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У тракторній бригаді Героя Соціалістичної Праці Мико

ли Мефодійовича Цертія (колгосп «Росія» КоЕоукраїн- 
ського району) всі польові роботи виконуються із засто
суванням іпатоЕського методу.

Вагомий внесок у спільну справу роблять комсомольці 
і молодь. Сівачі комсомольці Володимир Новак і Вінтор 
Поштаренко, наприклад, умілою роботою сприяють пере
виконанню колективом, у якому працюють, змінних зав
дань.

На знімках: 
(фото внизу); сівачі 
РЕНКО.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЖ, ЄДНАЙТЕСЯ«

Роботу комсомольської групи формувальної діль
ниці ливарного цеху сірого чавуну за звітний період 
визначили задовільною. Всі три бригади, комсомоль
ці яких увіходять до групи, успішно справляються з 
виробничими завданнями, беруть активну участь у 
житті колективу. Про це говорилося на звітно-вибор
них зборах. Йшлося також і про недоліки, що стоять 
на перешкоді де підкорення нових трудових висот.

Про них у. доповіді роз
повів товаришам заступ
ник групкомсорга -Валерій 
Олефіренко. Його брига
да — відомий на «Черво
ній зірці» колектив, ініціа
тор патріотичного почину 
«Ударному року п’ятиріч
ки — стахєновський труд 
молодих!». Тож до ваго
мого слова ватажка уваж
но прислухався кожен 
учасник зборів. Думки, ви
словлені в доповіді, не за
лишили байдужим нікого. 
Власне, хлопці зібралися 
не тільки для того, щоб 
захоплюватись досягнутим 
за звітний період. Хоча й 
тут було про що сказати. 
Бригада Валерія Олефі- 
ренка, наприклад, викона
ла завдання чотирьох ро
ків п'ятирічки до ювілею 
комсомолу республіки.

У колективу є також всі 
передумови для того, щоб 
успішно завершити свій 
трудовий похід, виконавши 
п'ятирічний план до 110-ї 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна (у цей похід 
хлопці вирушили, підтри
мавши почин бригади 
формувальників, яку очо
лює депутат Верховної Ра
ди СРСР В. І. Гетьманець). 
На дільниці збільшилася 
економія матеріалів. Лише 
з початку року заощадже- і 
но стисненого повітря на 
400 карбованців. А торік 
перевитрати його вира
жалися сумою, що більш 
як у десять разів переви
щувала названу.

Всі зійшлися на думці, 
ще успіху досягнуто перш 
за все завдяки вдумливій і 
цілеспрямованій роботі 
комсомольців дільниці. 
Молоді виробничники . за 
пропозицією членів штабу 
цехового «Комсомольсько
го прожектора» припини
ли подачу стисненого по
вітря до верстатів під час 
обідніх перерв, перезмін. 
Звичайний захід, а в ре
зультаті — економія. По
чали вимогливіше стави
тись до виконання ремонт
них робіт. Поліпшилась 
якість сформованих дета
лей..,

перші 40 хеилин) зміни. 
Охолоджений метал не
рівномірно розливається 
по формі, утворюються 
раковини. Звідси — брак. 
Вихід зі становища знайти 
л*.ожна. Досить впровадити 
на дільниці дуплекс- 
процес (спеціальна єм
кість для підігрівання ча
вуну). Відсутність дуплек
са, недобросовісне став
лення деяких молодих 
формувальників до спра
ви, безгосподарне став
лення до виробництва то
го чи іншого спеціаліста, 
керівника призводить до 
того, що двадцять сім днів 
на рік ливарний цех сіро
го чавуну працює на брак 
(підраховано точно).

Отже, звітно-виборні 
збори вирішили: порушити 
клопотання перед адміні
страцією, партійною орга
нізацією цеху про встанов
лення на формувальній 
дільниці смкості для піді
грівання чавуну. Зобов’я
зали кожного підвищити 
особисту відповідальністо 
за доручену справу.

Взагалі ж комсомольці 
групи висловили на зборах 
чимало пропозицій і ду
мок, спрямованих на під
вищення ЄфеКТИЕНОСГІ ро
боти.

Нерозвгязані 
проблеми

їх сьої одні на дільниці 
ще чимало.

Як зазначив доповідач, 
молодих робітників нині 
хвилює не стільки число 
виготовлених деталей (бід 
цього показника хлопцям 
нараховую гь зарплату), 
скільки якість. (За брак 
бригади матеріально й мо
рально відповідають)., На
віть передова 
формувальників 
ренча здає з першого пре
д’явлення 54,7 процента 
продукції. Показник кра
щий, ніж у інших, але й він 
замалий. Чому?

Це питання детально об
говорили на звітно-вибор
них зборах. Річ у тому, що 
на дільницю надходить ча
вун, температура якого 
нижча за встановлену тех
нологією. Так трапляється 
здебільшого на початку (в

ЕИСЛОЕЛеНІ членом ШТйбу 
«Комсомольського про
жектора», відповідальним 
за якість продукції на 
формувальній дільниці 
Олександром Шевченком.

— Для того, щоб моло
дий формувальник не до
пускав браку (якого він, 
звичайно, одразу поміти
ти ке може), майстер, до
свідчені наставники по
винні в процесі зміни 
вчасно контролював ви
хід готової, продукції. Го
ді формувальник зможе 
одразу ж запобігти бра
кові.

Комуністом, майстром 
зміни Миколою Васильо
вичем Квашею:

— Пішов шостий рік, як 
цех першим на «Червоній 
зірці» виступив з почи
ном — стати колективом 
високопродуктивної прані 
і високої культури РИроб- 
ництва. І лише одна діль
ниця — стернярів — но
сить це звання. А інші? Ба
гато робітників, і особли
во молодих, ще мало усві
домлюють істину: з їхньо
го робочого місця почи
нається культура цеху. І в 
цьому напрямі комсо
мольці /лають бути пропа
гандистами культури ви
робництва, прикладом для 
всіх. Усі ці, здаеапосо би, 
дрібниці входять у понят
тя ефективносі* роботи. 
Отже, нам є над чим пра
цювати.

"Гак, у комсомольської 
групи формувальників ба
гато здобутків, багато по
переду й турбот, про які 
конкретно, по-діловому 
говорили учасники звітно- 
виборних зборів.

А. ШИЛОШИИ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

ГОСТІ 
БОЛГАРІЇ

З 3 по 6 вересня па Кі- 
ровоградщпиі перебуває 
ірупа з Толбу хінського 
округу ІІРБ 
ІШКИ 
Болгарії і 
ЦІВІШКІІ.

Вони 
зі своїми 
колегами, 
муть 
виховання підростаючо
го покоління. Гості ближ
че ознайомляться з мето
дами навчання і вихо
вання в радянській шко
лі. Воші побувають в 
Олександрії, Гіавлиші, в 
інших місцях області.

Вчора відбулася пер
ша зустріч: учні і вчите
лі Комншуватської се
редньої ніколи хлібом- 
сіллю і квітами зустріли 
Побратимів з Толбухі'и- 
іького округу.

представ- 
народної освіти 

партійні нра-

зустріпуться 
радянськими 

обговорюватн- 
спільні проблеми

ДЗВІНОК НА ПЕРШИЙ ЇРОК
пролунав 1 вересня в усіх школах області. Перший урок 
був Ленінським.
Радісними, щасливими 

усмішками зустріли дзві
нок учні, вчителі і гості 
Беликсвисківської десяти
річки. З хвилюванням пе
реступили поріг школи ті, 
ХТО СЬОГОДНІ ПОЧоЕ свій 

шлях у захоплюючий світ 
знань. Піонери і комсо
мольці повели наймолод
ших учнів у класи, допо- 
м.огли кожному вибрати 
місце...

Такий хвилюючий день 
цей, 1 вересня. І перший 
урок — Ленінський — не
звичайний, особливий, як 
завжди.

У сьомому класі тиша. 
На обличчях піонерів — 
зосередженість.

«Сьогодні тема 
бесіди — «Ленін,
мир», — почала урок

на Павлівна ЛуньоЕа, ди
ректор школи. — Провес
ти ці урочисті 45 хвилин 
ми попросили нашого гос
тя, шановану й відому в 
сел» людину, ветерана вій
ни та праці Максима Іва
новича Макаренка».

І полинула розповідь 
ветерана про нелегке йо
го дитинство, про грізні 
роки першої світової, гро
мадянської, Великої Віт
чизняної воєн, 
яких він був.

«Пам'ятайте, 
славний час ви 
вчастесь. Пам'ятайте, 
про єас, підростаюче 
коління, завжди піклую
ться Комуністична партія, 
радянський народ. Горді
ться тим, що еи — радян-

ські школярі», — промо
вив на закінчення гість.

Про багато що могли 
розповісти ветеранові се
микласники. І про те, як 
улітку працювали в місце
вому радгоспі «Україна», і 
про те, як доглядали при
шкільну ділянку, і про те, 
як напередодні першого 
вересня Люді АнДрССЕїЙ, 
Вігі Чуйксву та їхнім това
ришам радгосп вручив 
перші в житті нагороди — 
нагороди за працю...

Дзвінок задзвенів для 
семикласників зовсім не
сподівано. Ось так і закін
чився перший урок — ці
кавий, змістовний, захоп
люючий.

Т. БСРИССЕА.
МалоБискІБСький район.

ДЛЯ ВРОЖАЮ-80

Використовуючи передовий метод
Іпатовців, уСаГШНО вико
нують комплекс ОСІННІХ 
польових робіт молоді 
трудівники Новоукраїн- 
сьного району.

Об'єднані в 21 ко/асо- 
мольську групу, БОНИ 
збирають кукурудзу на 
силос, орють грунт, сіють 
озимі. Добре працює в 
ці дні механізований за
гін колгоспу «Дружба» 
(групкомсорг молодий 
комуніст Володимир 
Дубчєнко). Він уже за-

сіяв 1108 гектарів ози
мини.

Усього ж комсомольці 
району посіяли озимі 
більш як на 11 тисячах 
гектарах.

С. ЛИСИЦЬКИЙ, 
завідуючий відділом 
комсомольських ор
ганізацій Новоунрг- 
їкського райкому 
комсомолу.

Попереду-комсорг
Соціалістичне змагання 

серед механізаторів райо
ну, які беруть участь у сів
бі озимих, очолив груп- 
комсорг комсомольсько- 
молодіжного колекгину 
тракторної бригади № 2 з 
колгоспу імені Щорса, ка
валер ордена «Знак Поша
ни», молодий комуніст 
Леонід Байбузан.

З початку посівної кам
панії агрегат Леоніда по

клав у грунт насіння
108 гектарах. Це більше 
половини озимого клину, 
засіяного у відділку гос
подарства.

Всього ж на полях райо
ну працюють понад 150 
молодих мсханізаторів-сі- 
вачів. Вони разом зі стар
шими товаришами вже за
сіяли 27 тисяч гектарів.

В. КИРИЛОВ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».
Маловисківський район. Фото І. КОРЗУНА.
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Чому засумував 
бригадир?

Володя любить прихо
дити на студію першим, 
коли ще зачинені дзері 
робочих кімнат, а м які 
крісла з холі мовби не
терпляче чекають перших 
відвідувачів. Найбільш лю
бить він той момент, коли 
одна за одною спалахують 
м'яким світлом застері
гаючі зелені таблички: 
«Тихо, йде запис!», а крізь 
відчинені кватирки, важкі 
фіранки, всілякі щілини у 
великий світ настійно ви
ривається музика. І тоді 
вже впродовж дня у роз
пашілих вухах літа бринить 
мелодія праці. Вона злітає 
до синього неба і сплітає
ться з гулом автомашин і 
шипінням тролейбусів, шу
мом людських голосів па 
вулиці, бемканням вели
ких механізмів на заводах 
і дитячим сміхом у сусід
ньому дитячому садку.

...Але сьогодні радість 
доторку до народження 
музики була для Володі 
Гармурара, групкомсорга 
комсомольсько - молодіж
ної бригади операторів, 
трохи зіпсовано, і на-

жив, що фонотека — сер
це студії. За високим ба
р'єром довгі ніші з магні
тофонними касетами. Ко
муніст Сергій Олексійович 
Семененко ревно стежить 
за роботою апаратури. 
Йде запис концертів на 
магнітофонну плівку. Од
ночасно працює 28 магні
тофонів. Володя знає, що 
фонотека—гордість і сту
дії, і непосидющого Сер
гія Олексійовича. Якось 
розповідав Володі Семе
ненко, як вони заснували 
студію.

Все почалося з двох маг
нітофонів. Сьогодні їх тут 
— 54. А у господаря фо
нотеки 450 монопісень,

перевірці з кабінеті ди
ректора слухала свої бра
ковані платівки.

А може, зайти до 
ловкого наставника»? 
поза очі вони ззуть 
хайла Григоровича 
гаревського, 
студії).

— Не треба ніяких збо
рів, Михайле Григоровичу, 
я краще розрахуюся, со
ромно за власне невмін
ня, — сказала майже 
шепки і прихилилась 
одзірка.

— Сором — сильне
чуття, коли відчути його 
повною мірою. Можливо, 
з цього почуття й почне
ться твоя музика, — від-

«го-
(Іак
Ми-

Зояо- 
дирекгора

по
до

но

ся власна молодість, їі не
вгамовність, завзяття і 
прискіпливі очі наставни
ка і товариша — більшови
ка Гармурара.

— Я знав одного Гарму
рара, Йосипом Никифоро
вичем звали, бідовий був 
чоловік, може, й ти таким 
будеш!

— Може, й буду, бо я йо
го внук,—подивився юнак, 
у свою чергу, запиталь
но. — А чого ви мене мо
жете навчити!

Він завше намагався 
вчити їх не тільки працю
вати, а й жити, бути щас
ливими. Щастя, в уявленні 
Золотаревського, це перш 
за асе рух до мети, неза-

ком КСУЯП 
оператора 100 
преміальних.

Правильно, 
усміхатись—не 
ру обслуговування. Ольга 
й сама не любить роздра
тованих продавців і по
гордливих офіціантів, з 
котрими часто доводиться 
спілкуватися в місті; а на 
їхній студії хлопці розпо
рядок дня визначили зруч
ним для населення, пра
цюють без вихідних, без 
обідньої перерви.

Зацікавлено стала чита
ти далі. Має рацію Михай
ло Григорович: сувора
особа, ота КСУЯП. При

позбавляє 
процентів

не вмієш 
йди а сфе-

НЕ ЗУПИНЯЙСЯ
МУЗИКО!

стрій від того був кеп
ським. Як вона могла — 
вкотре ставив собі запи
тання і вкотре не знаходив 
відповіді. — Адже ми мог- 
ли вчора з Павлом узяти 
для контролю не їі платів
ки, а чиїсь інші. Можливо, 
і її, але вже перевірені, а 
ці, браковані, пішли б до 
замовника. І комусь було 
б зіпсовано настрій...

Людям потрібна музика, 
ноли вони радіють і ту
жать — слова драматурга 
Олександра Вампілопа Во
лодя прочитав місяиь то
му, пізно вночі, коли готу
вався до вступу у вуз « 
надто втомився вже еіл 
формул і рівнянь Вчхоп 
явний очима ряден з по
пулярного журналу зга
дався зараз, nvpcc. збора
ми, котрі мав провести з 
бригадою. Адже брак у но 
лентиві — надзвичайна по
дія. Бригада —герегло.ксць 
ударної вахти на честь 
60-річчя ЛКСМУ, колектив 
комуністичної праці, та й 
сама студія посідає друге, 
після київської, місце с 
республіці В соціалістич
ному змаганні.

Відділу технічного конт
ролю на студії немає. І пе- 
резірити всі платівки прак
тично неможливо: кожен 
із 18 операторів щодня ви
готовляє їх близько 150. 
Однак кожен має особис
те клеймо, і щоденні ви
біркові перевірки завжди 
підтверджують, що хлопці 
і дівчата працюють чесно. 
Кожен, перш ніж здавати 
платівку, повинен прослу
хати її сам і в разі необ
хідності, поліпшити якість 
звучання. Вчора ввечері 
при вибірковій перевіоці 
виявилося, що кілька за
писів оператора Сльги 
Глугозської зроблено не
доброякісно. Тож і мусиз 
сьогодні бригадир зібрати 
збори і дати оцінку цьому 
вчинкові.

— Чим заклопотаний, 
Володю? — спитаз після 
привітання невисокий сма
глявий чоловік.

— Музика невесела, — 
усміхнувся оператор: що 
ще відповісти замовнико
ві? — А, по нову музику 
для сзосї г.Комети» при
йшли! — впізнав Федора 
Олексійовича Стрілку, то
каря заводу радіовиробіз, 
«кий уже п’ять років ко
ристується послугами сту
дії-

— Ні, стереомагнітофо
на придбав, тож стерео
фонічні треба зробити.

fly, ходімо до фоно
теки.

Хтось жартома заува

300 стерео, 280 магніто
фонних касет із записами 
музики народів СРСР, хо
рової, старовинних ро
мансів і пісень, симфоніч
ної, оперної, камерної, 
класичної музики.

Сьогодні на зборах він 
нагадає про це хлопцям, і 
їй, Ользі, обов'язково про 
це розповість, адже ро
бітниця працює недавно, 
можливо, й не знає, як во
ни всі люблять свою сту
дію, свої платівки, свою 
музику.

Діалог
з наставником

Настрій у Ольги сьогод
ні був не ліпшим, ніж у 
комсомольського ватаж
ка. Справді, кілька платі
вок не перевірила після 
запису, адже попередні 
записала бездоганно. То 
чому ж ці мали бути бра
кованими? Досі так і запи
сувала: одні перевірить, а 
інші, за теорією ймовір
ності, повинні бути анало
гічними. Тепер каралася 
докорами сумління. Сві
домо порушила основний 
принцип роботи операто
ра: не маєш права здавати 
платівку, попередньо не 
прослухавши її. Понадія
лась на себе, і ось маєш: 
червоній тепер перед 
усіма.

«Не вийде, мабуть, з ме
не оператора»,' — скруш
но подумала і вимкнула 
магнітофон. Голоси «Бон
ні М», які досі подоба
лись, різали слух, драту
вали. Знову й знову згаду
вала ту мить, коли при

на заводі Укр-

чоловік Золо-
з теплотою

Не зупиняйся,

повіз тихо і зтомлено.
Вишукував у серці слова, 

щоб сказати їх Ользі. Ско
ріше слова підтримки, ніж 
слова осуду, бо розраху
ватись — то, мабуть, най
легший шлях. Важче подо
лати в собі байдужість, 
страх, перебороти невмін
ня і лінь.

їх, молодих, він часто 
підтримує... З лав Радян
ської Армії цього року 
прийшли у бригаду Сашко 
Куниченко і Василь Боц
ман. Тільки-но озолоділи 
спеціальністю 
Алла Дяченко та Сашко 
Штундер, Леонід Лунго» 
та . Валентина 
ко. Від 
почнуть 
кроки, залежить 
ній життєвий шлях, 
би, щоб той шлях 
мався щасливо

оператора

доаолення собою і при
страсне бажання кращим... 
робити світ...

— Не ображайся, Олю, 
ти ж знаєш, яка сувора 
особа, ота КСУЯП, — доб
розичливо звернувся до 
дівчини.

Ользі, коли чула ці сло
ва, нараз ставало нудно. 
Якісь бали, оцінки, пони
жуючі коефіцієнти... Яка 
проза замислюватись над 
усім цим, коли в оператор
ській у цей момент зву
чить великий Бах чи всепо
глинаючий Вівальді!

Марчен- 
як вони 

трудові 
увесь їх- 

Волів 
почи- 

й чесно. 
Такий, як у Володі Гарму
рара і Славка Сахарова, 
котрих він готус до вступу 
кандидатами в члени КПРС; 
як у Павла Чуракова, який 
на його очах з оператора 
виріс до інженера-техно- 
лога, комуніста, ватажка 
комсомоли «ГІобутрадіо- 
техніки». Він бажав би їм 
усім ставитись до роботи 
так, як Євдокія Коваленко 
і Фаїна Озерянська, кому
ніст Леонід Руденко, що 
за будь-яких обставин 
виконають протягом дня 
150, а не 110 планових за
мовлень. Він пам’ятає, як 
уперше прийшов на робо
ту Володя Гармурар. «Що 
ти вмієш, хлопче!» — скеп
тично дивився на молоде 
обличчя, яке здалося зна
йомим. Нараз пригадала-

того, 
свої

Ось
і познайомились

КСУЯП — основний ва
жіль змагання і виховання 
молодих,—спливали в ді
вочій пам’яті слова, бага
то раз чуті на зборах і 
планірках. Вийшла з кабі
нету директора і зупини
лася в коридорі біля стен
да соціалістичного зма
гання. Довгий рядок пріз
вищ і ще довший — по
казників: підсумки роботи 
кожного оператора за 
кожні два дні. Ні, це не 
той стенд. Пройшла рів
ним коридором і, ніби 
вперше, наткнулась погля
дом на червоні вимпели і 
почесні грамоти. А ось і 
умови змагання. «КСУЯП 
— комплексна система 
управління якістю про
дукції».

Уважно читала кожен 
пункт. Цікаво, за непра
вильну інформацію, не
вміння чи небажання вес
ти ввічливу, ділову й при
ємну розмозу із замовни-

визначенні переможця 
змагання враховує щонай- 
тонші нюанси поведінки 
молодої людини на робо
чому місці. Ну, здавалося ’ 
б, яке значення має така 
умова змагання — поста
новка виробничого питан
ня перед керівництвом 
без спроби вирішити їі 
самостійно? А таки має, бо 
у молодого робітника по
винна бути активна життє
ва позиція. У них на студії 
бути безініціативним, без
порадним просто заборо
нено категорично.

Здавалося б, дрібниця — 
викроїти плівку для платі
вок. Одначе бригада вирі
шила, що коли боремося 
За якість своєї праці, то 
дрібниць не буває. Ольга н 
сама не раз помічала, що 
при вирізанні платівок ли
шається чимало шматків 
плівки, з тих шматків пла
тівку не склеїш, але вини- 
дати жаль. А ось інші опе
ратори в результаті раціо
нального розкрою щоразу 
замість шести платівок 
одержують сім, навчили 
цього й Ольгу; загалом за 
рік це дасть 400 карбован
ців економії.

Для бригади справді не 
існує дрібниць, коли йде
ться про якість роботи, то- 
му-то, мабуть, і до її вчин- 
ну поставились так осудли
во і, як здалось їй спершу, 
надто прискіпливо й не
справедливо.

За роздумами не помі
тила, як хтось
плече руку. Золотарев- 
ський.

— Ну, от і познайоми
лись із суворою особою— 
КСУЯПом, — усміхнувся й 
пішоз до кабінету. Диви
лася вслід «головному на
ставникові»: ступав міцно 
(чи так здавалося) під зву
ки бадьорого маршу. Ди-

вилася на сріблясту сиви
ну «голозного наставни
ка», на трошки похилі вите 
плечі. Згадала, як він, ко
муніст, ветеран праці і 
Великої Вітчизняної вій
ни, не приховував сліз, ко
ли читав у газеті виступ 
Леоніда Ілліча Брежнєва 
перед піонерами «Арте
ку». Адже там, серед ді
тей, стояв, затамувавши 
подих, і його Андрійко, 
внук. Хтось казав на сту
дії, що з дружиною Золо- 
таревський прожив уже 
сорок літ. І гарно прожив, 
разом пройшли Велику 
Вітчизняну війну (ось їзди
ли до Волгограда на зу
стріч із бойовими товари
шами), разом відбудову
вали народне* господар
ство. І тепер дома не си- 
диться ні йому, ні їй, хоча 
давно вже заробили лея 
сію. Валентина Гіантєліів- 
на працює 
ремтресту.

Хороший 
таревський, 
подумала,
його музико!

Не зупиняйся. В години 
спокою і рівноваги, в го
дини розпачу і хвилюван
ня, в години щастя і під
несеності, вдень і вночі, 
взимку і влітку... Не зупи
няйся, музико! Музика, 
що в уяві асоціюється з 
життям, з вічним прагнен
ням людським до вдоско
налення, до гармонії. В 
його принаймі уяві. Коли 
за плечима шістдесят сім, 
подумки обертаєшся на
зад і згадуєш той момент, 
коли вдосконалення себе 
і життя стало змістом іс
нування. Тому так ревно 
стежить «головний настав
ник» за молодими. Бо ж у. 
нас усе попереду, і, ма
буть, не зрівняти двад
цять років і шістдесят сім. 
Але що попереду наших 
років? Чесність і повага 
до себе чи...

— Чого замислилась. 
Олю? — обірвав дівочий 
голос плин її думок. А, це 
Марина Мряченко з відді
лу листів.

— Слухай, у нас Руден
ко сина має нарешті, така 
радість, а то все журився, 
що й четверта дочка буде. 
Поздоровимо?

— Ходімо, тільки давай 
усі разом через годину 
зберемося, щоб урочисто 
було...

— А тобі там у листі 
дякують, хочеш почигаги?

У «листах» було навди- 
вовиж тихо. Схилившись 
над паперами, обкладена 
високими купками кон
вертів, Марина Мрячен
ко готувала відповіді.

— Ой, скільки у вас лис
тів...

— Не мало, не багато— 
двадцять тисяч кожногс 
місяця.

взяла навмання один. 
«Палкий солдатський 

привіт із Білорусії. Пише 
вам військовослужбовець 
Радянської Армії. Спраиа 
в тому, що строк моє: 
служби кінчається, і я хо
чу привезти подарунок ма
тері і сестричці. Для ма
тері я хотів би записати 
пісню «Здрастуй, мамо!». ' 
Було б добре, якби ця пла- 
тівна починалась слова
ми: «Здрастуй, мамо! Ось 
бачиш, як швидно минув 
час. Я дуже радий бачити 
тебе знову...» А сестричці 
запишіть пісню, котру б 
ви подарували дівчинці 
одинадцяти років...»

— Мабуть, «Пісеньку 
першокласника» запише
мо, — стиха промовила 
Ольга і вийшла з кімнати.

Палахкотіли від сорому 
щоки. «А якби мою бра
ковану платівку та пода
рувати матері цього сол
дата, зіпсувала б людям 
свято...»

* * ♦
поклав на

Збори призначили 
вечір. Ольга зайшла 
кімнати, де вже всі чека
ли, і винувато усміхну
лась. А в серці бриніла 
музика переписаних нано
во платівок.

Л. СЕМЕНЮК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

на
До
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ТАКА РОБОТА...
В. С. Демешка, М. 8. Ло
манова, М. Г. Філіпенка — 
надійних помічників у про
філактичній роботі. І не 
тільки в профілактичній...

У січні цього року о 
першій годині ночі спалах
нуло полум'я в одному з 
цехів Знам янського меб
левого комбінату, що а 
Ьогданівці. Микола Васи
льович Ломаноз першим 
прибув на місце події, ви
кликав пожежних, повідо
мна про подію в район
ний центр. Саме завдяки 
цьому, а також активній 
допомозі місцевого насе
лення втрати від вогню 
були мінімальними.

Безпосередню боротьбу 
_з вогнем Михайло вважає 
останнім засобом у своїй 
роботі. Основне — роз яс- 
нювальна, профілактична 
робота серед населення, 
особливо серед школярів 
Тим-то старшого лейте
нанта можна часто бачити 
в школах, на заводах, фер
мах. За три роки робити 
Михайло детально вивчив 
усі важливі народногоспо
дарські об'єкти з точки зо
ру пожежної безпеки, на
мітив план дій підрозділу 
на випадок пожежі, разом 
з інспекторами докладає 
всіх зусиль, щоб звести до 
нуля саму можливість її 
виникнення.

Є перші результати. Як
що 1974 року в районі бу
ло 50 пожеж, 1975 року— 
49, то вже торік — лише 
тридцять три.

Дається 
Михайло 
док, який 
пам'яті».

2,7 
від

' 1978 року з містах і се
лах нашої області кількість 
пожеж знизилась на 
процента, а втрати 
них — на 13,2.

Цифри наче не такі «же 
й переконливі. Та коли го
ворити про матеріальні 
втрати аід пожеж протя
гом року, то названі про
центи — солідна скидка з 
тих «трат, і заслуга в цьо
му інспекторів державно
го пожежного нагляду. 
Мова йде саме про тих 

г людей з пожежної інспек
ції, робота яких — по
всякденна й напопеглииа. 
И РО ВІДВАГУ пожежних 

нам часто доводиться 
чути, читати. Ми іноді ста
ємо свідками їхнього под
вигу в житті і, зрештою, 
не дивуємось цьому; «Та
ка у людей робота...» Во
ни, як кажуть, — прибор
кувачі вогню. У старшою 
лейтенанта Михайла Хо- 
вайби і чотирьох підлеглих 
йому інспекторів робоче 
місце — увесь Знам ям
ський район. Основне зав
дання — профілактика по
жеж. Доводиться виїздити 
й безпосередньо на по- 

I жежу. Від першої «триво
ги», коли Михайло, будучи 
курсантом Львівського по
жежно-технічного учили
ща, вперше відчув напру
гу боротьби з вогняною 
стихією, минуло п’ять ро
ків. Тепер Ховайба очолює 
Знам янське районне від
ділення пожежної охо
рони.

Він зумів залучити до 
роботи громадськість, 
школярів, комсомольців І 
молодь. У кожному селі, 
колгоспі, на підприємстві 
є активісти протипожеж
ної охорони. Михайло з 
гордістю називає імена 

це нелеіко 
пригадав зипа- 
«досі не йде з

— Три роки тому, коли 
я тільки почав працювати 
в районі, в одній із сімей 
с. Петрового від вогню за-

______________________________

Фото І. КОРЗУНА.

Борис Степанов — технін-будівельник, а ще_— гітарист художньої агітбригади 
колгоспу імені Мічуріна Новгородківсьногс району.

На знімну: Борис СТЕПАНОВ.

гинула дитина. Батьки за
лишили без нагляду чоти
рирічну дівчинку і немов
ля. Дізчинка стала гратися 
сірниками і підпалила ди
тячу постіль. Пожежні 
шзидко загасили полум я, 
але врятувати немовля 
вже було неможливо.

Та через деякий час зно
ву пожежа в Петровому, з 
подібної ж причини — ди
тячої бездоглядносі і
Правда, дитину, яка бави
лася газом, пощастило на 
цей раз врятувати.

— Знаєте, — каже Хо- 
вайба, — не так було б 
гірко, якби після першого 
випадку Ми не обійшли 
кожну хату в селі, якби ми 
не роз яснювали, не напо
лягали, не попереджувз- 
ли...

Згадаймо й ми: чи зав
жди прислухаємося до слів 
інспектора пожежної охо 
рони? Чи не здається нам 
іноді, що йдеться про за
гальновідомі речі?

А ось іще приклад. У се
лі Розумівці Олександріа- 
ського району В. ГІ. Ку
ценко залишив без нагля
ду чотирирічного сина. 
Той стаз гратися сірника
ми, підпалив будинок. І 
тільки завдяки мужності 
та відвазі молодого інже
нера місцевого колгоспу 
«Зоря комунізму)) Петра 
Кравченка, що був непо
далік, життя Сашка Ку- 
ценка врятували.

«Виручають» нас по
жежні й добровольці.

Покластися на них /лож
на... Так кажуть про люди
ну, яка не підведе з 
складній ситуації, не роз
губиться, коли треба ря
тувати потерпілого, не за
лишить товариша в біді...

А ми, ми самі що роби
мо для того, щоб допо
могти їм у нелегкій робо
ті, щоб запобігти пожежі!

Ю. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодою 
комунара».

Хто і чому 
перегодовує 
«дитину»

У Сполучених Штатах 
тривалий час ведеться 

своєрідне змагання між Бі
лим домом і конгресом: 
хто більше піклується про 
«оборону» і, отже, .хто 
більше виділить коштів 
і Ісіітагоііу.

Свої передвиборні обі
цянки про скорочення во
єнних видатків на 5-7 

• мільярдів доларів адміні
страція змінила па зобо
в’язання збільшувати їх 
щороку па 3 проценти. 
Конгрес не тільки затверд
жує запрошувані суми, а 
й щедро додає асигнувань.

У результаті воєнний 
бюджет зростає небували
ми темпами. Цього " року 
вій уже майже досяг 130 
мільярдів доларів, а на
ступного фінансового року 
збільшиться ще не менш 
як па 8—9 мільярдів. Про
те, як повідомляє «Нью- 
Йорк тайме», голова об’єд
наного комітету начальни
ків штабів США генерал 
Д. Джоунс заявив, що 
збройні скли віддають пе
ревагу більш значному 
зростанню бюджету — на 
чотири, а краще на п’ять 
процентів.

Щодо конгресу, то він 
благословляє збільшення 
воєнних видатків, «щоб 
Пентагон міг розробляти і 
розгортати нові системи 
стратегічної зброї». Навіть 
ратифікацію Договору 
ОСО-2 деякі сенатори, як 
відомо, поставили в за
лежність від 5-нроцентііої 

Ї надбавки до военного бюд
жету.

І раптом сталося щось 
несподіване: той же гене
рал Джоунс заявив, що 
«модні види зброї, такі, як 
нові бомбардувальники 
стратсгічіїого призначення 
та ракети, не потребую і ь 
додаткових асигнувань»... 
А голова підкомісії по 
асигнуваннях на оборону 
Джозеф Аддаббо сказав в 
інтерв’ю, що у фінансовій 
системі Пентагону зав’яз
ли, іншими словами, залн- 

шплнея без руху 20 міль
ярдів доларів, виділених 
конгресом. «Ми вже маем-о 
повний арсенал ракет, 
уточнив він, — ми вкла
даємо мільярди доларів у 
створення ракети «MX», 
судноверфі вже заванта
жені на повну потужніє і 
будівниці вом ВІЙСЬКОВИХ 
кораблів, які повністю за
безпечені асигнуваннями. 
Я просто не знаю, що ро
битимуть з такою великою 
кількістю додаткових гро 
шсіі».

І Бо дум ку під і верджує 
й директор адміністратив
но-бюджетною управління 
Джеймс Макіптайр. Він 
вважає, що немає таких 
життєво важливих воєн
них програм, яким не ви
стачатиме асигнувань по 
бюджету па 1980-й і навіть 
по бюджету, що готуєіься 
па 1981 рік.

Такі відверті впзпаїшя 
викликали деяке роздрату
вання у конгресменів. «Ми
нулою місяця військові за
являли нам, що співвідно
шення стратегічних сил 
погіршується, — сказав 
представник конгресу, — а 
інші воші кажуть нам, що 
коли їм дадуть додаткові 
гроші, то воші передбача
ють витратити їх па інші 
речі».

Не важко обдурити то
го, хто хоче бути обдуре
ним. Уже не вперше вій
ськове відомство США. 
м’яко кажучи, не дуже 
вже обережно ставиться 
до правди, домагаючись 
дедалі більших і більших 
асигнувань. Однак міф 
про «радянську воєнну за
грозу», про нібито зро
стаючу перевагу стратегіч
них, та й інших радян
ських озброєнь продовжує 
залишатися доводом, кот
рим задовольняються де
які законодавці на Капіто- 
лійському пагорбі, санк
ціонуючи чергове збіль
шення воєнних видатків.

С. КОЗЛОВ, 
військовий оглядач АПН.
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ЖИТТЯ 
МОЛОДІ 
З Я РШЖЕМ 
Гавана__ ______

Велика група випуск
ників Вищого інституту 
медичних наук Гавани 
надіслала листа першому 
секретареві ЦК Компартії 
Нуби, Голові Державної 
Рада і Ради Міністрів 
республіки Фіделю Каст
ро. У своєму посланні мо
лоді спеціалісти вислови
ли палке бажання виру 
шити я Нікарагуа, щоб 
инести свій вклад у від
будову цієї зруйнованої 
країни.

Ми повністю підтр.! 
муємо інтернаціоналіст
ський характер зовніш
ньої політики нашої пар
тії, говориться в листі, й 
готові ділом відповісти на 
єакяи.ч Ф. Кастро подати 
допомогу героїчному ні- 
нарагуансьному народиш.

Як відомо, в Нікарагуа 
вже перебувають десятки 
кубинських медиків. Боки 
працюють у госпіталях і 
лікарнях Манагуа, Лсона, 
Матагальпи й інших міст, 
населення яких дуже по
терпіло о результаті пар 
варсьних бомбардувань 
аиіацісю Сомоси.

Бонн_________
Згідно з даними мініс

терства у справах молоді, 
сім’ї та охорони здоров’я 
ФРН, кількість правопо
рушень серед молоді в,- 
ком від 14 до 17 років за 
період з 1971 року по 
1&77 рік зросла на 11 про
центів, а віком від 18 до 
20 років — на 9 гіроцен 
тіа. Основними причина
ми цього є, на думну де 
мократичної преси, масо
ве безробіття, соціальна 
нерівність, нестача »«« 
км, пропаганда насиль
ства з екрзна телевізора. 

Аддіс-Абеба ■*
Зробити країну процві

таючим краєм, де не бу 
де місця голоду, злидням, 
хворобам, неуцтву — та
ким бачить своє завдай 
нп молоде покоління ни
нішньої Ефіопії.

Юнаки і дівчата, які 
становлять 43 проценти 
населення країни, актив
но включились у бороть
бу за докорінні соціаль
но-економічні перетво
рення. Славною тради
цією серед студентської 
молоді стало проведения 
третього «трудового се
местру».

Тепер головне завдання 
прогресивної молоді Ефі
опії — об’єднання в за
гальнонаціональну асо
ціацію. Створення такої 
організації, на думну мо
лодіжної преси, стане ве
ликим кроком по мобілі
зації зусиль молодого 
покоління Ефіопії на вті
лення в життя програми 
побудови нового суспіль
ства. .
Богота_______ '
Тут відбувся пленум 

ЦК Комуністичної молоді 
Колумбії. З доповіддю на 
ньому виступив генераль
ний секретар ЦК цієї ор
ганізації Хайме Найседо. 
Він вказав на важливість 
таких завдань, що стоять 
перед юнаками і дівчата
ми країни, ян боротьба за 
демократичні права і сво
боди, участь у кампанії 
1980 року по виборах до 
місцевих органів влади — 
муніципальних рад і 
асамблей департаментів, 
посилення руху солідар
ності з народом вільної 
Нікарагуа.

Пленум прийняв приві
тання на адресу народів 
Нікарагуа і В’єтнаму.

(ТАРС).

Прочитайте ці книги
До магазину №10 обл- 

нниготоргу надійшли нові 
видання художньої літера
тури:

АЯІМЖАНОВ А. Сувенір 
із Отрара. Роман. Переклад 
з російської. К., «Дніпро», 
1979. 271 стор. («Скарбни
ця братніх літератур»). Ці
на 1-10.

З маленького аулу Аіггу- 
ци. що загубився в перед
гір’ях Джуигарського Ала
тау. герої роману впевне
но виходять у великий світ, 
фоб пізнати час. шукати 
шляхів дальшого оновлен
ня рідного аулу і набувати 
знань, культури, таких не
обхідних народові. За цей 
твір автор удостоєний Дер
жавної премії Казахської 
РСР імені Абая та міи.на 
родної премії Джавахарла
ла Перу.

ДАНГУЛОВ Сава. Куз 
нецьний міст. Роман. Кни
га Друга. Переклад з ро
сійської. К.. «Дніпро». 1979. 
447 стор. Ціна 1-80.

Друга книга роману Са- 
ви Дангулова «Кузнецькии 
міст» — продовження роз
повіді про складну й нелег
ку роботу радянських 
дипломатів під час Вели
кої Вітчизняної війни. По
дії відбуваються 1943 ро
ку, коли в ході війни на
став вирішальний перелом. 
Письменник показує, що 
перемога радянського на
роду вирішувалась не тілі, 
ки на полях бити, а й за 
столами дипломатичних 
переговорів. Друга книга 
читається як самостійний 
твір.

ПЄСКОВ Василь. Люди, 
яких пам’ятаю. Нариси. 
Київ . «Веселка». 1078. 143 
стор. Ціна 45 коп.

Усе, що є на нашій землі 
прекрасного. створено
дбайливими руками лю
дей. І самі люди, працюю
чи. спілкуючись із рідною 
природою, стають добрі
шими. благороднішими. На
друковані в цій книжці на

риси відомого журналіста, 
лауреата Ленінської пре 
мІІ Василя Пєскова розпо
відають про людей різних 
прекрасних професій 
космонавтів. хліборобів, 
учителів, оленярів, мис
ливців.

СИДОРЯК Минола. Довір- 
ники. роман. К., «Радян
ський письменник», 1979. 
325 стор. Ціна 1-30.

Цей роман присвячено 
боротьбі трудящих Закар
паття під проводом кому
ністів за возз’єднання 
краю з Радянською Украї
ною. В центрі подій — учи
телька з гірського робітни
чого селища Велика [рань. 
Тут у вирі класової бороть
би за часів буржуазної Че 
хословаччпни героїня про
ходить складний шлях ду
ховного зростання. їй, лю
дині чесній, відкриваються 
соціальні істини, що й при
водять її на бік трудового 
народу, який на чолі з ко
муністами. своїми довіряй- 
нами, бореться проти со
ціального й національного 
і ноблеіпія.

Я. БЄЛЯЄВА,
завідуюча магазином.

свято кошістт шю
ЕКВАДОРІ

ГУАЯКІЛЬ. З великим 
успіхом нещодавно про
йшло тут свято з пагоди 
50-ї річниці утворення пер
ших організацій комуніс
тичної молоді Еквадору. 
Тисячі юнаків і дівчат, 
які приїхали в Гуаякі.чь з 
усіх кінців країни, взяли 
участь у політичних дис
кусіях, а також у велико
му фестивалі культури і 
мистецтва, присвяченому 
цій знаменній події.

Від імені Ції Комуніс
тичної партії Еквадору 
присутніх сердечно поздо
ровив генеральний секре
тар КІІЕ II. Саад.

Виступаючи перед учас

никами свяга. генераль
ний секретар комуністич
ної молоді Еквадору 
У. Аларкон особливо вка
зав на нерозривний зв’я
зок між виникненням у 
1929 роц’ перших осеред
ків молодих комуністів 
країні! і революціопізую- 
чіім впливом па народи 
Латинської Америки Вели 
кої Жовтневої соціалістич
ної революції. Він також 
відзначив, що героїчні ді
ла славного Ленінського 
комсомолу Радянської 
країни були завжди нади- 
хаючим прикладом для 
еквадорської молоді.

Говорячи про сьогодніш
ні діла передового загону 
молоді Еквадору, У. Алар
кон відзначив, що. як і 
протягом усієї йото істо

рії. молоді комуністи рішу
че виступають у перших 
рядах всенародної бороть 
би, очолюваної робітни
чим класом, проти імие 
ріалілму й олігархії, за 
торжество демократії І со 
ціалізму. Тільки цей шлях 
підкреслив піп. може за 
безпечиги прийдешнім но» 
колінням нашої крапп: 
світле майбутнє, вільне від 
експлуатації та злиднів. 
Саме на цьому шляху, 
який створює умови для 
небувалого розквіту фі
зичних І духовних СИЛ лю
дини, народи великого Ра
дянського Союзу та інших 
соціалістичних країн до
сяглії вражаючих успіхів н 
усіх сфера?, життя.

і'ТАРС)
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„ШАХТАР“— 
„Ш0Єи - 0:0

У черговому матчі чем
піонату України серед 
колективів фізкультури 
олександрійський «Шах
тар» приймав на своєму 
стадіоні лідера четвертої 
зони — «Колос» із Пав
лограда Дніпропетров
ської області. Гірники 
мали на меті взяти ре
ванш за поразку в пер
шому колі. Бурхливий 
початок з обопільними 
атаками обіцяв видо
вищну гру. Справді, гост
рі моменти 
біля одних, 
гнх воріт.

У першій
відзначитися Олександрі- 
єць Валентин Волков, 
але його удари не досяг
лії цілі. Героєм другого 
тайму був голкіпер гір
ників Микола ІІопськнй. 
Він двічі ліквідував не
безпечну ситуацію. Матч 
закінчився нульовою ні
чиєю. Суперники заппса- 

I .ти у свої активи по од- 
| йому очку.

виникали то 
то біля дру-

половині міг

СКА «з »
ФУТБОЛ

3:0
У тридцятому турі пер

шості серед команд дру
гої ліги «Зірка» у Львові 
зустрічалася з місцевими 
армійцями. Господарі від
разу захопили ініціативу, і 
гра йшла переважно на 
половині поля гостей. З 
першому таймі голкіперо
ві кіровоградців Валерію 
Музичуку тричі довелося 
ЕИЙМсТИ м’яч із сітки своїх 
Еоріт. Армійці добилися 
переконливої перемої и — 
3:0, узявши реванш за по
разку в першому колі ---
1:3.

Інші матчі закінчилися 
так: «Авангард» (Ровно)— 
«Новатор» (Жданов)—3:0, 
«Торпедо» (Луцьк) — 

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

«Шахтар» (Гсрлівка)—3:2, 
«Суднобудівник» (Микола
їв) — «Спартак» (Жито
мир) — 1:0, «Автомобі
ліст» (Тирасполь) — «Ни- 
єа» (Вінниця) — 0:0, «Ко
лос» (Нікополь) — «Ко
лос» (Полтава) — 2:0, «Ме
талург» (Дніпродзер- 
жинськ) — «Фрунзенець» 
(Суми) — 1:1, «Поділля» 
(Хмельницький) — СКА 
(Київ) — 0:3, «Буковина» 
(Чернівці)—«Десна» (Чер
нігів) 0:1, «Кривбас» (Кри
вий Ріг)—«Атлантика» (Се
вастополь) — 6:1, «Кри
стал» (Херсон) — «Океан» 
(Керч) — 2:0, «Говерла» 
(Ужгород) — «Дніпро» 
(Черкаси) — 1:0,
НА З ВЕРЕСНЯ

ліч діти!». 21.00 — «Час». 
21.35 — Кіноспопея «Вели
ка Вітчизняна». Фільм 2-й. 
«Битва за Москву». По за
кінченні — повний.

6 ВЕРЕСНЯ

хокею на приз газети «Со- 
ветскнй спорт». «Соиі-’І» 
(Київ) —- Збірна Польщі. 
З період. 22.10 — Теле
фільм «Осінні і роли». 2 се
рія. По .закінченні — но
вини.

В. ШАБАЛІН.

1 м О
1. «Колос» (Н.) ЗО 45 — 24 43
2. СКА (К.) ЗО 39 — 19 42
3. «Авангард» зо 56—22 41
4. СКА (Л.) зо 41 —24 40
5. «Буновина» зо 41-23 39
6. «Спартак» зо 37 — 22 37
7. «Кривбас» зо 48—30 37
3. «Кристал» зо 38 — 25 36
9. «Новатор» зо 35 — 31 31

10. «Зірка» зо 31 -29 зо
11. «Колос» (П.) зо 28 — 34 зо
12. «Суднобудівник» зо 30 — 34 зо
13. «Торпедо» зо 32 — 46 29
14. «Атлантика» зо 33-41 27
15. «Дніпро» зо 25 — 32 27
16. «Фрунзенсць» зо 33 — 39 26
17. «Десна» зо 28-40 26
18. « Поділля» зо 32-45 25
19. «Говерла» зо 25 — 32 25
20. «Онеан» зо 24 — 36 24
21. «Автомобіліст» зо 18 — 30 22
22. «Шахтар» зо 35 — 51 20
23. «Нива» • зо 24 — 32 19
24. «Металург» зо 23-60 14

звичайно, гучна, зле бази 
для її виправдання не під
вели. Школа мала у своє
му розпорядженні лише 
футбольне поле, не було 
спортивного залу для про-

ходили в місті Золочені 
Львівської області. Юні 
кіровоградці виграли у 
збірної Одеської області 
(2:0), Дніпропетровської 
(1:0), звели внічию матч із

БУДЕ ФУТБОЛЬНА ЗМІНА?
Місцеви.м любителям 

футболу ВІДОМО. ІДО «ахі- 
лесовою» п’ятою кірово
градської «Зірки» є відсут
ність повноцінного резерву. 
Як тільки команда в ході 
ігрового сезону зазнає 
втрат, вона різко здає по
зиції. Ця «хвороба» пере
творилася в хронічну: кіль
ка останніх років команда 
у високому 
чемпіонати, 
дери, а на 
опускалася 
таблиці на
нижче. Причина та ж: ко
гось із гравців запросили ь 
колективи першої або ви
щої ліг, хтось сам пішов з 
команди, а заміни немає.

Потім усе починалося за 
відомим стандартом. Узим
ку команда поповнювалась 
новими гравцями, причому 
в основному запрошеними 
з інших областей. Відсут
ність місцевих молодих 
кадрів призводить до пара
доксів. ІЦоб мати у своєму 
складі двох гравців віком 
до 18 років (це — обов’яз
кова умова для команд 
Другої 
«Зірки» 
Олега

темпі починала 
виходила в лі- 
кінець сезону 

в турнірній 
5—7 сходинок

керівники 
запросили

ліги), 
нині

Твердохлєба 
Молдавії. Звичайно, 
хто не проти здібного 
портного» гравця, 
зроблено це в даному разі 
не від хорошого життя, це 
вимушений хід: на місці 
не знайшлося (або не зна
йшли) юнака, щоб запов
нити прогалину.

...Три роки тому Кірово
градську ДЮСІ 11 № 2 пе
ретворили в спеціалізовану 
дитячо-юнацьку спортивну 
школу із завданням готу- 
вагн резерви для великого 
футболу. Назва школи,

з... 
ні-

«ім- 
Лле

ведення цілорічного на
вчально - тренувального 
процесу. Вихованці школи 
не брали участі у всесоюз
них змаганнях, що збагачу
ють досвідом, сприяють 
підвищенню майстерності. 
За таких умов, природно, 
здібного гравця, який мо
же поповнити команду 
майстрів, підготувати май
же неможливо.

Останнім часом сталися 
зрушення позитивного ха
рактеру. Міністерство ос
віти УРСР активізувало 
футбол у загальноосвітніх 
школах. Цей вид спорту є 
тепер обов’язковим у про
грамах усіх шкільних спар
такіад. Особливу популяр
ність завоювала, так би мо
вити, позаспартакіадна 
першість республіки серед 
учнів 6—7 класів. За кіль
кістю учасників (у 1976 ро
ці — 180 тисяч, у 1978 — 
близько 300) ці змагання 
стали найбільш масовими 
в республіці.

Така масовість забезпе
чується 
змагань:
проходять у школах, потім 
сильніші розігрують пер
шість міст і районів, зго
дом переможці беруть 
участь в обласних змаган
нях. Нарешті, збірні коман
ди областей зводяться в 
шість ЗОН, переможні яких 
беруть участь у фінальних 
змаганнях, де й визначає
ться чемпіон республіки.

Тричі кіровоградські 
хлопці втрачали можли
вість боротися за найви
щий титул. І лише цього 
року збірна команда обл
вно, складена з гравців 
спеціалізованої школи № 2, 
стала переможцем зони і 
ввійшла у фінйл.

Фінальні змагання про-

багатоетапністю
спочатку воші

тернопіль- 
лінпс іва- 

збірніі)

харків’янами і 
цими і програли 
по-фравківській 
(1:2).

Набравши шість очок, 
кіровоградська команда 
вперше стала срібним при
зером у республіці. За 
оцінкою старшого тренера 
команди В. Г. Сгупака, всі 
хлопці і ралп -з ентузіаз
мом, з повного віддачею, з 
бажанням перемогти.

Директор школи Ю. І'. 
Калаішшков оптимістично 
оцінює найближче май
бутнє.

— Перший успіх наших 
хлопців не випадковий, — 
каже піп. — Завдяки тур
ботам партійних і радян
ських органів, обласного 
відділу народної освіти в 
грудні минулого року шко
лі було піднесено чудовий- 
подарунок—зимовий спор
тивний зал розміром 
36X18 метрів. Таким чи
ном, створено добрі умови 
для проведення повноцін
ного навчального процесу 
як у літній, так і в зимо
вий періоди.

І те одна обставина від
криває великі перспективи. 
Цього року вихованці шко
ли вперше візьмуть участь 
у розиграшу першості краї
ни серед команд СДІОСШ 
і груп підготовки молодих 
футболістів при колекти
вах майстрів, який прохо
дить за формулою «осінь— 
весна». Незалежно від 
перших результатів участі 
в цих змаганнях, воші при
несуть величезну користь, 
бо збагатять наших хлоп
ців досвідом поєдинків із 
сильнішим п суперниками, 
підвищать тактичний і тех
нічний рівень юних футбо
лістів.

ЯЕШШЙ
4 ВЕРЕСНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — До Міжнародно
го року дитини. «Коли зби
раються діти планети». 
9.55 — Д. Валєєв. «Діано
ги». Фільм-вистава. 11.25— 
В. Золотухін. Симфонія 
№ 2 «Лірична». Но закін
ченні — новини. 14.30 — 
Повний. 14.50 — Док. філь
ми. 16.00 — «Наш сад».
16.30 — «Твоя ленінська 
бібліотека». «Завдання спі
лок молоді». 17.15 — Кон
церт молодих солістів Во
ронезького театру опери 
та балету. 17.45 — «Відгук 
ніться, сурмачі!» 18.15 — 
«ЦІПІ повідомляє». (К-д). 
18.45 — «Сьогодні у світі» 
19.00 — «Удосконалюючи 
механізм господарювання». 
19.15 — «Пісня далека і 
близька». 20.05 — Док. те
лефільм «Про пекінську 
політику», «Палії з «підне
бесної». 21.00 — «Час». 
21.35 — «Фестивалі, кон
курси. концерти...» У пе
рерві — «Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
Новини. 10.15 — «Наука

— виробництву». 10.45 — 
До 40-річчя возз'єднання 
зах ід и оукраїн с ьких земель 
з Радянською Україною. 
Я. Галан. «Гори димлять».
11.30 — Маленький кон
церт. 11.40 — «Шкільний 
екран». 10 клас. Україн
ська література. 12.15 — 
Концерт солістів Киргизь
кого державного академіч
ного театру опери та бале
ту ім. Малдибаєва. 15.55 — 
Для малят. «Срібний дзві
ночок». 16.15 — Концерт 
жіночого ансамблю «Льві
в'янка» Палацу культури 
будівельників. '17.00 — Со
ціальний портрет колекти
ву виробничого об'єднання 
< Дніпрошина». Передача 2
17.30 — Грає лауреат між
народних' конкурсів Вадим 
Бродсшсий. (Скрипка). 18.0С
— «До висот професії». 
(Репортаж з Київського ме
ха ніко-металургійного тех
нікуму). 18.30 — -Актуаль
на камера». 19.00 — Між
народний турнір хокею па 
приз газети < Советский 
спорт». «Сокіл» (Київ) — 
збірна Польщі. 1 і 2 періо
ди. 20.45 — «Па добраніч 
діти!». 21.00 — «Час». 21.35 
— Міжнародний турнір з 
хокею па приз газети «Со
ветский спорт». «Сокіл» 
(Київ) — збірна Польщі. 
З період. 22.10 — Концерт 
естрадно-симфонічного ор
кестру Українського теле
бачення і радіо. ІІо закін
ченні — новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
•— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Відгукніться, 
сурмачі!». 9.35 — Фільм 
«11а тайгових вітрах». 2 се
рія. 10.50 — Концерт ан
самблю скрипалів. По за
кінченні — новини. 14.30— 
Новини. 14.50 — Док. теле
фільми. 15.35 — «Російська 
мова». 16.05 — «Шахова 
школа». 16.35 — «Поезія». 
Е. Багрнцькпй. 17.20 ’
Концертний зал телестудії 
«< Орля». 18.05 — «Наука — 
виробництву». Передача 
про творчі зв'язки дослід
ної сільськогосподарської 
станції з господарствами у 
підвищенні врожайності 
зернових культур. (К-д). 
18.36 — «У кожному ма
люнку — сонце». 18.45 — 
«Сьогодні у світі». 19.00 — 
«Людина 1 закон». 19.35 — 
Виступ вокально-інстру
ментального ансамблю 
«Синій птах». 19.55 — Те
лефільм «За пес у відпові
ді». 1 серія. 21.00 — «Час». 
21.35 — «Очевидне — ней
мовірне». 22.10 — «Сьо
годні у світі». 22.25 — 
М. Мусоргс.ькнй. «Картин
ки з виставки».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
—Новини. 10.1.5 — Лялько
ва вистава < Кицьнни дім». 
11.10 — Фільм <Р. В. і’.» 
12.00 —Програма док. філь
мів. 13.00 — До 35-річчя 
визволення України від 
фашистських загарбників. 
«Життя славетних'». Гене
рал Батутів. 15.55 — Для 
малят. «Срібний дзвіно
чок». 16.20 — «Озимий лав 
України». 16.50 — Концерт 
і пстру ментальної музики 
17.20 — Соціальний порт 
рет колективу виробничого 
об'єднання <Дпінрошина». 
Передача 4. 17.50 — Зву
чить симфонічна музика 
18.30 — «Актуальна Каме
ра». 19.00 — Міжнародний 
турнір з хокею на приз га
зети «Советский спорт». 
«Сокіл» (Київ) — «Салават 
Юлає.н» (Уфа). 1 і 2 періо
ди. 20.45 — «Па добраніч. 
Ліні!». 21.00 — «.Час». 21.35 
Міжнародний турнір з хо
кею: «Сокіл.» (Київ) — «Са
лават ІОлаєв» (У<Ьа). З пе
ріод. 22.10 — Телефільм 
«Осінні грози». 1 серія. По 
закінченні — новини.

8 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 -- Гімнасти
ка. 9.05 — Виступ вокаль
но-інструментального ан
самблю «Вераси». 9.25 — 
«Умілі руки». 9.55 — «Д ія 
вас, батьки». 10.25 — Фіз
культура і спорт в образо
творчому мистецтві. 10 55
— « Райкова пошта». 11.25
— «Рух без небезпеки». 
11.55 — Концерт оркестру 
російських народних ін
струментів Всесоюзного 
радіо. 12.45 — «Здоров'я».
13.30 — Тираж «Спортло
то». 13.45—«Коло читань».
14.30 — Новини. 14.45 —’ 
«Веселка». III Міжнарод
ний фестиваль телепро
грам народної творчості. 
ЧССР. 15.20 — Фільм для 
дітей. «Ізеселі історії».
16.35 — Мул ьтфі.ч ьми. 17.05
— «У світі тварин». 18.05
— «Піспя-79». 18.30 — До 
національного свята бол
гарського народу — Дня 
свободи. 21.00 — «Час».
21.35 — Міжнародний тур
нір з хокею на при.-, газети 
«Руде право»: збірна СРСР
— збірна Канади. По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Повніш. 10.20 — Кон
церт. 11.00 — Теленарис 
«Болгарський поет Христо 
Смирненський». 11.30 -- 
К. Молдабасаиов, Г. Оку- 
иєв. < Веселий витівник». 
Вистава Киргизького теат
ру опери та балету ім. Мал
дибаєва. 13.05 — Завтра 
національне свято Болга
рії — День свободи. 13.35
— «Закон і ми». 14.05 — 
«Пароль « Дружба». 14.50- - 
«Па іоловпій виставці рес
публіки». 15.20 — «Кіиомо- 
заїча». 16.35—Кубок СРСР 
з воднолижного спорту. 
17.20—«Сатиричний об'єк
тив». 17.45 — Телетуріїір 
«Сонячні кларнети». 19.00

«Актуальна камера». 
19.30 — Кіноепопея «Вели
ка Вітчизняна». Фільм .%-< 
«Блокада Леніні рада». 
20.20 — Симфонічна музи 
на. 20.45 — «ІІа добраніч, 
діти!». 21.00 — «Час». 21.35
— < П'ять хвилин на роз
думи». ІІо закінченні — 
новини.

5 ВЕРЕСНЯ

М. ОРЛЮК.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 6.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Мультфільми.
9.30 — «Па тайгових віт
рах». Телефільм. 1 серія. 
10.50 — «Клуб кіиоподоро- 
жеіі». ІІо закінченні — но
вини. 14.30 —Повніш. 14.50
— До Міжнародного року 
дитини. Док. телефільми 
■»Труд душі», «Сьогодні з 
Ма на реп ком ». «Початок ». 
15.45 — «Розповіді про ху
дожників». 16.30 — Кон
церт камерного ансамблю 
«Гармонія» Київської фі
лармонії. 17.00—Д. Фурма
нов. «Чапаев». 13.45 — Ви
ступ дитячого хору теле
бачення і радіо Народної 
Республіки Болгарії. 18.45
— «Сьогодні у світі». 19.00
— Міжнародна зустріч з 
футболу: збірна СРСР — 
збірна ПДР. В перерві — 
«День за днем». (К-д). 21.00
— «Час». 21.35 — «Вечір 
поезії» С. Петрового. У пе
рерві — «Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 14.20
— Фільм «Чапаев. 15.55 — 
Дли малят—«Срібний дзві
ночок». 16.15 — Фільм-кон- 
церт «Російські романси». 
16.35 — «Вахта врожаю». 
Па овочевих плантаціях 
Буковини. 17.00 —Соціаль
ний портрет колективу ви
робничого об'єднання «Дні- 
прошипа». Передача 3.
17.30 — «Знай, люби, бере
жи». Юннатам про збиран
ня лікарських рослин. 
18.00 — «Народні талан
ти». 18.30 — «Актуальна 
камера». 19.00 — «Сонце у 
вітрилах». Кіноварне. 20.00
— Концерт Ірини Попаров- 
ської. 20.45 — «На добра-
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ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Концертний зал 
телестудії «Орля». .9.50 — 
Фільм «Дорога на Рюбс- 
цаль». і 1.20 — Док. теле
фільм. По закінченні — но
вини. 14.30 — Новини. 14.50
— До дня проголошення 
КНДР. Кіпопрограма. 15.20
— «Історія образотворчого
мистецтва». 15.45 — «На
родні мелодії». 16.00 —•
«Рідна природа». 16.30 — 
Концерт. 17.10 — Док. те
лефільм «Все починається 
з дитинства». 18.30—«День 
за днем». (К-д). 18.40 —
Оголошення. (К-д). 1В.45 —' 
«Сьогодні у світі». 19.00 — 
«Халхьп-Гбл. 40 років то
му». 19.35 — «Дорога па
м’ять». До 35-річчя визво
лення України від німєць- 
ко-фаіиистськпх загарбни
ків. 19.55 — Телефільм «За 
все у відповіді». 2 сепія. 
21.00 — « Час». 21.35 —Кон
церт лауреатів фестивалю 
естрадної пісні в Сопогі. В 
перерві — «Сьогодні у сві
ті».

ДРУГА ПРОГРАМА’. 10.00
— Новини. 10.15 — Видав
ництво «Музична Україна 
—• читачам». 10.45 — «Ек
ран молодих». «Голосую за 
професію». 11.15 — Теле
фільм «Становлення». 11.40
— «Шкільний екран». В 
клас. Основи Радянської 
держави і права. 12.10 — 
Телефільм «Осінні грози». 
1 серія. 15.55 — Для ма
лят. «Срібний дзвіночок». 
16.15 — «Рік четвертий, 
ударний». 16.45— Малень
кий концерт. 17.00 — Соці
альний портрет колективу 
«Дніпрошина». Передача 5. 
17.30— Фі.чьм-копперт «Му
зичні барви». 18.00 — Рек
лама. Оголошення .18.30 — 
«Якість господарювання». 
З досвіду роботи білоцер
ківських хіміків.■ 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30
— До 35-річчя визволення 
України від німецько-фа
шистських загарбників. 
«Дорогами слави». Пер
ший Український фронт. 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!». 21.00 — «Час». 21.35
— Міжнародний турнір .т
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