводився в 
рамках другого рес
публіканського фести
валю мистецтв «Моло
ді голоси», присвяче
ного 60-річчю ЛКСМУ. 
Два дні звучали зі сце
ни вірші про Батьків
щину, партію, Ленін
ський комсомол, тво
ри, які славлять друж
бу народів СРСР. Були 
виконані тематичні 
композиції.

Жюрі на чолі з за
служеним діячем мис
тецтв УРСР І. О. Шзе- 
довим назвало пере
можцями конкурсу і 
лауреатами фестивалю 
слюсаря - складальни
ка житомирського за
воду «Автозапчасти- 
на» Віктора Зоріна, ре
жисера народного са
модіяльного театру 
Підзолочиського ра
йонного будинку куль
тури Тернопільської 
області Богдана Пиро
га, артистку Харків
ської обласної філар
монії Людмилу Важнє- 
ву, викладача Хміль
ницької середньої
школи N2 1 Вінницької 
області Наталію Бере- 
зан, артистку театру- 
студії кіноактора Київ
ської кіностудії худож
ніх фільмів імені О. Ц. 
Довженка Ніну Реу.с 
та інших.

(РАТАУ).
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ТЕАТР

З НЕВИЧЕРПНИХ
ДЖЕРЕЛ
НЛАСИКИ

Коли мова заходить про 
класичну драматургію, ча
сто згадують істеричну 
трилогію О. К. Толстого — 
«Смерть Іоанна Грозно
го», «Цар Федір Іоанно- 
еич», «Цар Борис». Пер
ший твір особливий за 
своєю проблематичною 
насиченістю, силою зітк
нення характерів героїв, 
оригінальністю вирішення 
основного конфлікту. Вже 
самий вибір епохи, загаль
ні роздуми Толстого про 
соціальні сили, що діяли 
в Росії, про долі і роль II 
правителів тісно пов язані 
з негативним ставленням 
автора до абсолютизму.

Класичний твір дає змо
гу акторам і режисерові, 
заслуженому діячеві мис
тецтв РРФСР, лауреатові 
премії імені Г. Селяма 
Г. Г. Гілязєву відшукати 

нові грані у вирішенні за
гальної теми вистави. Це 
— не особиста драма ца
ря Федора і навіть не ста
новлення Бориса, в перед
усім — трагедія народу, 
який терпить ьід міжусо
биць Шуйського і Бориса.

Основний конфлікт У 
п’єсі виникає між друго
рядними героями, і о- 
ловний персонаж — ЦаР 
фЄдір—не тільки не всту
пає в боротьбу, а, навпа
ки, намагається згладити 
всі суперечки ідейних во
рогів — Бориса Годунсва 
і князя Шуйського.

Здавалося б. образ Бо
риса ми маємо сприймати 
як образ злочинця, що 
підступним шляхом при
ходить 
тор В. 
премії 
котрий 
роль Годунсва, несподіва
но виправдує свого героя. 
Борис у його інтерпрета
ції — талановитий політик. 
Він зумів побачити в особі 
Івана Петров»ча . Шуй
ського людину, неспро
можну вивести Росію з 
темряви, вважаючи, що 
це може зробити лише 
сильний керманич, котрий

до трону. 
Терентьев, 

імені Г. 
блискуче

Але ак- 
лауреат 
Саляма, 
виконує

14 червня 1979 року

Фото Ю. ЛІВА ШНИ КОВА.10111 ФОТОКОРИ.
И

У СУБОТУ
ФІНАЛ

Павло АРМЛШОВ

„МОЛОДИЙ КОМУНАР**

змушеним чинити
зло в ім’я добра.

Князю 1. П. Шуйському 
(заслужений артист РРФСР 
та БАРСР М. Дроздсв) 
огидні дії, до яких іноді 
вдасться Годунов (обурен
ня викликає у Шуйського 
звістка про арешти вибор
них за наказом Бориса). 
Іван Петрович виступає як 
народний заступник, і він 
навіть зовні схожий на 
билинного богатиря.
М. Дроздов усе ж зводить 
свого героя з п’єдесталу 
ідеальної особи, показую
чи його нездатність 
зуміти застарілість 
переконань, заради 
віч веде боротьбу з Году-
НО8ИМ.

Справжню трагедію пе
реживає головний герой 
п’єси — цар Федір Іоан- 
нович. Народний артист 
БАРСР В. Прибилов ство
рив образ Федоре-праеи- 
теля, що випадково потра
пив на трон. Цар Федір 
розгублюєтеся, опинив
шись у центрі політичної 
боротьби. Він не встигає 
ні орієнтуватись у подіях, 
ні впливати на їхній хід.

Над створенням сценіч
ного образу Федора в 
Республіканському росій
ському драматичному те
атрі БАРСР працювали 
два артисти. Цікаво, що 
їхні роботи принципово 
відрізняються. Якщо у 
В. Прибилова цар — лю
дина немічна й слабодуха, 
то Федір у виконанні 
В. Малюшина розуміє 
свою нікчемність як полі
тика і правителя. У Федо
ра В. /Лалюшина немає тієї 
дитячої безпосередності, 
що іноді проривається у 
царя, роль якого зіграв 
Б. Прибилов. І, незважаю
чи на протилежність трак
тування, обидва артисти 
створили завершений, ці
лісний образ.

На жаль, у постановці с 
й деякі режисерські недо
робки. Простий народ у 
масових сценах представ
лений невиразно. В той 
час, як насправді люди 
реагують на події, що від
буваються, їх турбує доля 
Івана 
ського, 
те, що до стін Москви пі
дійшли

Можна говорити про 
удачі і недоліки вистави, 
можна сперечатися, до
мислювати. Але якщо во
на спонукає глядача до 
роздумів, не залишає його 
байдужим, значить не 
марно було затрачено си
ли акторів і режисера. І їх 
можна поздоровити з ус
піхом.

зро- 
СБОЇХ
яких

Петровича Шуй- 
зміна правителя і

війська хана, 
говорити

О. АНОХІНА.

17 ЧЕРВНЯ
. ПЕРША ПРОГРАМА. 8 09 

»- «Час». 8.50 — Гімнасти
ка для дітей. 9.15 — На
родні мелодії. 9.30 -- ■»Бу
дильник» 10.00 — «Служу 
Радянському Союзу!» 11.00 
- Фортепіанні п’єси С Ра- 
хмапіпова і О. Скрябіна. 
11.10 — До Мій народного 
року дитини. Док. теле
фільм «Світ нашого дитин
ства . 12.00 — «Музичний 
кіоск». 12.80 — «Сільська 
година». 13.30 — Концерт 
Великого дитячого хору 
Центрального телебачення 
1 В< ссоюзиого радіо. 14.00 

Л. Мамін-Сибіряк. «На 
полотому дні». Тслевиста-

ва. 16 25 — - Зустрічі з Іс
ландією». Док. телефільм. 
17.00—Мул ьтфі л ь м н. 17. ЗО
— «ПІсня-79». 18.45—«Сьо
годні — День медичного 
працівника». 19.00 — «За 
вашими листами». Музич
на програма. 19.4.5 — «Ра
дянський Союз очима за
рубіжних гостей». 20.00 —т 
« Клуб кі ноподорозкен ». 
21.00 — «Час». 21.45 — 
Концерт майстрів МИС; 
тецтв ІІДР. По закінченні
— ІИЧИШИ.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Сьо
годні — День медичного 
працівника». 11.55 — «До
нецькі іскорки». Копцерг 
дитячої с’амодіяльноеті. 
1 1.30 — «Се іо і .•поди». 
14.15 — Для дітей. Худ. те
лефільм «Веселі СНОВИДІН
НЯ». 2 серія. 15.30 — «Сла
ва солдатська». 10.30 — 
«ІІо рідній країні ■>. 16.50— 
«Палітра». ІИедсгри росій
ського живопису. 17.30 — 
«Наша чнтано’.ка». 17.55— 
Концерт дружби, присвя
чений закриттю Днів Кра
кова у Києві. В перерві — 
«Актуальна камера». 21.00
— «Час-. 21.45 — Теле
фільм «Просто Сапіа». По 
закінченні — новини.

У Будинку культури сера 
Мироніьки СвітловоДсьного 
району щодня людно. Ком
сомольські активісти, культ
армійці запрошують юнаків 
і дівчат на цікаві тематичні 
вечори, усні журнали, дис
пути, концерти учасників 
художньої самодіяльності.

Нині працівники нультос- 
еітнього закладу готують ці
лий комплекс заходів, щоб 
якнайкраще обслужити хлі
боробів колгоспу імені Уль- 
гнова, які жнивуватимуть. .

Фото В. ГРИБА.

ж ФОТОКОНКУРС «МК»

НА СТАРТІ 
СПАРТАКІВЦІ

Змагання з легкої атле
тики в залік обласної 
спаргакіадн-79 товариства 
«Спартак» два дні прохо
дили па стадіоні спортив
ного клубу «Зірка». План
ку. встановлену на висоїі 
180 сантиметрів, подолав

Олексій Колесшіков. Ігор 
Черевно показав найкра
щий час у бігу на 800 мет
рів — 2 хвилини 13,6 се
кунди. Жапва Богоявлен- 
ська не. мала собі рівних у 
метанні диска — він про* 
летів 42 метри 30 санти
метрів. А ядро копа 
штовхнула па 12 метрів 20 
сантиметрів.

У командному заліку на 
найвищі сходинки п’єде-

сталу пошани у своїх гру
пах підпилися: в першії; - 
представники обкому 
профспілки робітників міс
цевої промисловості і : о- 
мупальпо-побутовнх під
приємств (вони набрали 
5573 очка), в другій — 
спортсмени обкому проф
спілки працівників куль
тури (5064 очка).

В. ШАБАЛІН.

щих юних легкоатлетів 
країни 1978 року. Серед 
тих, хто в списках бігунів 
па 800 метрів, — учень Кі
ровоградського будівель
ного технікуму Пав.іо А’р- 
машов. Його результат, 
показаний на юнацькій пер-

шості Радянського Союзу 
в Ризі, восьмий — І хви
лина -55,2 секунди. Павло 
Армащ.ов — чемпіон цент
ральної ради товариства 
«Авангард» серед юнаків. 
Тренується піп у спорт
клубі «Зірка» (і репер 
В. К- Іванець).

„ЛОКОМОТИВ“
У п’ятнадцятому турі чемпіонату краї

ни кіровоградська «Зірка» у Вінниці зу
стрілася з місцевим «Лско//итивом». Із 
самого початку матчу суперники неначе 
пізнавали один одного, діяли обережно. 
Далі гра пожвавилась. Але справжніх

-„3SPHAtf-0s0
«Поділля»
«Кристал»
«Торпедо»
«Новатор.»

< Атлагіїика»

19- 19
13-11
13-20
20- 16
17—18

15
13
15
14
1-І

бійцівських якостей не виявили футбо
лісти ні тієї, ні другої команди. Матч

♦Автомобіліст»
«Дніпро»

15
15

9—12
11 — 15

14
14

закінчився нульовою нічиєю. «Зірка» 15 12-13 13
Таблиця на 14 червня має такий «Колос» П. 15 8-15 13

еигляд: «Фрувзепйць» 15 15-21 12
І М О «Шахтар» 15 18-23 12

«Колос» Н. 15 23—13 23 «Оксан» 15 13-18 12
«Спартак» 15 22- 9 22 «Говерла» 15 10-17 10
«Буковина» 15 18- 9 21 «Локомотив» 15 11 — 16 9
«Суднобудівн ик» 15 18- 9 21 «Десна» 15 10-22 8
СКА Л. 15 17— 9 21 «Металург» 15 13-25 7
СКА К. 15 11- 5 19 . Шістнадцятий тур Відбудеться 27
«Кривбас» 15 17—10 19 червим. «Зірка» прийматиме «Буковину»
«Авангард» 15 19—12 17 з Чернівців.

Наступний помер «Молодого комунара» вийде 15 червня ц. р.

НОВА ВЕРШИНА
ДЖИРГАТДЛЬ 

жицька РСР), 
(Кор. ТАРС).
України. які 
цими днями 
пік у відрогах 
гір СРСР -- 
заспокоїлись 
тому, 
праву 
чіл цій вершині почесне 
ім'я <Пік підкорювачів 
цілини», вони 
;огь повнії 1 
пік.

Цього разу 
поро зустрів 
задула нурга. 
сильний снігопад.

Безіменній вершині, 
яка .'Шаходиті еп па ви
соті більш я:; іООО метрів 
над рівнем т.шря, вони 
вирішили присвоїти ім’я 
свого видатного земля
ка, пшіїїИініпика Миколи 
Острове

(Тад-
12 червня. 
Л-'ІЬПІПІСЇИ 
підкорили 

безіменний 
пайипщнх 

Нам!; у, не 
на дссяіпу- 

Н рік шившії по.
11 орш ос х одліу ва<

I штурму- 
безімсннин

Памір су-
а.!Ь!П!1:СТ1в:

почався

Фінальні змагання 
футболу за програмою 
VII літньої Спартакіади 
України за перше— 
Шосте місця почнуться 
на спортивних базах 
Кривого Рога <6 черв
ня. -■».

У день урочистого 
відкриття турніру гра
ють команди Ропенщи- 
ни і Львівщини, Пол
тавщини і Минолаївщи- 
ни. Дніпропетровщини 
і Ніровоградщини.

Наводимо календар 
ігор, затверджений го
ловною суддівською 
колегії ю.

17 ЧЕРВНЯ: 
Полтава — Ровно, 
Львів — Кіровоград, 
Дніпропетровськ — 

Миколаїв.
19 ЧЕРВНЯ: _ 

Кіровоград — Ми-%.
колаїв.

Львів — Полтава, 
Ровно — Дніпропет

ровськ.
20 ЧЕРВНЯ: 

Миколаїв — Ровно, 
Кіровоград — Пол

тава,
Дніпропетровськ — 

Львів.
Останній тур — у 

п’ятницю 22 червня. В 
цей день зустрінуться: 

Ровно — Кіровоград, 
Миколаїв — Львів, 
Полтава — Дніпро

петровськ
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