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ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ

18 серпня в селі Суботцях Зпгм’янського району па 
базі колгоспу імені Леніна відбулася прес-конференція 
для журналістів області. З доповіддю «Соціалістичне 
змагання хліборобів області за максимальне одержання 
продукції рослинництва і тваринництва в четвертому 
році і в десятій п’ятирічці в цілому» виступив на вій 
секретар обкому Компартії України Ф. П. Дзядух.

Про перспективи економічного розвитку Знам’янсь- 
кого району розповів перший секретар міськкому Ком
партії України В. П. Івлєв. Досвідом внутрігосподарсь
кої спеціалізації поділився голова колгоспу, імені Леніна 
Герой Соціалістичної Праці В. М. Гуртовий.

Керівники і відповідальні працівники обласних ві
домств, управлінь та організацій відповіли па запитан
ня журналістів.

Верховної Ради
СРСР

НОВЕ ВИДАТНЕ
ДОСЯГНЕННЯ 
РАДЯНСЬКОЇ 
КОСМОНАВТИКИ

Бюро обкому ЛКСМ України, 
навчально-методична рада облас
ного управління професійно-тех
нічної освіти, рада по народній 
освіті облвно ухвалили спільну 
постанову про формування об
ласного комсомольсько-молодіж
ного загону імені 60-річчя комсо
молу України в гірничі професій
но-технічні училища республіки 
та області.

Перед міськкомами, райкома
ми комсомолу, міськими й ра
йонними відділами народної осві
ти поставлено завдання по якісно
му відбору кандидатур, вчасному 
комплектуванню загону в серед-

нє гірниче СПТУ Н® 15 м. Червс- 
нопартизанська Свєрдясвського 
району Ворошиловградської об
ласті та Олександрійське ТУ 
Кіровоградської області.

До загону буде включено 
ків, котрі закінчили 8—10 
середньої школи. Випускники 
училища дістануть середню осві
ту і спеціальність електрослюса
ря по обслуговуванню автоматич
них пристроїв. Загін буде від
правлено в третій декаді серпня 
цього року. Нині обком, міськко
ми, райкоми комсомолу форму
ють загін.
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ПРО
ПРИСВОЄННЯ 

ЗВАННЯ ГЕРОЯ 
РАДЯНСЬКОГО 

СОЮЗУ 
ЛЬОТЧИКОВІ- 

КОСМОНАВТУ 
тов.

ЛЯХОВУ в. п
здійснен- 
космічно- 
орбіталь-

Нині, коли формується обласний ксмсомольсько- 
молодіїкний загін імені 60-річчя комсомолу України 
для гірничих училищ, у Кіровограді пе
ребуває майстер виробничого навчання ЧерЕСНо- 
партизанськсго середнього професійно-технічного 
училища Н? 15 Анатолій Юрійович ЩЕРБАК. З ним 
зустрівся наш кореспондент.

— Традиційне запитан
ня: хто мене вступати до 
вашого закладу*

— Тільки юнаки. Винят
ку немає для жодної дія- 
чини. У нас набувають су- 
то чоловічих професій. 
Заклад готує висококва
ліфіковану робітничу змі- 
ну для шахт і підприємств 
вугільної промисловості. 
А відчути себе мужчиною 

років — хто з 
мріє про цеГ 

цьому плані всі 
які пропонує 

учили-

в 16—18
— юнаків не 
И Так що в 
І професії, 
І вступникам наше 
|І ще, — справді престижні. 
ю Пеоелічу їх

СПТУ № 15 
Ітрсслюсерів 

установок і 
метизації, 
електровозів, електрослю
сарів — машиністів гірни- 
чоприйл\альних машин, 
електрослюсарів — мпши- 

Б ністів бурильних та шд- 
| земних установок зі стро

ком навчання 3 роки і 4 
| місяці — для випускників 
[ 8-х класів. Юнаки із се

редньою освітою за лів
ів тора року можуть набути 
І спеціальностей електра- 
| слюсаря стаціонарних ус- 
■ тановок і засобів автома- 
| тизації, машиніста елек

тровозів, єлектооспюсапя
— машиніста гіоничосий- 

Г. мальних машин, бурильних 
й та підземних установок. А 
К звільнені в запас із лав 
Е Радянської Армії і юнаки 
І із середньою освітою ві

ком не молодші 17 років 
р і 8 місяці« игі.пгп за під

для точності, 
готує: елох- 
стаиіонарних 

засобів авто- 
машиністів

року можуть вивчитись 
на прохідників, гірничих 
робітників очисних забоїв, 
машиністів гірничосии- 
мальних машин, електро
слюсарів по обслугову
ванню стаціонарних уста
новок і засобів автомати
зації.

— Отгке, училище готус 
робітників відповідальних 
професій. А чи мають ва
ші вихованці певні пільги!

— То/с. Вступ до СПТУ 
№ 15 — без екзаменів.
Крім того, наші ви
пускники користуються 
переважними правами 
при вступі до вищих і се
редніх навчальних закла
дів. Учні училища одер
жують щомісяця стипен
дію в розмірі 130 карбо
ванців та ще 50 процентів 
заробітку під час випоб- 
ничої практики. Майбут
нім главам сімейств не 
байдуже буде дізнатися, 
що місячна заробітна 
плата випускників учили
ща — від 350 до 500 кар
бованців. Матеріальні 
пільги поширюються на
віть на батьків учнів. Так, 
батьки випускників нашо
го закладу (тих, котрі 
працюють після його за
кінчення у вугільній про
мисловості) платять змен
шену с\уму сільськогоспо
дарського податку.

— Значний відоізск ча
су ваші вихованці живуть 
далеко від Дому. Що має 
у своєму розпорядженні 
училище, аби вони відчу- 
гяли це яинайигмімеї

— Трохи відходить від 
усталеного уявлення про 
училище наше СПТУ № 15. 
Це—ціле містечко в місті 
Червонопартизанську, з 
будівлями найрізноманіт
нішого призначення, які 
утворюють єдиний комп
лекс. Якщо зайдеш у на
вчальний корпус, то біль
ше на вулицю можеш не 
виходити: галереями —
світлими й легкими — по
трапиш у майстерню, 
спортивний зал, кінозал, 
їдальню, в тир. А до за
тишного чотириповерхо
вого гуртожитку від цьо
го комплексу — всього 
20 метрів. Більшу частину 
території містечка займа
ють с по от и єні майданчи
ки: футбольний, два во
лейбольних, баскетболь
ний, для ручного м’яча; 
взимку діє хокейне поле 
із штучним освітленням у 
вечірні години, 
хлопці мають 
можливості для
го загартування. Тим біль
ше, що серед керівників 
спсотивних секцій у нас— 
майстри 
майстри 
спортсмени - 
рядчики. Два роки підряд 
секцію штангістів, напри
клад, вів чемпіон світу 
серед юніорів В. Клємен- 
чуков.

Створено непогані умо
ви для розвитку худож
ньої самодіяльності. За 
бажанням юнаки можуть 
грати 
кестоі,

. самблі, 
відвідувати фотогурток, 
гурток кіномеханіків.

Думаю, що за таких 
умов набувати спеціаль
ностей у нашому закладі 
«їй Й ц І «• - о п

За успішне 
ня тривалого 
го польоту на 
ному науково-дослідному 
комплексі «Салют-6» — 
«Союз» і виявлені при 
цьому мужність і геро
їзм присвоїти звання Ге
роя Радянського Союзу 
з врученням ордена Ле
ніна і медалі «Золота 
Зірка» льотчикові-кос- 
монавту тов. Ляхову Во
лодимиру Панасовичу.

Голова Президії
Верховної Ради СРСР 

Л. БРЕЖНЄВ. 
Секретар Президії 

Верховної Ради СРСР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 
19 серпня 1979 р.

Радянська наука і техні
ка добилися нового ви
датного досягнення в до
слідженні й освоєнні кос
мічного простору. Успішно 
завершено найдовший в 
історії пілотований політ у 
космос тривалістю 175 діб.

19 серпня 1979 року о 
15 годині ЗО хвилин мос
ковського часу після вико
нання складної і напру
женої програми науково- 
технічних досліджень та 
експериментів на борту 
орбітального комплексу, 
«Салют-6» — «Союз» кос
монавти товариш: Ляхов 
Володимир Панасович і 
Рюмін Валерій Вікторович 
повернулись на землю. 
Спускний апарат корабля 
«Союз-34» зробив посад
ку за 170 кілометрів на 
південний схід ЕІД МІСТЗ 
Джезказгана.

Попереднє медичне''об
стеження космонавтів, 
проведене на місці при
землення, показало, що 
вони добре перенесли 
тривалий орбітальний по
літ.

Наукова станція «Са
лют 6» функціонує в кос
мосі близько ДЕСХ років, 
більше
виконували 
космонавти, 
рейси семи 
транспортних 
«Прогресе» 
безперебійне 
орбітальній 
хідних матеріалів, 
них блоків, устаткування, 
апаратури і палива. Тепер

УКАЗ
рску на її борту 

дослідження 
Регулярні 

і вантажних 
кораблів 

забезпечили 
постачання 

станції несб- 
змін-

орбітальна станція «Салют- | 
6» продовжує політ в ав- У 
томатичному режимі.

У рамках програми спів
робітництва соціалістичних 
країн «Інтеркосмос» у 
1978—1979 роках разом з 
радянськими космонавта 
ми здійснили польоти гро
мадяни Чехословацької 
Соціалістичної Республіки, 
Польської Народної Рес
публіки Німецької Демо
кратичної Республіки і На
родної Республіки Болга
рії.

Успішне виконання про
грами робіт третьої трива
лої експедиції на станції 
«Салют-6» є результатом 
чіткої, згодженої роботи 
багатьох наукових, чонст- 
рун<ррських і виробничих 
колективів, екіпажу спеціа
лістів космодрому, центру 
керування польотом, ко
мандно-вимірювального і 
розшуково - рятувального 
комплексів.

Найдовший е історії кос
монавтики політ орбіталь
ного науково-дослідного 
комплексу «Салют-6» —9 
«Союз» — новий важливий 
крок на шляху дальшого 
вдосконалення довгочас
них пілотованих наукових 
станцій. Одержані п’д час 
польоту 
сліджень
знайдуть широке застосу
вання в багатьох галузях 
науки і народного гсспс 
дарства Радянського Сою
зу та інших соціалістичних 
країн.

результати дс- 
і експериментів

(ТАРС).

Т ак що 
хороші 

Фізично-

і кандидати в 
спорту СРСР. 

пєршороз-

в духовому 
естрадному 
співати в

ор- 
ан- 

хсрі,
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ЗВАННЯ ГЕРОЯ 
РАДЯНСЬКОГО 

СОЮЗУ
ЛЬОТЧИКОВІ-

КОСМОНАВТУ
тов.

РЮМІНУ В. В.
За успішне здійснення 

тривалого космічного по
льоту на орбітальному 
науково-дослідному ком
плексі «Салют-6» — «Со
юз» і виявлені при цьо
му мужність і героїзм 
присвоїти звання Героя 
Радянського Союзу з 
врученням ордена Лені
на і медалі «Золота Зір
ка» льотчикові- осмонав- 
ту СРСР тов. Рюміну Ва
лерію Вікторовичу.

Голова Президії 
Еєрховної Ради СРСР 

Л. БРЕЖНЄВ.
Секретар Президії

Верховної Ради СРСР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
19 серпня 1979 р.

ПОЗДОРОВЛЕННЯ 
ДОСЛІДНИКАМ КОСМОСУ
Центральний Комітет НПРС. Президія Верховної 

Ради СРСР, Рада Міністрів СРСР гаряче поздорови
ли вчених, конструкторів, інженерів, техніків і ро
бітників, усі колективи та організації, які брали 
участь у підготовці і здійсненні тривалого косміч
ного польоту на орбітальному науково-дослідному 
комплексі «Салют-6» — «Союз», космонавтів В. П. 
Ляхова і В. В. Рюміна з новим видатним успіхом у 
дослідженні й освоєнні космосу — завершенням 
найдовшого е історії 175-добового польоту в кос
мічному просторі.

Центральний комітет КПРС. Президія Верховної 
Ради СРСР і Рада Міністрів СРСР побажали всім ко
лективам і організаціям, які брали участь у здійснен
ні польоту на бооту орбітального науново-доспідно- 
го комплексу «Салют-6» — «Союз», а також у під
готовці, запуску і проведенні польотів космічних 
транспортних кораблів «Союз» і автоматичних ван
тажних кораблів «Прогресе», нових творчих успіхів 
в освоєнні космосу в ім'я миру і прогресу, на благо 
всього людства.

НАГОРОДИ
ГЕРОЯМ КОСМОСУ
За успішне здійснення тривалого космічного польо

ту на орбітальному науково-дослідному комплексі 
«Салют-6» — «Союз» і виявлені прн цьому мужність 
і героїзм Президія Верховної Ради СРСР присвоїла 
льотчнкові-космопавту В. П. Ляхову і льотчикові 
космонавту СРСР В. В Ріоміну звання Героя Ра
дянського Союзу з врученням ордена Леніна і’медалі 
«Золота Зірка». В. Г1. Ляхову присвоєно звання 
«льотчнк-космовавт СРСР».
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Зліт працівників 

кіномережі
^чора в Кіровограді 

відбувся третій обласний 
зліт працівників кїно/ле 
рбжі — переможців соціа
лістичного змагання, при

свячений 60 річчю радян
ського кіно.

Учасники зльоту прий
няли звернення до всіх 
працівників кіномережі, 
кінопрокату області і під
приємства «Кіногехпром».

У роботі зльоту взяв 
участь секретар обкому 
Компартії України А. І. 
Погребняк.

ГпРОПАГАНДИСТ І АГІТАТОР — П’ЯТИРІЧЦІ І

ЕФЕКТИВНІСТЬ

8 років кра
нівниця Майя 
ФУЖЕНКО з 
управління ме
ханізації будів
ництва комбі
нату «Кірово- 
градважбуд» ус
пішно працює 
на зведенні ве
ликопанельних 

•китлових будин
ків.

Назавжди по
в’язав своє жит
тя з новобудо
вами й ланко
вий монтажни
ків Олександр 
Володимирович 
ОМЕЛЯНЕНКО з 
тресту «Кіро- 
воградсільбуд». 
Нині хлопці йо
го ланни освою
ють будівництво 
нових експе- 
риментальн и х 
будинків.

З к н я т ь
На початку десятої п’ятирічки ідеологічний ак

тив кіровоградського заводу «Червона зірка» під
тримав ініціативу пропагандистів Московською 
електромеханічного заводу імені Володимира Іл
ліча і став працювати під девізом «Пропагандист і 
агітатор — п’ятирічці ефективності і якості».

Нині на Кіровоградщипі йде огляд цього руху. 
Головна його мета — дальше посилення впливу 
політичного та економічного навчання, усної по
літичної агітації на ефективність виробництва і 

якість роботи, на боротьбу за економно та береж
ливість, комуністичне ставлення до праці, достро
кове виконання завдань десятої п’ятирічки.

Про участь у русі «Пропагандист і агітатор — 
п’ятирічці ефективності і якості» розповідає М. 1, 
Мальчик, керівник гуртка 
якістю» Гайворонського 
воду.

«Основи управління 
тепловозоремонтного за-

Фото
О. ПЛУЖНИКА.

СІЛЬСЬКІ 
клопоти
Щоразу напередодні від
повідальних робіт у сіль
ському господарстві пер
винні комсомольські ор
ганізації нашого зазоду 
проводять збори. На них 

- обговорюють питання про 
допомогу трудівникам се
ла.

Шефська допомога ста
ла традиційною. Виїзди 
трудових бригад на косо
вицю і заготівлю кормів, 
участь у монтажі устат
кування майстерень, цехів 
по переробці кормів, тва
ринницьких приміщень — 
незід’ємні частини в жит
ті комсомольців і молоді 
підприємства. Лише торік 
заводчани виконали робіт 
у селі і для села на 136,5 
тисячі карбованців.

Спеціально створена 
комсомольсько - молодіж
на кормодобувна брига
да, очолювана членом 
парткому зазоду Георгієм 
Васильовичем Рябошап- 
кою, вже нинішнього, не
сприятливого сезону за
готовила 170 тонн зеленої 
маси в колгоспі «Україна» 
Кіровоградського району, 
80 тонн сінажу в колгоспі 
імені Ватутіна цього ж 
району. І в колгоспі «Іск-

«ЗЕЛЕНИМ ЖНИВАМ» І
— КОМСОМОЛЬСЬКУ І 
ТУРБОТУ

ЗАВОДЧАН
ра» Новгородківського ра 
йону працює в ці дні 
бригада в складі 15 чоло
вік. Окрім того, ми влаш
товуємо суботники по за
готівлі кормів. А в уже 
згаданому колгоспі імені 
Ватутіна молодіжна брига 
да закінчує монтаж устат
кування механічної май 
стерні і цеху по перероб
ці кормів.

У колгоспах «Іскра», 
«Україна», імені Ватутіна, 
в інших господарствах об
ласті побувала художня 
агітбригада заводського 
Будинку культури імені 
Калініна. Аматори сцени 
запальним словом, піснею, 
танцем вітали кормодо 
бувників від імені зазод- 
чан.

Незабаром у первинних 
комсомольських організа
ціях нашого підприємства 
почнуться звітно-виборні 
збори. На них ми говори
тимемо 1 про дальше 
зміцнення зв’язків із се
лом.

В. ДУДНИК, 
секретар комітету ком
сомолу Кіровоградсь
кого заводу трактор
них гідроагрегатів.

«Основи управління 
якістю» — так називалася 
програма, яку ми вивча
ли минулого навчального 
року. Вважаю, що це од
на з провідних тем, котру 
слід рекомендувати по- 
літгурткам, створеним на 
підприємствах. Актуаль
ність її у п’ятирічку ефек
тивності і якості очевидна.

Пропагандистом я пра
цюю не перший рік; вив
чали ми й інші курси — 
основи правових та 
помічних знань.
що говорити про практич
ну віддачу знань, то вона, 
ііайвідчутнішоїо була са
ме минулого навчального 
року.

Посудіть самі: вся про
грама, конкретні теми 
11 а й без посеред 111 ше пови
вані з виробництвом, з бо
ротьбою за його ефектив
ність, якість продукції. 
Назву тільки деякі з тем: 
«Підсумки виконання зу
стрічних планів і соціалі
стичних зобов'язань слу
хачами». «Контроль за 
якісно», «Матеріальне за
охочення і відповідаль
ність за якість продукції, 
шляхи її вдосконалення», 
«Система морального зао
хочення випуску добро
якісної продукції в цеху 
та її дієвість», «Підви
щення якості продукції — 
обов’язок кожного ком
сомольця». Тобто щоразу 
па занятті ми розглядали 
яке-пебудь питання, акту
альне для нашого заводу, 
цеху. І не тільки вивчали, 
а й тут же вирішували 
конкретно, як кожен із 
двадцяти шести слухачів 
може, скажімо, підвищу
вати продуктивність своєї 
праці, чи аналізували 
збитки, завдані підпри
ємству випуском недобро
якісної продукції, і тут же 
намічали контрзаходи, які 
6 Допомогли уникнути 
збитків.

.Члени гуртка — в основ
ному електрослюсарі, всі 
працюють у складальному 
ц£ху. Тож коли доводкть- 
бй розв’язувати якесь 

бай- 
пе- 

воно

еко- 
Але як-

ЦОху. Тож коли д__
Сй розв’язувати 
практичне завдання, 
дуЖП5 спостерігачів 
має. Так чи Інакше 
Стосується кожного.

Серед слухачів — 
і($ відомого в області

чле- 
ком- 

сомольсько • молодіжного 
Колективу, що його очо
лює груп комсорг, майстер 
«Золоті руки» Василь 
Максймцов (комсмольсь- 
кий ватажок працює з 

^особистим клеймом, уся
і

продукція, котру здає ко
лектив, відмінної якості). 
Слюсарі бригади висту
пили з почином «П'ятиріч
ку — за чотири роки!» і 
вже сьогодні працюють у 
рахунок липня 1980 року. 
Першими в районі під
тримали тут і заклик 
«Працювати за себе і за 
того хлопця». До списку 
колективу навічно занес
ли В. К. Вільчипського 
— колишнього робітника 
підприємства, що загинув 
у боях з німецько-фашист
ськими загарбниками.

Стало вже традицією 
на заняттях по.іітгуртка 
всебічно аналізувати со
ціалістичні зобов’язання 
кожного слухача, виявля
ти резерви виробництва, 
шляхи підвищення якості 
продукції. Ось, наприклад, 
один з основних економіч
них показників виробницт
ва — надпланова продук
ція. Молоді 
бов’язалнея 
випустити її 
карбованців, 
дали вже на 
це говорить? Про те, що 
Павло. Грищук. Свген 
Хоменко, Василь Максим- 
цов, Юрій Погребняк, Вік
тор Яловснко, Володимир 
Троян і їхні товариші зу
міли знайти додаткові ре
зерви підвищення продук
тивності праці, ефектив
ності своєї роботи. А знай
ти і реалізувати їх допо
могло технічне, наукове 
обгрунтування норм виро
бітку.

Екран якості, встанов
лений па дільниці, де пра
цює переважна більшість 
слухачів гуртка, ось уже 
протягом восьмого місяця 
заповнюється олівцем чер
воного кольору. Цс. озна
чає — бригада здає про
дукцію з першого пред'яв
лення, на її адресу не на
дійшло жодної реклама
ції.

Мені, комсомольському 
пропагандистові, особли
во приємно бачити, як 
практично реалізуються 
знання, набуті слухачами 
на заняттях. У цьому 
вбачаю 
праці, 
служить 
тнвності

робітннкн зо- 
цього року 

на суму У00 
А за нівроку 
2585. Про що

я
своєї 

також
і частку 
Бо слово 
якості та ефек- 
виробництва.

М. МАЛЬЧИК, 
пропагандист комсо
мольського політ- 
гуртка Гайворочського 
тепловозоремонтного 
заводу. І

ЯКІСТЬ НАШОЇ РОБОТИ._______ > УВАГА: ДОСВІДІ

Погодинний графік
На жнивах -79 застосували господарства Ульяновського району. 
Тут він впровадиться і під час збирання урожаю цукрових буранів.
Цього року на жнивних 

трасах Ульяновського ра
йону працювали на грузо- 
виках різних марок 150 
шоферів автотранспорт
ного підприємства рай- 
сільгосптехніки. Значна 
частина з них — молодь, 
у тому числі — сорок 
комсомольців. Збиральна 
кампанія видалась важ
кою. Але всі члени ко
лективу старалися вчасно 
і без втрат перевезти 
врожай. З цією чи не най
відповідальнішою робо
тою ми справилися за 12 
днів. Успіх визначали пе
редові методи і прийоме 
роботи.

Один із них — пого
динний графік. Суть його 
в тому, що праця водіїв, 
ремонтників, хліборобів, 
працівників хлібоприй
мальних пунктів узгод
жується до хвилини. Гра
фік вимагає злагоджених 
дій усіх ланок. Усіх тих, 
від кого залежить доля 
врожаю. І хоча нозий ме
тод ми застосували нині 
вперше в області, він дав 
позитивні наслідки. Зав
дяки його впровадженню

на середню відстань 24 
кілометрів перевезено ІЗ 
тисяч тонн зерна,

Хочу підкреслити, що 
всі господарства району 
схвально зустріли запро
понований водіями пого
динний графік. Вони від
разу ж зрозуміли його 
вигоду. І справді. Виро
біток кожного автомобі
ліста, який працював за 
погодинним графіком, 
зріс на 15—20 процентів. 
Появилася можливість
перевезти більше і з ко
роткий строк.

Це, а також організа
торська робота з колек
тиві, в результаті якої 
вирішили працювати під 
девізом «Урожаю-79» — 
«зелену вулицю»!», дали 
змогу КОМСОМОЛЬСЬКО-МО
ЛОДІЖНІЙ бригаді Василя 
Пасеки автомобілями
ГАЗ-53 з колгоспу імені 
Орджонікідзе відпразити 
на хлібоприймальчий
пункт (відстань — 18 кі
лометрів) 3190 тонн зер
на.

Так, погодинний гра
фік вимагає злагоджених

дій усіх ланок, починаючи 
із забору зерна від ком
байна, вивантаження його, 
зерна, на току і кінчаючи 
поверненням транспорту 
сюди ж. І якщо незадо
вільно спрацьовує хоча б 
один ланцюжок (порушив, 
наприклад, графік водій) 
— відразу ламається вся 
спланована й відрегульо
вана система. Що, зви
чайно, не бажано.

Донедавна кожне гос
подарство району, орга
нізувавши збирально-
транспортні загони, лан
ки, вміло використовувало 
відомий нам іпатовський 
метод. Ми ж, у свою чер
гу, переконалися, що по
годинний графік роботи 
можна з успіхом узгодити 
з іпатовським, забезпечи
ти безперебійне переве
зення зерна. Практика 
застосування такого дос
віду виявила як позитив
ні, так і негативні сторо
ни. До перших належить, 
зокрема, добросовісне 
ставлення кожного члена 
колективу до поставлено
го заздання.

Але своєрідною пали-

цею в колеса (чого рані
ше, при традиційних, 
звичних для всіх методах 
роботи, не відчувалось), 
стала мала потужність 
хлібоприймального пунк
ту, його низька спромож
ність вчасно переробляти 
зволожене зерно.

...Наближається час
збору врожаю цукрових 
буряків. 1 ми вже наміти
ли заходи по застосуван
ню погодинного графіка 
й на перевезенні цукрової 
сировини. Враховуємо не
доліки, допущені на зди
ранні ранніх зернових. 
Сконцентровуємо всю
увагу на правильній орга
нізації соціалістичного 
змагання серед двох ком
сомольсько - молодіжних 
транспортних бригад. Але 
вже тепер насторожує 
одне — чи зможемо вчас
но розвантажувати бага
тотонні КамАЗи і УРАЛи 
маїлопотужними підійма
чами на Ульяновсько
му бурякоприймальному 
пункті?

Погодинний графік ви
магає головного — щоб 
не простоював транс
порт. І тоді ми зможемо 
підкорити нові трудові 
висоти.

В. ДЕНИСЮК, 
секретар комітету 
комсомолу авто
транспортного під
приємства Ульянов
ської райсільгосптех- 
ніки.

ПЕРЕДМОВА
ДО ПОЛІТЗАНЯТЬ

1979 — 1980 навчальний 
рік у системі комсомоль
ського політнавчання мас 
свої особливості. Насампе
ред це рік конкретного ви
конання пропагандистами і 
слухачами політгуртків по
станови ЦК КПРС «Про 
дальше поліпшення ідеоло
гічної, політико-виховної 
роботи». Тому міськкоми, 
райкоми комсомолу, мето
дичні ради понликані забез
печити значне підвищення 
якості політичного й еконо
мічного навчання працюю
чої молоді.

Навчальний рік проходи
тиме в період підготовки до 
110-ї річниці з дня народ
ження В. І. Леніна і XXVI 
з’їзду КПРС. У зв’язну з 
цим комітетам комсомолу 
при комплектації політме- 
режі необхідно в першу 
чергу звернути увагу на 
вивчення в політгуртках і 
теоретичних семінарах тво. 
рів нласинів марнсизму-ле- 
нінізму, біографії, життя 1

діяльності 3. І. Леніна, кур
сів «Молоді про партію», 
«Наш Ленінський комсо
мол».

Обласна методична ра
да, враховуючи постано
ву Ц1< КПРС «Про робо
ту партійних організацій 
Башкирі! по посиленню 
ролі економічної освіти 
трудящих у підвищенні 
ефективності виробницт
ва і якості продукції у 
світлі рішень XXV з’їз
ду КПРС», рекомендує 
райкомам, міськкомам 
комсомолу звернути особ
ливу увагу на вивчення 
молоддю економічних пи
тань у політгуртках «Ос
нови економічних знань», 
«Соціалізм і праця», 
«Основи управління якіс
тю» Тому висе сьогодні 
треба предметно займа
тись добором і ПІДГОТОВ

ШУКАТИ НОВІ
Рекомендації обласної методичної
КОЮ пропагандистів, які б 
розумілися в питаннях 
економіки.

Організаторам політна
вчання слід пам’ятати, що 
певна частина працюючої 
молоді навчатиметься за 
індивідуальними планами. 
Райкоми, міськкоми комсо
молу мають розробити ме
тодичні рекомендації, склас
ти плани індивідуального 
вивчення теоретичної спад
щини класиків марксизму- 
ленінізму. документів і ма- 
теріалів XXV з’їзду КПРС 
XVIII зЧзду ВЛКСМ, творів 
Л. І. Брежнєва «Мала зем
ля», «Відродження». «Ці
лина». обговорити і затвер

дити їх на засіданнях бюро.

Районні методичні ра
ди з питань комсомоль
ського політичного на
вчання при доборі тема
тики проблем для ви
вчення за і нді відвальни
ми планами повинні вра
хувати постанови ЦК 
КПРС «Про роботу пар
тійних організацій Баш
кирі! по посиленню ролі 
економічної освіти тру- 
вчеїшя за індивідуальна- 
ефективності виробницт
ва і якості продукції у 
світлі рішень XXV з'їзду 
КРПС» і «Про дальше



МОЛОДИЙ КОМУНАР"

3.—

2,—

школи 
викоп

ні кола, 
відома 
традн- 
раионі,

'діль-
тресгу

21 серпня 1979 року

1

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

МІЦНІЮТЬ
КОНТАКТИ

завер-

ОЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ЛИ-

СЛУЖБА МОЛОДІЖНИХ НОВИН БУДУВАТИ ДІМ
ВЧАТЬ У ШКОЛІ

він уже 
сучасним 
, запитам

країн Азії і 
міжнародних 

організацій

зміцнювати 
в охороні нав- 

середовища, 
культурних

ПЕРЕВІРЯЄМО ГОТОВНІСТЬ УЧБОВИХ 
«ЗАКЛАДІВ до нового навчального року

або Невесела історія про те, 
Маловмсківська

і, як будується 
десятирічка Н® З

1
6 в Малій Внсці 
Хороша школа, 
своїми славними 
діями не тільки в 
області, а й у республіці.

І Рік у рік число її учнів 
І збільшується, а приміщен-
Э~ия зостається тим самим 
І — його не розтягнеш...
І «Потрібна нова шко

ла», — дійшли висновку 
І адміністрація ' і громад

ськість міста.

Відтоді все й почалося. 
З 1963 року кілька разів 
складали плани, затвер і- 
жувалн проекти, виділяли 
кошти. На папері школа 

І будувалася.
Минав час. Діти чекали 

світлих, затишних класів, 
просторих коридорів, 
спортзалу... А дорослі все 
обіцяли: «Скоро почнемо 

І будувати». Щовересня 
учні, їхні батьки, вчителі 
тішили себе думкою: 
«Можливо, пощастить на
ступного року?»

Він, тон щасливий рік, 
нарешті прийшов. У 1978-у..

ІЗ Історію нової школи в 
документах, листах, крес- 

Ілснпях ледве вміщують 
дві пухкі папки. З них 
довідуємось: усіма прав
дами й неправдами шкіль
на адміністрація, батьків
ський комітет домоглися 
того, що будівництво все 

^^імгючаяося.

ТРЕТЯ ВИСОТА
Переможцем соціалістичного змаган

ня серед молодіжних колентивів ударних 
комсомольських будов республіки визна
но бригаду Юрія Марусича з тресту «Дні- 
прометалургмонтаж». Вона нагороджена 
Перехідним вимпелом ЦК ЛИСМУ, Мініс
терства монтажних і спеціальних буді
вельних робіт УРСР, Українського рес
публіканського комітету профспілки ро
бітників будівництва та промбудматеріа- 
Л ів.

Дніпровський гірничо-збагачувальний 
комбінат у Комсомольському на Полтав- 
іщині — третя велика будова, в споруд
жанні якої бере участь колектив Ю. Ма
русича. Використовуючи нагромаджений 
Досвід, слюсарі - монтажники застосу
вали тут ланкову систему роботи і по
стійно перевиконують норми на 50 — 60 
процентів. Кожний член бригади освоїв 
$міжні професії і в разі потреби може 
замінити товариша на будь-якій ділянці.

На спорудженні другої фабрики огруд- 
куаання правофлангові соціалістичного 
Змагання достроково — в півтора раза 
узаидше, ніж намічалось, — завершили 
монтаж системи газоочистки.

Кор. РАТАУ.
«ь

МЕТОДИ РОБОТИ
ради з питань комсомольського політичного навчання

поліпшеиня ідеологічної, 
ПО.!ІТИКО-ВИХОВНОЇ робо
ти», основні положення 
книги Л. І. Брежнєва 
«Актуален питання ідео
логічної роботи КПРС».

За кожним комсомоль
цю, що навчатиметься 

І самостійно, слід закріпи- 
|ти пропагандиста, котрий 
,Допоміг би скласти план 
н ізчанпя, став би консуль
тантом, давав би прак
тичні завдання і контро- 
Діоаав би їх виконання. 
І Іричому консультації 
треба дазати регулярно,

1978 року роботи вела 
Маловнсківська 
ниця ПМК-138 
«Кіровоградсільбуд», ‘і до
сить активно. Але цієї 
весни темни різко знизи
лись.

— Чому? — розгублено 
спитав директор 
Г. М. Перебийкіс 
роба А. С. Жанталая.

— Районну лікарню 
треба закінчити, — почув 
у відповідь 1 ригорій Ми
колайович. — Скоро по
вернемось.

1 недобудований заклад 
стояв, терпляче чекаючи 
своєї черги. 11с день, не 
два, а цілих три місяці— 
з квітня по липень.

Нарешті будівельники 
повернулися. 1 знову про
блеми: немає цементу і 
матеріалів для утеплення 
покрівлі, не вистачає ква
ліфікованих робітників
(зокрема штукатурів, ли- 
ціовальпиків, малярів), 
мало різпоробочпх.

— Людей організуємо, 
ви тільки будуйте. — ВІД
ПОВІЛИ будівельникам.

І невдовзі жителі Ма
лої Виски ознайомилися з 
листом такого змісту:

«Новою окрасою нашо
го міста буде приміщення 
десятирічки № 3. Цс ду
же гарна, водночас вели
ка й складна споруда. 
40 класних кімнат, десят
ки з найновішим облад
нанням кабінетів, два 
спортивних зали, актовий 
зал, упорядковане по
двір’я — такою повинна 

На «відмінно» було 
пуенників ватутінського 
ща Зіри Кучмай, Павла 
Шевченко і багатьох інших молодих жи
телів села Мошни на Черкащині. Беручи 
участь у спорудженні середньої шноли, 
молоді маляри, теслярі, штунатури здали 
свої об’єкти з першого пред’явлення і 
раніше строку.

Досягти високих показників у праці 
новачкам допомогли члени бригади, яку 
очолює І. Г. Марченко. На базі цього пе
редового колективу ось уже кілька ро
ків діє школа передового досвіду, де 
одержали путівку в трудове життя понад 
250 юнаків і дівчат. Нині під керівницт
вом досвідчених будівельників випускни
ки Ватутінського профтехучилища ос
воїли злобінський та інші прогресивні 
методи праці, оволоділи суміжними про
фесіями.

Такі школи передового досвіду для мо
лоді створено в кожній пересувній меха
нізованій колоні об’єднання «Черкас- 
сільбуд». Завдяки їм ширше розгорнуло
ся соціалістичне змагання серед юнанів 
і дівчат за дальше підвищення профе
сійної майстерності. Багато вихованців 
профтехучилищ йдуть працювати на 
сільські будови області.

Кор. РАТАУ.

та- 
шоб пропагандист 

спеціальний щодеи- 
індпвідуальннх за- 
з молоддю, запису- 
до нього результати 

консуль-

щомісяця. Важливо 
кож, 
вів 
ник 
нять 
вав 
співбесід, зміст 
тацій тощо.

У комсомольських 
літгуртках 

по- 
; - наступного

року слухачі продовжать 
програмою 
розвинуто-

заняття за 
«Конституція 
го соціалізму». Там, де і* 
закінчили, рекомендуєть
ся вивчення економічних 
курсів.

ШкО- 
року

зустріти наша нова 
ла 1 вересня 1979 
понад півтори тисячі ді
тей...»

Па лист відгукнулися 
майже всі організації міс
та, учні, їхні батьки. Що
дня у будівельників появ
ляються десятки добро
вільних помічників.

Здавалося б, справа 
має розв’язатись пози
тивно. Ллє дивно, чому ж 
будівельники замість за
планованих на освоєння 
90 тисяч карбованців що
місяця ледве сиравляю.- 
ться з 15 тисячами?

«...Такою повинна 
стріти учнів нова школа 
1 вересня 1979 року...»

Та чн зустріне?
— Ні, до навчального 

року не встигнемо, — ка
жуть будівельники. — лі 
нашим планом, усе буде 
готове не раніше грудня 
нинішнього року.

Така відповідь дивує. 
Бо, здається, будівельни
ки все-таки не бачать різ
ниці 'двох понять: «новин 
навчальний рік» і «кінець 
календарного року». І, 
очевидно, не думають про 
цю різницю навіть тоді, 
коли про неї щодень на
гадують своїм трудом 
«десятки добровільних 
помічників».

Вони ж, ці помічники, 
розуміють, що здати шко
лу в експлуатацію напри
кінці календарного ро
ку — все одно, що пере
йти досипати піч з одно
го будинку в інший...

Чи не так? — хочеться 
спитати у виконуючого 
обов'язки керуючого трес
том «Кіровоградсільбуд» 
Лсоптія Сергійовича Жап- 
талая.

Т. БОРИСОВА.
м. Мала Виска.

оцінено роботу ви- 
профтехучили- 
Вірди, Люби

Як і раніше, актуаль
ними лишаються мораль
ні проблеми. Гуртки, в 
яких вивчають основи ко
муністичної моралі, наш, 
радянський спосіб життя, 
основи правових 
основи атеїзму, 
во популярні у 
області. Це 
обов’язково 
при комплектації політ- 
мережі.

На Кіроооградщині нині 
проходить огляд РУХУ «Про
пагандист і агітатор — п’я
тирічці ефективності і

знань, 
особлн- 
молоді 

необхідно 
враховувати

Находка (Приморський 
край). (ТАРС). Міжнарод
ний семінар молодих до
слідників з проблем спів
робітництва в басейні Ти
хого океану 
шив тут роботу. Пред
ставники 
Америки, 
молодіжних 
обговорили насущні проб
леми регіону.

З новою силою проззу- 
чали рекомендації при
хильників зміцнення і роз
витку співробітництва мо
лоді різних країн активі
зувати боротьбу за мир і 
роззброєння, 
контакти 
колишнього 
розширенні 
зв’язків. У заключній зая
ві учасників семінару під
креслюється 
проведення таких 
чей і в майбутньому, 
ширення їх тематики, 
лучення ширшого 
організацій. Молоді 
спідники одностайно схва
лили договір про ОСО-2.

«На семінарі панувала 
дружня ділоза обстанов
ка, — сказав у розмові з 
кореспондентом ТАРС 
секретар Ради миру Гон
дурасу Рауль Калікс. — 
Представники молоді різ
них країн ще більше 
зміцнили зв’язки націо 
нальних організацій, обго
ворили і намітили шляхи, 
які дадуть можливість 
внести гідний вклад у 
справу зміцнення миру».

Учасникам семінару на
дано можливість взяти 
участь у міжнародному 
конгресі, який відбудеть
ся в Хабаровську, позна
йомитися з життям радян
ської молоді.

необхідність
зустрі- 

роз- 
за- 

кол-а 
до

якості». На другому його 
етапі (з листопада 1979 по 
березень 1980 року) вивча
тиметься результативність, 
ефективність руху. Це по
кладає на комсомольських 
пропагандистів високу 
відповідальність. Адже 
практично аналізувати
меться ефективність полі
тичного навчання. Тож 
особливу увагу пропаган
дисти мають приділити 
особистим творчим пла
нам, ще раз переглянути 
чи виконуються основні по
казники участі в русі, пе
редбачені «Паспортом учас
ника руху «Пропагандист і 

агітатор — п’ятирічці ефек
тивності

Огляд послужить 
вашпо 
почуття 
дальності за 
зультатн виховної роботи, 
сприятиме успіхові їхньо
го творчого пошуку ціка
вих форм і методів робо
ти з людьми в новому 
їг’авчальпому році.

і якості».
вихо- 

у пропагандистів 
високої відпові- 

зміст і рс-

ПОЧАТКУ РОКУ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ 
КІРОВОї РАДА ПОЯВИВСЯ ЩЕ ОДИН БУДІВЕЛЬНИЙ 

МАЙДАНЧИК. СЮДИ ПРИЙШЛИ РОБІТНИКИ І СПЕ
ЦІАЛІСТИ ТРЕСТУ «КІРОВОГРАДМІСЬКБУД». ВОНИ 
ПРИСТУПИЛИ до РЕКОНСТРУКЦІЇ КОЛГОСПНОГО 
РИНКУ. ТОЧНІШЕ, НЕ ДО РЕКОНСТРУКЦІЇ, А ДО 
БУДІВНИЦТВА НОВОГО.

НА ЦЮ ТЕМУ — ІНТЕРВ’Ю НАШОГО КОРЕСПОН
ДЕНТА З НАЧАЛЬНИКОМ ОБЛАСНОГО УПРАВЛІН
НЯ ТОРГІВЛІ ВІКТОРОМ
МАРЕМ.

КОР.: Вікторе Олександ
ровичу, чим зумовлені та
кі будівельні роботи! -

В. О. ЛИМАР: Перш за 
все тим, що старий і, як 
прийнято говорити, доб
рий ринок віджив своє. 
Збудований ще в дорево
люційні часи, і 
не відповідав < 
вимогам торгівлі, 
покупців. На його терито
рії і з приміщеннях було 
тісно. Багато нарікань тор
говельники чули від сані
тарних служб. справедли
вих нарікань. По-друге, 
ринок увійде до комплек
су універсального торго
вельного об’єднання «Кі
ровоград». 8ін разом із 
його будівлями утзорить 
єдине ціле. Пізніше поя
виться автомобільна сто
янка, багатоповерховий 
адміністративний корпус. 
Словом, комплекс буде 
справжньою окрасою міс
та. До того ж, чи не най
більшим у республіці — 
матиме близько 
тисяч квадратних 
корисної ?ппощі 
площадок.

КОР.: Споруду 
ючого, нового універма
гу збудовано із сучасних 
матеріалів: скла, бетону, 
алюмінію... Застосовано 
й нові форми обслугову
вання покупців. Стало ін
шим, зручнішим розмі
щення товарів по секці
ях. Чи не відстане в цих 
аспектах від сріблястого 
куба універмагу його су
сід — ринок!

В. О. ЛИМАР: Лише 
що він буде критим, 
гідно відрізняє майбутній 
ринок від свого поперед
ника: двоповерховий, роз
рахований на 420 робочих 
місць Продукти, і товари 
промислозого виробницт
ва розмістяться на трьох 
тисячах квадратних мет
рів корисної площі. По
руч — сучасні службові й 
складські приміщення, 
готель, бюро добрих по
слуг, обласний клуб пра
цівників державної тор
гівлі. Таким він буде. Всі 
передові методи торгівлі, 
форми обслугозування ми 
плануємо застосувати і в 
критому ринку. Щоб ство
рити для відвідувачів і

десяти 
метрів 

залів і

нині ді-

продазціз максимум зруч
ностей, використаємо кра
ще з досвіду універмагу.

Таким побачимо ми ре
конструйований централь
ний критий ринок у неда
лекому майбутньому — а 
1981 році.

КОР.: Перспектива ціка
ва і, якщо можна так ска
зати, заманлива... А хто 
обслуговуватиме покупцізї

В. О ЛИМАР: Звичайно, 
не тільки продазці. А й 
працівники служби доб
рих послуг, зв’язківці. Ма
ється на увазі відправлен
ня замовлень на певні ад
реси. З ринку можна бу
де відправити посилку з 
овочами чи фруктами, 
придбаними тут, у будь- 
який куточок країни. До 
послуг покупців будуть і 
працівники інших сфер 
обслугозування.

Що ж до продавців, то 
більшу частину робочих 
місць буде віддано пред
ставникам господарств об
ласті, які вестимуть тор
гівлю в критому колгосп
ному ринку. Реалізацію 
продовольчих і промисло
вих товар:в на другому 
позерсі здійснюватимуть 
штатні працівники УТО — 
в основному молодь, ви
пускники профільованих 
навчальних закладів, 
пройдуть спеціальну 
готовку, щоб могли 
слуговувати покупців 
найкоаще і якнайшвидше.

КОР.: Вікторе Олександ
ровичу, давайте поверне
мося в день сьогоднішній. 
У якому стані реконструк
ція центрального критого

IIМ

В. О. ЛИМАР: Усю не
обхідну для майбутньої 
споруди площу звільнено 
від застарілих магазинів, 
парків, торговельних ря
дів. Будівельники закла
дають фундамент.

З виділених на ниніш
ній рік 320 тисяч карбо
ванців капіталовкладень 
на будівництво вже вико
ристано більшу їх частину. 
І вже зараз можна сказа
ти: якщо так ітимуть спра-. 
ви й надалі, то місто в. 
запланований строк одер-ч 

жить красиву й зручну спої; 
руду — центральний кол-. 

і госпний критий ринок.

Вони

вк

ге, 
ви-



КОМУНАР“молодий

ФІНІШУВАЛА

багатоденна

МЩЩШоіМ'ВЕЛОГОНКА

Як ми вже повідомляли, 11 серпня в 
Кіровограді дано старт багатоденній 
велогонці на приз «Молодого комуна
ра». Крім кіровоградців, у ній узяли 
участь вихованці дитячо юнацьких спор
тивних шкіл системи народної освіти з 
Києва, Севастополя, Кишинева, Перво- 
майська, Бознесенська, Чернігова, 
Хмельницького та інших міст. 
У склад* кіровоградської команди були 
представники ДЮСШ Н° 3.

21 серпня 19'19 року------
- ------  .<КІно-> *

21 СЕРПНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час.». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Мультфільм
«Най, най. най». 9.30 —
«Гірське гніздо». Фільм-ви
става. По закінченні — 
новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — «Твій труд — твои 
висота». 15.40 — Поезія. 
И. Уткін. 16.25 — О. Гла
зунов. Музика до балету 
«Раймонда» 16.45 — Теле
фільм «Маршал революції».
1 серія. 17.50 — «Адреси
молодих». 18.45 — «Сьо
годні у світі». 19.00 — Док. 
телефільм «Розповіді про 
Петра Капіцу». 20.00 —
Дяс. Перголезі. «Служниця
— пані». Фільм-опера. 21.00
— «Час». 21.35 — Зустріч 
з переможцями міжнарод
ного конкурсу перукарів. 
В перерві — «Сьогодні у 
світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. Ю.00
— Новини. 10.15 — -Піо
нерське літо». 10.35 —
М. Старицькиіі. «Ой, не хо
ди. Грицю, та й* па вечор
ниці» Фільм-вистава. 11.55
— «Компас туриста». 12.35
— «Голуба нива Полтавщи
ни». 13.05 — Телефільм
«Де ти 6ув Одісссіі?» 2 і 
З серії. 16.30 — «Великий 
дім — одна сім'я». 18.00
— «Сонячне коло». 18.30
— - Галузь: досвід, пробле

ми». В передачі бере участь 
Міністр чорної металургії 
УРСР Я. П. Куликов. 19.00
— «Актуальна камеоа». 
19.30 — Тслеогляд «Зніма
ється кіно». 20.30 — Пісні 
М Таривспдієва. 20.45 — 
«На добраніч, літи». 21.00
— «Час». 21.35 — Теле
фільм < Це було в Коканді».
2 серія. 22.40 — «Старт». 
По закінченні — новини.

— Четвер-
— «Час». 21.35 
меридіани». 22.35 — Гра<?
П. ПолухІН. (Гітара). По за
кінченні — новини.

/р ІМ ДНІВ напруженої 
боротьби. Шість ета

пів індивідуальної, групо
вої і командної гонок. Та 
ще критеріум вулицями 
Кіровограда з проміжни
ми фінішами. Кросову 
дистанцію першим закін
чив учень Кіровоградсько
го технікуму механізації 
сільського господарства 
Олександр Максеей. Але 
критеріум до заліку не 
входив. Тож перші про
гнози робились уже на 
індивідуальній 10-кіломет- 
ревій гонці. Тут увесь час 
у числі лідерів були 
представники Миколаїв
ської області. Вознесєн- 
ський гонщик Ігор Доор- 
ницький першим досяг фі
нішу. І він першим з усіх 
учесник’в багатеденки от
римував приз ІЗ рук Ге
роя Радянського Союзу 
В. О. Верхоланцева.

Командна гонка на 50 
кілометрів. Саме тут 
ножна було побачити, як 
згуртовані колективи

юних спортсмені, як вони 
спільними зусиллями вмі
ють перемагати суперни
ків. Оптимістами були кі- 
ровогрздці. Вони зразу 
вибрали «золоту середи
ну» і впевнено долали 
кожен найважчий промі
жок Знам'янської траси 
Та велосипедисти Микола
ївської області виявились 
кращими. Вихованці Пер- 
еомайської ДЮСШ № 1 
Ігор Паначенюк, Сергій 
Бондаренко, Василь Леш- 
ков’ят, Ігор Тараненко, 
Володимир Переладний 
стрімко йшли за своїм лі
дером — кандидатом у 
майстри спорту Віталієм 
Баранським.

Ф’н:ш. Уболівальники ві
тають первомайських
спортсменів. Вони закін
чили цю довгу й важку 
дистанцію за 1 годину 10 
хвилин 57 секунд. А наші 
земляки були тільки дру
гими.

І на чергових етапах ба
гатоденної гонки велоси
педисти Переомайська за

кріплювали успіх. Високу 
майстерність вони демон
стрували під час групових 
гонок на 100, 80, 60, 50 кі
лометрів. Гору над окре
мими членами цієї коман
ди брали хіба що хмель- 
ничаки.

Приз «Молодого кому
нара» вручено команді 
Перзомайськз. В особис
тому заліку переміг та
кож представник цього 
колективу — дев’ятиклас
ник Перєомайської серед
ньої школи № 11 Віталій 

Баранський. Він мав найбіль
ше нагород на всіх етапах 
гонки. Друге й трете міс
ця завоюзали хмельнича- 
ни Валерій Фабіянський 
та Володимир Михайли
ченко. Всім цим призе
рам вручено дипломи і 
грамоти редакції газети 
«Молодий комунар» та 
облвно.

А кіровоградці коман
дою зайняли третю схо
динку турнірної таблиці.

Багатоденна велогонка 
на приз «Молодого кому
нара» була ще одним іс
питом Для юних спорт
сменів у передолімпій- 
ському році. Фахівці від
значили: на Україні с де
сятки юних велогонщиків, 
які незабаром прийдуть 
на зміну чемпіонам і ре
кордсменам. Є резерв, є 
надії.

На знімках: внизу— 
заступник завідуючого 
облвно В. О, ЧЕКМАРЬОВ 
еручас нагороду третім 
призерам гонки — спорт
сменам Кіровограда; три
ває групова гонка на 50 
н’лометр’в [середній зні
мок); вгорі — кандидат у 
майстри спорту Віталій 
БАРАНСЬКИЙ — абсолют
ний переможець багато
денної велогонки на 
приз «Молодого комуна 
ра» в особистому заліку.
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

72 СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Книга У твоє
му житті». 10.00 — Дж.
Пепголезі. «Служниця — 
пані». Фільм-опепа. 1100
— «Клуб кіноподопожей».
По закінченні — новини. 
1-130 — Новини. 14.50 —
«По Сибіру і Далекому 
Сходу». Кіпопрограма. 
15.45 — Виступ вокально- 
інструменталиного ансамб
лю «Гуслярі». 15.55 — «Ро
сійська мова». 16.25 —
• Відгукніться суомачі!». 
18.55 — Телефільм «Мар
шал революції». 2 серія. 
18 00 — «Життя науки».
18 30 — «.День за двом» 
(Кіровоград). 18 40 — Ого
лошення. (Кіповогпал). 
18 .45 — «Сьогодні v світі». 
19.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу: «Динамо» (Київ'
— «Шахтар» (Донецьк). В
ПЄРЄРВІ — «І ВЗИМКУ з 
добрим запасом кормів» 
(Кіровограді. 21.00 —
«Час». 9-1.35 — «Музичне 
життя». В перерві — «Сьо
годні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00
— Новини. 10.15 — «Депу
тати І життя». 10.45 — Те
лефільм «Не було в Кокан
ді». 1 серія. 11 50 — «П'я
та трупова». 12.25 — «Де
рев’яний король». Вистава 
(Кіровоград па Республі
канське телебачення). 13.30
— Музична кінокомедія 
«Цирк запалює вогні».
14.40 — «Споруджується
Запорізька коксова бата
рея». 16.10 — «Народна
творчість». Співає хор «Ни
ва». (Кіровоград па Рес
публікансько телебачення). 
16.-10 — » Сонячне коло». 
17.00 — «Так у нашому по
ду повелося». 18 00 — Бе
сіда лікаря. 18.10 —- Рек
лама. Оголошення. 18.30 — 
«Актуальна каменя». 19.00
— Концерт. 19.25 — Нау
ково-популярний Фільм 
«Курсом відкриття і про
гресу». ,20 15 — «Грай гі
тара». 20.-15 — «На добра
ніч. діти» 21 00 — ■ Час». 
21.35 — Телефільм «Пе бу
ло в Коканді». З сепія.
22.40 — Чемпіонат СРСР 
з футболу: «Чопцомопець»
— «Зоря». 2 тайм. По за
кінченні — новини.

23 СЕРПНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час>. 8.40 — Гімнас
тика. 9.05 — «Веселі стар
ти». 9.40 — Телефільм
«Йдемо рахувати ведме
дів». 9.55 — Телефільм для 
дітей «Подорож гідних». 1 
серія. 11.00 — «Мені дові
рена пісня». Фільм кон
церт. ГІо закінченні — но
вини. 16.40 — Телефільм 
«Донецьк». 17.10 — «Ек
ран молодих». 18.00 — Ви
ступає вокально-інстру
ментальний ансамбль «Хо
роший настрій» (Кірово
град). 18.30 — «Населен
ню про цивільну оборону» 
(Кіровоград). 18.45 — «Сьо
годні у світі». 19.00 — До 
національного свята ру
мунського народу — Дня 
визволення Румунії з фа
шистського ярма. Програ
ма телебачення Соціаліс
тичної Республіки Румунії. 
21.00 — «Час». 21.35 — «60 
років радянському кіно».
22.35 — • Сьогодні у світі».
22.50 — Співає Коріна Кі- 
ріак.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — До Між
народного року дитини. 
«Намалюй свою квітку».
10.35 — Телефільм «Це бу
ло в Коканді» 2, 3 серії.
12.45 — На гастролях У
Києві — театр драми Куз
басу. 14.30 — Новини.
14.50 — Телефільм «: Від
верта розмова». 15.50 —
Державний російський му
зей. «• Мистецтво 13-го сто
ліття». 16.20 — До Міжна
родного року дитини. «Піс
ні дружби». 16.50 — «Об’єк
тив». 17.20 — Чемпіонат 
світу з велоспорту. 18.00
— «Комуністи 70-х». 18.30
— Концерт класичної му
зики. 18.50 — Сьогодні — 
національне свято румун
ського народу «День ви
зволення Румунії від фа
шистського ярма. Виступ 
Генерального консула С.РР 
у Києві А. Унгупу. 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30
— Четвертий Всесоюзний 
фестиваль радянської піс
ні «Кримські зорі». За
ключний концерт. 1 відді
лення. 20.45 — «На добра
ніч. діти!». 21.00 — «Час».
21.35 — Друге відділення 
концерту. По закінченні — 
новини.

25 СЕРПНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8:00 
—. «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Виставка Ву- 
ратіно». 9.35 — «Для вас, 
батьки». 10.05 — «Народ
ні мелодії». 10.20 — «Ради 
і життя». 10.50 — «Ранко
ва пошта». 11.20 — «За без
пеку руху. 12.00 — Розпо
віді про художників. 12.40
— Здоров'я. 13.25 — Теле
фільм «Коли тобі 12 років».
14.30 — Новини. 14.45 — 
Л. Бетховен. Симфонія № 5. 
15.20 — «Спортлото». 15.35
— <■ Зустріч і за вашим про
ханням». 16.20 — Мульт
фільми. 16.50 — «У світі] 
тварин». 17.50 — «ЛіодЙінГЗ — 
Земля. Всесвіт». 18.35 —
Третій Міжнародний фес
тиваль телепрограм на
родної творчості (СРСР). 
18.55 — «9-а студія». 19.55
— Телефільм «Склянка во
ди» 1 серія. (21.00 —
♦ Час»).- 22.40 — Концерт
ансамблю «Нітті грітті дєт 
бенд» (США). По закінчен
ні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Співає 
заслужений артист УРСР 
С. Степан. 10.45 — Кубок 
світу з легкої атлетики. 
11.45 — «Закон і ми». 12.15
— «Катрусин кінозал». 
13.15 — «Наука і життя».
14.10 — Концертний зал 
«Дружба». 14.55 — «Хвала 
рукам, то пахнуть хлібом >.
15.35 —На літньому агіт- 
майданчпку заводу «Запл- 
ріжсталь». 16.05 — Муз. 
фільм «Мелодії міста».
16.30 — «Господарський
механізм: особливості і
проблеми». 17.00 —
Фільм «РВР». За моти
вами повісті А. Гайдара.
18.10 — Співає народна ар
тистка СРСР Л. Зикіїїп.. 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.40 — П. Штраус. 
«Циганський барон». Ви
става. 26.45 — «На добра
ніч. діти!». 21.00 — «Чпс».^
21.35 — Продовження ви” 
стави «Циганський барон». 
В перерві — новини.

26 СЕРПНЯ

2Л СЕРПНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА.
8.00 — «Час». 8.40 —
Гімнастика. 9.05 — Зу
стріч юнкорів телестудії 
«Орля» з членлм-копеспон- 
дентом АМН СРСР В. Табо- 
ліннм. 10.05 — «Подорож 
гідних». 2 серія. 11.10 —
Концерт. По закінченні — 
новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Телефільм «Май
бутнє планети». 15.«10 —
«Шахова школа». 16.10 — 
Концерт художніх колек
тивів Молдавії. 16.30 —
«День сьогоднішній — день 
завтрашній». Теленарис. 
17.15 — Улюблені вірші. 
17.45 — «-Гепой червоного 
Клайда». 17.55 — «Москва і 
моеквичі». 18.15 — Чоти
ри . п’єси для Фортепіано 
А. Бабаджанппо. 18.2.5 — 
♦ День за пнем». (Кірово
град). 18.40 — Оголошен
ня (Кіровоград).* 18.45 
«Сьогодні у світі». 19.00
— «Алкоголізм». Бесіда лі
каря. 19.30 — Фантазія па 
теми пісень про спорт. 
19.40 — Телефільм «Уроки 
французької». 21.00 —
«Час». 21.35 — «ПІсня-79».
У перепві — «Сьогодні у 

світі». 23.15 — «Дім над 
Окою». Про музей-саднбу 
«Поленово».

ДРУГА ПРОГРАМА. 19.00
— Новини. 10.15 — «Ком
сомольська традиція». 11.10
— «П'ята трудова». 11.40
— Фільм-копцерт «Щасли
ве дитинство». 12.10 —
«Ха гпика-всптинка » 12.40
— Кіножурнал. 12.50 —
Четвертий всесоюзний Фес
тиваль радянської пісні 
«Кримські зорі». Заключ
ний конверт. 16.15 — «Рік 
четвертий, ударний». 17.00
— «Вахта впожяю». 17.30
— Співає тріо Мареннчів. 
I8 60 — «На приз клубу 
«Шкіряний м'яч». 18.30 — 
«Актуальна камера». 19.00
— Чемпіонат СРСР з Фут
болу: - Спартак» А- - Дина
мо (Мінськ). 20.45 —
«На добраніч, діти’». 21.00

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка для дітей. 9.05— «Яш- 
лик». Фільм-концсрт. Алма- 
Ата. 9.30 — «Будильник». 
10.00 — «Служу Радянсько
му Союзу». 11.00 — Теле
фільм «Особистість почи
нається з дитинства». 11.30
— «-Музичний кіоск». 12.00
— Чемпіонат світу з вело
спорту. (Нідерланди). 12 30
— «Сільська година». 13.30
— Мультфільм «Нові при
годи оператора Кипса». 
13.50 — А. і П. Тур «Єди
ний свідок--. Фільм-вистава. [І 
15.55 — «Клуб кіноподорл- 
жей». .16.55 — «Сьогодні
— День шахтаря». 17.10 —
Конверт, присвячений Дню 
шахтаря. 18.00 — «Міжна
родна панорама». 18.45 — 
«Розділи Бсликої книги». 
Фільм з «Шляхи перемож
ців». 19.50 — Р. Ковалев-- 
ко. ТелевистаТта «Восьмий 
день тижня». 21.00 —
«Час..*. 21.35.— Виступ Дер-’ 
ЖЛВНОГО^ Воронезького ро
сійського народного хору.
22.20 — Кубок світу з ложЧг 
мої атлетики. (Монреалі.). 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Про
грама. присвячена Дню 
іпахтяпя. 12.00 — Фільм- 
коннерт «Ти — мій маяк».
12.20 — «Доброго вам здо
ров'я». 12.50 — Кубок сві
ту з легкої атлетики. 14.05
— «Слана солдатська». 
15.05 — «Недільний суве
нір». 15 3.5 — «Село 1 лю
ди». 15.45 •— Коннерт-ві
тання шахтарям. Донецьк’.
16.20 — Виступає ансамбль 
«Хопопіки». 16.-50 — «Жит
тя славетних». Олексій Су
ханов. 17.30 — Кониептві- 
тяння шахтарям. 18.30 
«Актуальна каме.па». 19.00

— Чемпіонат СРСР з Фут
болу; «Чорноморець» — 
«Торпедо» 20 45 — «На
добраніч літи!». 21.00 —
«•Час». 21.35 — «До 60-рІч- й 
чя радянського кіно». «НІ- [і
номозаїка -•. По закінченні
— новини

В. о. редактора
В. СТУПАК.

—
Друкарня імені Г. М. Димитрова
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Кіровоградського обкому 
Компартії України.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ШСМ Украины.

Но украинском языке.
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відділ листів І масової роботи, відділ 
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