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Виходить
з S грудня 1939 р.

«МИ-ПЮНЇРИ
‘КРАЇНИ

■ □ ВУКИ дзвінких сурм,
дріб барабанів за

повнили вулиці, сквери, 
парки Кіровограда. В ці 
дні обласний центр був 
по-особливому святковим 
і нарядним. Квітли на 
сонці піонерські галстуки, 
прапори, квіти...

І
 хлопчики і дівчатка з 

багатьох шкіл районів зіб
ралися на ХІ-й обласний 
зліт, щоб підбити підсум
ки Всесоюзного маршу 
«Піонери всієї країни 
І справі Леніна вірні». Марш

стартував дєа роки тому, 
і сьогодні юні ленінці зві
тують .рідній Вітчизні, 
старшим товаришам — 
комуністам і комсомоль-

цям, — чого вони навчи
лися, що зробили, кро
куючи за вісьмома марш
рутами: «Моя Батьківщи
на — СРСР», «Піонербуд», 
«Сильні, сміливі, сприт
ні»...

□»ЛІТ почався п.тенар- 
** ним засіданням. Про 

високе звання піонера, 
про всі добрі справи, про 
ту надію, яку покладають 
на школярів старші, і про 
завдання, що стоять пе
ред ними, говорили у сво
їх виступах секретар об
кому партії А. І. Погреб
няк, секретар обкому 
комсомолу Л. Дротянко, 
Герой Радянського Союзу 
А. Т. Бурковськпй, встс-ран 
піонерського руху па 1<і-
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ровоградщині М. В. Євдо- 
кимова.

У роботі зльоту узяв 
участь гість із братньої 
Болгарії, завідуючий від
ділом пропаганди Толбу- 
хінського окружкому пар
тії /Кивко Желев.

За підсумками Всесо
юзного піонерського мар
шу понад двадцять піо
нерських дружин стали 
кращими. їх нагородили 
почесними грамотами об
кому комсомолу, вручили 
подарунки.

Учасники зльоту прий
няли звернення до всіх 
піонерів області і напра
вили вітального листа 
міжнародному космічному 
екіпажу.

Потім юні ленінці пра
цювали в секціях. До ре
чі, такий порядок денний 
зльоту запроваджено 
вперше. Вія дав змогу 
детально вивчити досвід 
інших шкіл у поході за 
одним з піонерських 
маршрутів.

А ввечері в кіровоград
ському піонерському та
борі «Орлятко» спалахну
ло улюблене традиційне 
вогнище. У високе темно- 
синє небо злітають тисячі 
червоних іскор. Вони ве
селим сяйвом заливають 
галявину. 1 вирушає в та
нок вихристий піонерсь
кий хоровод...

Наступного дня, 1 черв
ня, чіткі колони юних ле
нінців попрямували до па
м’ятника В. І. Леніну. До 
підніжжя монумента ляг
ли багряні тюльпани, дух
мяні кетяги бузку. Тут же, 
в центральному парку 
культури і відпочинку 
імені В. І. Леніна, радісне 
свято продовжилось па
радом піонерських військ.

Який маршрут найціка
віший? Це важко визна
чити. Бо кожний із них 
для дітвори улюблений і 
цікавий.

(Закінчення на 2-й стор.).

КОНФЕРЕНЦІЯ
ЖУРНАЛІСТІВ

Обком Компартії Украї
ни, кафедра журналістики 
Вищої партійної школи 
при ЦК Компартії Украї
ни, обласна організація 
Спілки журналістів УРСР
провели 31 травня цього 
року в м. Кіровограді на
уково-практичну конфе
ренцію журналістів. На 
неї було запрошено заві
дуючих відділами пропа
ганди І агітації міськкомів 
та райкомів партії, всіх 
творчих працівників газет, 
радіо і телебачення об
ласті.

НА ЗНІМКУ: ПЕРЕДОВИКИ ЗМАГАННЯ З ОЛЕКСАНДР 
РІИСЬКОЇ ФАБРИКИ ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ ЛЕОНІД 
БЕЦ і ПАКУВАЛЬНИЦЯ РАЇСА ГУРТОВА.

Фото Р. ЄПЕИКІ1ІА.

З доповіддю «Про під
вищення ролі засобів ма
сової інформації і пропа
ганди в комуністичному 
вихованні трудящих об
ласті, мобілізації їх на 
успішне завершення деся
тої п'ятирічки, гідну зуст* 
річ XXVI з'їзду КПРС» ви
ступив секретар обкому, 
партії А. І. Погребняк.

Учасники конференції 
тепло вітали гостя з 
дружнього Толбухінського 
округу НРБ, завідуючого? 
(Закінчення на 2-й стор.$

Як уже повідомлялося в нашій газеті, нещодавно 
відбулось виїзне засідання бюро обкому комсомолу на 
споруджуваному одинадцятому цукровому заводі в 
селі Лппняжці Добровеличківського району. ІІа засі
дання було запрошено представників райкому Ком
партії України і тресту «Кіровоградмашважбуд», пе
ресувна механізована колона якого ставить цей об'єкт. 
Чим викликаний такий захід бюро обкому ЛКСМУ?

Перш за все важливістю споруджуваного об'єкта. 
Для країни завод має велике значення. Варто сказати, 
що через два роки (строк пуску підприємства) завод 
вироблятиме 82 тисячі тонн цукру щосезону. Ціла 
гора продукції. Директор будованого цукрозаводу 
Володимир Васильович Слюсар уже сьогодні закоха
ний у підприємство. Він розповідає, що загальна вар
тість заводу — кілька десятків мільйонів карбованців. 
Поруч нього виросте селище міського типу з багатопо
верховими будинками. Жителів його, цукроварів, буде 
забезпечено всім необхідним. У селищі обладнають 
центральне опалення, водо-і газопровід. Тут виростуть 
поліклініка, школа, дитячий садок, торговельний центр.

А поки що отак...
Будова — обласна удар

на комсомольська. І, як 
на кожній, усе тут у стані 
створення: і корпуси це
хів, і адміністративне при
міщення, і механічні май
стерні, і їдальня. Остання 
незабаром стане до ладу. 
Це — просторе світле 
приміщення, де можна 
буде обслужити за один 
раз не менше 150 робіт
ників.

— Власне, робітнича 
їдальня вже давно була б 
готова, — каже начальник 
пересувної механізованої 
колони тресту «Кірово- 
греідмашважбуд» Едуард 
Іванович Еалюкас, — якби 
трест «Запоріжсантехмон- 
таж» вчасно постачив об
ладнання. А сьогодні до
водиться шукати виходу і 
привозити на будову обі
ди, возити робітників у 
їдальню до Липняжки.

Претензії Едуарда Іва
новича справедливі. Адже 
будівництво піде швид
ше, коли учасників його 
буде забезпечено всім 
необхідним у побутовому 
відношенні. На жаль, цьо
го не скажеш про робіт
ників споруджуваного за
воду. Будоєб є будова, 
тут доводиться жити у

вагончиках, інколи задо
вольнятися обідами, які 
привозять, чи брати про
дукти б буфеті. Але труд
нощі ці тимчасові і не
рідко нічим не виправда
ні. Створення побутових 
умов найчастіше залежить 
від того, дбають керівни
ки лише про виконання. 
плану будівельних робіт 
чи й про настрій і самопо
чуття кожного члена ро
бітничого колективу.

Дозвольте запитати
Прикладів, м'яко кажу

чи, недбайливого ставлен
ня до створення належних 
побутових умов з боку 
адміністрації можна на
вести чимало. І, мабуть, 
слід їх назвати, щоб усу
нути найближчим часом. 
Почнемо з житлових ва
гончиків, вірніше, з жит
лового містечка на будо
ві, як його вже можна на
звати. Вагончики цілком 
пристосовані до житла, та 
адміністрація будови не 
могла розташувати їх в 
іншому місці, як тільки за 
кілька метрів від дороги, 
по якій ідуть важкі само
скиди, тягачі, трактори, 
бульдозери. Як, дозволь
те, запитати, там може 
відпочити робітник чи ро-

Адреса будови:

Липняжка, 
цукровий завод
бітниця після напружено
го трудового дня?

— Я не маю права пе
ренести житлове ллістечко 
в інше місце, — каже на
чальник ПМК Е. І. Валю- 

кас, — адже місце визна
чено генпланом.

Важко задовольнитися 
такою технократичною 
відповіддю, важко нею не 
обуритись. І секретар 
партійного комітету трес
ту ‘ «Кіровоградмашваж- 
буд» Олександр Вячесла
вович Сужаєв обурився.

— Не треба турбувати 
вищі інстанції, — сказав 
він, — це питання компе
тенції тресту. Для того, 
щоб робітник високопро
дуктивно трудився, він 
повинен добре відпочити.

Правий, на всі сто про
центів правий Олександр 
Вячеславович. Люди пра
цюють у польових умовах, 
але хіба не можна зроби
ти так, щоб вони почуеали 
себе на будівельному 
майданчику як удома? 
Щоб мали свіжу теплу по
стіль, душ чи лазню, ви
сокоякісну їжу? Можнз, і 
вже багато робиться в 
цьому плані. Але багато 
треба ще й зробити. Ска
жімо, на будівельному 
майданчику немає лазні. 
Ще не поставили. Та є 
вона в Липняжці. Хіба не 
можна домовитися з прав
лінням місцевого колгос
пу чи місцевою Радою на-’ 
родних депутатів про те, 
щоб лазнею користували
ся робітники будови?

— Можна, — пояснює 
другий секретар Добро
величківського райкому

Пізнувато, звичайно, та 
помилки виправляти ніко
ли не пізно. На будівницт
ві повільно вирішується 
питання створення комсо
мольсько - молодіжних 
колективів, організації ді
йового соціалістичного 
змагання, оперативного 
підбиття його підсумків, 
заохочення кращих моло
дих будівельників.

Приходьте на будову
Минулого року справи 

на будові йшли більш- 
менш непогано. Виробі
ток кожного робітника 
становив понад сто про
центів. Нині тут відстають 
у виконанні плану буді
вельно - монтажних робіт 
приблизно на місяць. 
Причина? Не вистачає бу
дівельників. Саме це тур
бувало членів бюро обко
му комсомолу. Саме роз- 
в'язачнялі цього питання 
вони займалися на виїзно
му засіданні. На будові 
зайняті нині 260 робітни
ків, потрібно не менше 
700. Адже зараз, коли по
года сприяє, можна різко 
підвищити темпи будів
ництва. Отже, слід роз'яс
нити молодим людям пе
реваги праці на будівель
ному майданчику споруд
жуваного заводу. Одна 
з них — додаткова оплата 
за роз'їзний характер ро
біт.

комсоллолу Микола Чайка. 
— І ми це зробимо.

Потрібна ініціатива 
райкому
На жаль, Микола веде 

розмову в основному в 
майбутньому часі. Треба 
езяти на комсомольський 
облік не менше 120 чле
нів спілки, а взято поки 
що п'ятдесят.- 1 це слід 
робити негайно. Можна 
поліпшити політико-вихов- 
ну роботу серед робітни
чої молоді, організувати 
для неї культурний від
починок? Можна. Нема 
поки що відповідного при
міщення на будівельному 
майданчику, але поруч є 
чудовий Будинок куль
тури. То чи не можна туди 
запрошувати молодих ро
бітників споруджуваного 
підприємства? Можна. 1 
це робитимуть. Важливо, 
щоб райком комсомолу 
швидше звик вважати 
робітників - будівельників 
своїми.

Звичайно, звинувачувати 
особисто Миколу Чайку в 
усіх «гріхах» не можна. 
Але ж зроблено для мо
лодих будівельників
справді мало. Минув рік з 
початку будівництва цук
рового заводу, а райком 
комсомолу лише кілька 
днів тому (в день засідан
ня виїзного бюро обкому 
комсомолу) приступив до 
створення штабу будови. 
Начальником штабу това
риші обрали Миколу Біло
усе, він же очолив і комі
тет комсомолу.

Бюро зобов'язало...
Бюро обкому комсомо

лу разом з трестом «Кіро- 
воградмашважбуд» ухва
лило постанову, в якій 
зобов'язало міськкоми, 
райкоми комсомолу від
діли обкому комсомолу 
вжити оішучих заходів для 
активізації шефства над 
будівництвом одинадцято
го цукрозаводу Бюро 
знайшло необхідним на
правляти для роботи на 
будові комсомольсько - 
молодіжні загони з про-

мислових підприємств, 
колгоспів; ПМК тресту 
«Кіровоградмашваж б у д» 
що/лісяця до 10 числа 
вносити пропозиції щодо 
направлення комсомоль
ців і молоді на будову, до 
10 червня забезпечити 
підготовку будови до ор
ганізованого прийому і 
правильного виробничого 
використання комсомоль
ців і молоді, що прибува
ють.

Працівників пересувної 
механізованої колони тре
сту «КірОЕОградважмаш- 
буд» зобов'язано органі
зувати навчання будівель
них професій молоді, під
вищувати її кваліфікацію і 
професійну майстерність, 
створити необхідні уМОВИ 
для високопродуктивної 
праці і постійних заробіт
ків КОМСОМОЛЬЦІВ ' моло
ді, вжити заходів для ско
рочення плинності кадрів, 
особливу увагу звернути 
на поліпшення виробни
чих, житлово - побутових і 
санітарно-гігієнічних ум ■>е.

Вирішенр виділити для 
оформлення червоних ку
тків 500 карбованців, 
дозволити Добровеличків- 
ському райкому комсомо
лу виділити для цієї ж 
мети 200 карбованців. Бю
ро обкому зобов'язало 
свої відділи, Добровелич- 
ківський райком комсо
молу штаб будови підви
щити рівень організатор
ської та массБО-політичної 
роботи серед молодих 
будівельників, поліпшити 
організацію соціалістич
ного змагання, ширше 
розгорнути рух настав
ництва, постійно дбати 
про поліпшення умов пра
ці і побуту молодих лю
дей Підтримати ініціативу 
комсомольської організа
ції будованого цукрозаво
ду про проведення 21 
червня комсомольсько • 
молодіжного суАотникв.

В ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого і"' 
Мунара».

t



З сзялор „Молодяй колку илр** З червня Х.&8О рожу

_ ПРОПАГАНДИСТ І АГІТАТОР — П'ЯТИРІЧЦІ

На Кіровоградському 
І заводі радіозиробіа я 
І працюю чотири роки. Три 
І з них — пропагандистом 
■ у механоштампувальному 

цеху.
Спершу вважав, що на 

занятті досить прочитати 
лйкцію відповідно до про
грами — і все буде доб
ре. Але потім стаз поміча
ти, що інтересу до занять 

Я слухачі не виявляють. Це 
с мене вразило: я готуюся, 
І стараюся, а мене не слу- 
| хаіоть або вдають, що слу

хають. І лише згодом, 
іт проаналізувавши свої лек- 
ІЯ ції, докладно вивчивши 
«І аудиторію, я дійшоз вис

новку, що всі ті знання, 
які я прагнув передати 
слухачам, їм відомі ще зі 
школи, адже більшість із 
них мала середню освіту. 
Довелося перебудовувати 
методику своєї підготов
ки. Почав застосовувати 
технічні засоби — плака
ти, діаграми, діафільми, 
прагнув знайти цікаві фак
ти з життя цеху, заводу, 
області, користувався на
очними посібниками.

Не відразу, але появив
ся у слухачів інтерес до 
занять. На початку цього 
року, включившись в ог
ляд руху «Пропагандист і 
агітатор — п'ятирічці

слухачіз, вони 
своє ставлення

ефективності і якості», 
при роботі над особистим 
творчим планом я визна
чив, як активізувати нав
чальний процес. Ухил зро
бив на практичні завдання. 
Небавом прийшли й пер
ші, давно очікувані ре
зультати: підвищилась ак
тивність 
змінили 
до роботи. Серед них по
явилися ударники кому
ністичної праці. За остан
нє пізріччя двох відзначе
но як кращих по професії. 
Хочу навести такий прик
лад. Ольга Номировська 
освоїла складний батат >- 
позиційний прес-автомат.

и і» слч •. --тжм»

На Україні другого такою 
немає. Коли його освою
вали на одному з москов
ських азтозазодів, то про 
це писала навіть «Правда». 
І наша Ольга його підко
рила. Прийшла ж вона нз 
завод соромливою дівчин
кою, боялася навіть піді
йти до майстра і спитати 
що-неЬуть. Нині вона ме
ханік цеху. Технологи 
«скаржаться»: коли Ольга 
»ого—небудь вимагає, то 
не залишить у спокої, по
ки свого не доб ється. Га
даю, що це досить вдалий 
приклад формування ак
тивної життєвої позиції. 
Нинішнього року Ольга

першу раці- 
пропозн-

подала свою 
оналізаторську 
цію. (Досі ніхто із штам
пувальників за всю істо
рію цеху їх не подавав).

Донедавна мене часто 
вибивала з колії ситуація, 
коли у відповідь на прик
лади наших досягнень я 
чуз зід слухачів: «Усе це 
так, усе це добре, та ось 
у нас у цеху досі...» Спо
чатку я назодиз приклади, 
що в останні роки вже 
зроблено, автоматизова
но, але це не давало та
кого ефекту, як хотілося 
б. З часом я переконався: 
найвищий ефект дає залу
чення слухачі-з до безпо
середнього розв'язання 
ними ж поставлених проб
лем. Ось приклад. Чимало 
нарікань було на нестачу 
стисненого повітря. Ірзп- 
лялися простої устатку
вання. Доручив слухачам

провести рейд, ВИЯВ^В^^ 

причини простоїв, устане- ч 
вити пошкодження пнев- 
моапаратури, назвати їх. 
Згодом комсомольці кон
тролювали ремонтні ро
боти. Як результат — пер
ше місце по економії 
енергії (в четвертому 
кварталі минулого року).

Нині плануємо влашту
вати ще один рейд по ви- ' 
користанню електроенер
гії. Вважаю, що й туг у а 
слухачіз широке поле ді- Я 
яльності.

О.Д<Є,: успіх роботи Про- 1 
паИфірй^та в тому, щоб ; 
тізно іс.ов язати проблеми 
політнавчаиня, позсякден- 
ні турботи слухачів з їх- І 
ньою практичною діяль- 1 
ністю. Це зробить куди II 
міцнішими їхні знання.

І. ТсРЕЩЕНКО, '

пропагандист.
м. Кіровоград.

Старшин . бібліотекар 
Новгородкіссьної районної 
дитячої бібліотеки Галина 
Заїка, зустрічаючи юних чи
тачів, передусім цікавиться 
їхніми уподобаннями, світом 
їхніх захоплень. 1 лише тоді 
пропонує їм потрібну ннигу.

На час літніх нанінул во
на, як групномсорг, склала 
онреглий план обслуговуван
ня школярів.

; Фото с. фененка.

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

Ось ідуть піонери Боб- 
ринецького, Гайворонсь- 
кого, Світловодського ра
йонів. У їхніх руках — 
емблема маршруту «З 
країну знань». Вони одяг
нені в яскраві костюми 
алхіміків, ззіздарів, ста
рика Хоттабича, Піфаго- 
ра...’

«Жозгенятський екс
прес» виїжджає на площ/ 
з хлопчиками і дізчаткзми 
Ленінського, Кірс-зського 
м. Кіровограда і Кірово
градського районів.. Вони 
добилися найбільших ус
піхів на маршруті «Зі
рочка».

З піснею, з рюкзаками 
за плечима вирушають у 
похід за маршрутом «Моя 
Батьківщина — СРСР» піо
нери Вільшанського, До- 
линського, Доброзелич- 
ківського районів.

Парад продовжився ці
кавими вікторинами, ат
ракціонами, іграми. Адже 
піонерське свято злилося 
з Міжнародним днем за
хисту дітей. Тому тут же, 
в парку, можна було ви
брати до душі дитячу 
книжку на книжковому 
ярмарку, взяти участь у 
конкурсі малюнків на ас
фальті «Моя країна — мій 
дім»...

— Раніше ми "лише за
очно були знайомі зі сво
їми ровесниками з Усти- 
нівсі.кого і Новоукраїнсь- 
кого районів. А тепер 
зустрілися з ними і под
ружилися, — розповіли 
Василина Марущак, Гали
на Натоптана, Тетяна Сні- 
гир, Тетяна Бондаренко, 
шестикласниці Новгород- 
КІїВ-СЬКОЇ середньої школи 
№ 1. — Додому повезе
мо стільки радісних при
ємних вражень!

— А ще зліт додасть 
нам снаги та бадьорості у 
праці. Бо канікули на 
тільки для розваг. У табо
рі праці і відпочинку 
«Орлягко» Ми постарає
мося довести, що вміємо 
трудитись, як і навчатись, 
на «відмінне», — продов
жили Тетяна Діхтяренко, 
Ніна Петрова.

Ці щасливі для дітвори 
Дні, про які ми розказа
ли, — це лише один епі
зод із життя нашого під
ростаючого покоління, де 
все найкраще належить 
їм, дітям.

Т. ЖЕЛЄЗНЯКО8А.

УВАГА: ПІДЛІТОК!

Відбулися збори акти
ву обласної комсомольсь
кої організації, па яких 
розглядалося питання по
силення боротьби з пня пі
кою і правопорушеннями 
серед молоді Кіровоірад- 
іцпнп.

На зборах з доповіддю 
виступив перший секретар 
обкому комсомолу О. О. 
Скічко.

В роботі активу взяв 
участь і виступив секре
тар обкому партії В. |\. 
Дрпмчепко.

ЕФЕКТ «ТУРБОТИ»

У резолюції XVIII з'їзду 
ВЛКСМ підкреслювалась, 
що важливим завданням 
комсомолу є виховання 
підлітків. В останній час у 
нашій області під керів
ництвом партійних органів 
комітети комсомолу поси
лили увагу до питань пра
вового й морального ви
ховання різних категорій 
молоді, особливо непов
нолітніх.

Сьогодні можна сказати, 
що центром виховної ро
боти серед підлітків стали 
52 лекторії «Підліток», які 
діють в усіх містах і райо
нах Кіровоградщини, в їх
ній практиці добре себе 
зарекомендували такі 
форми роботи, як зустрічі 
з юристами, працівниками 
міліції, перегляди кіно
стрічок на правову тема
тику тощо.

Наприклад, у Кірово
градському Будинку куль
тури імені Калініна успіш
но діє кіноклуб «Юний 
правознавець» у його ді
яльності беруть участь 
старшокласники та учні 
профтехучилищ Кіровсь- 
кого району міста.

КОНФЕРЕНЦІЯ
ЖУРНАЛІСТІВ

(Закінчення.
Поч. на 1-й сюр.), 

відділом пропаганди і агі
тації окружкому БКП 
Живко Жепезв, який роз
повів у своєму виступі 
про втілення ленінських 
традицій преси в діяль
ності болгарських засобів 
масової інформації, про 
їх роль і значення з ідео
логічному забезпеченні 
виконання планів сьомої 
п'ятирічки, рішень XI 
з'їзду Болгарської кому
ністичної партії.

З науковими доповідями 
виступили професор Г. І. 
Вартанов — «Творче об
личчя газети», старший 
викладач, кандидат філо
логічних наук О. І. Яро- 
менок — «Пропаганда у 

зованими формами літньо
го відпочинку. Як це не 
прикро, але результат та
кої пасивності вилився в 
досить неприємні факти. З 
числа згаданих підлітків 
16,3 проценте скоїли зло
чини...

ЕФЕКТ БАЙДУЖОСТІ
Викликає серйозну три

вогу злочинність серед уч
нів системи профтехосвіти. 
Лишається незадовільною 
постановка індивідуально 
виховної роботи а кірово
градських МПТУ-4, МПТУ-2, 
ТУ-б, Олександрійському 
МПТУ-5, Оникіївському 
СПТУ-7.

Наприклад, лише на уч
нів Кіровоградської о
МПТУ-4 припадає 19 злочи
нів, у яких брали участь 
25 підлітнів. Між іншим, 
кочений третій юний пра
вопорушник, що скоїв зло
чин повторно, — також 
учень профтехучилищ.

А втім, чому дозуватися? 
Сьогодні в ряді профтех
училищ немає належного 
контролю за підлітками в 
години дозвілля, в гурю- 
житнах не запроваджено 
пропускної системи, нуль- 
турно-масову роботу зане
хаяно. Нерідні випадки пи
яцтва в гуртожитках 
Олександрійського МПТУ-1, 
Інгульського МПТУ-4 та ін
ших.

Комітети комсомолу
практично не впливають 
на добір і виховання інже
нерно-педагогічних кадрів 
профтехосвіти. Більше то
го, в окремих профтехучи
лищах місяцями існують 
вільні вакансії... секрета
рів комітетів комсомолу (в 
Кіровоградському МИТУ 4 
нема комсомольського ва
тажна чотири місяці, в 
Оникіїг.ському СПТУ-7 — 
три).

На превеликий жаль, у 
боротьбі з пияцтвом та ін
шими антигромадськими 
проявами серед молоді 
надто вже незадовільно ви
користовуються можливос
ті фізичної культури. І це 
тоді, коли самих тільки 
платних фізкультурних 
працівників в області налі- 

пресі досягнень науки і 
техніки», старший викла
дач В. В. Хохлачов — 
«Професійна етика журна
ліста», старший викладач, 
кандидат філологічних на
ук А. В. Мойсеєв — «Соці
альна відповідальність і 
громадська активність 
журналіста».

Повідомлення про го
ловні аспекти діяльності 
преси, телебачення і ра
діомовлення області, про 
їхнє місце в системі ідей
но-політичного, трудово
го й морального вихован
ня трудящих зробили; ре
дактор обласної газети 
«Кіровоградська празда» 
Ю. Д. Моторний, секретар 
Ноаоархангельського рай
кому партії Р. М. Они-

чується 1587.
Нині чимало спортивних 

споруд на становищі без
притульних дітей, а стадіо
ни є вигонами для випа
сання рогатої худоби. 
Красномовною ілюстраці
єю до цього фангу може 
бути стадіон у Помічній, 
де зруйновано трибуни для 
глядачів, а поламану ого
рожу досить ефектно до
повнює канава, що пере
тинає.. футбольне поле...

Більшість антигромад
ських проявів чинять під
літки за місцем проживан
ня. Саме це — найбільш 
уразливе місце виховної _ 
роботи. І як тут не згадати 
слів чудового радянського 
педагога А. С. Макаренка: 
«Йдіть у двори і займай
тесь там роботою з діть
ми. Пам’ятайте, що вихов- 

відбувастьсл 
квадратному

ний процес 
на ножному 
метрі».

У нас же 
копітка робота по створен
ню необхідних умов д; я 
виховання неповнолітніх 
за місцем проживання, по
силення боротьби з диія- 
чою безнаглядністю нерід
ко підмінюється проееден- 
ням загальних заходів, які 
врешті-решт не охоплю
ють молоді, що схильна до 
правопорушень. ~ 
«важні» 
до гуртків 
модіяльності, 
творчості і ____
секцій, становлять: 24 із 
151, взятих на облік у Кі- 
ровсьному РВВС, 31 із 103 
— у Ленінському РВБС 
м. Кіровограда, 5 із 39 — 
в Голованівському і т. д. 
А ось у Компаніївському 
та Онуфріївсьяому райо- 
на*-жоден підліток, що пе
ребуває на обліку, не бере 
участі ні в гуртках, ні в 
спортивних секціях.

Ще одне. Педагогів-ви- 
хователіа та інструкторів 
по спорту житлово-експлуі 
атаційних контор, внхоча- • 
телів гуртожитків ке вве
дено в номенклатуру бага
тьох* 1 міських і районних 
комітетів комсомолу, не 
організовано їхнього нав
чання.

До речі, всього з нашій 
області мережою подіб
них кінолекторіїв охопле
но понад 15,5 тисячі уч
нів. І тут особлива узага 
приділяється тим непов
нолітнім, які схильні до 
правопорушень, дітям із 
неблагополучних сімей.

З метою посилення ви
ховної роботи і запобіган
ня правопорушенням се
ред неповнолітніх, органі
зації їхнього змістовного 
дозвілля, підвищення
ефективності індивідуаль
но-профілактичної роботи 
з підлітками, що перебува
ють на обліку в інспекціях 
у справах неповнолітніх 
органів внутрішніх справ, 
комсомольці разом з пра
цівниками міліції, народ
ної і професійно-технічної 
освіти проводять операцію 
«Турбота».

Ефект від неї досить 
відчутний. Так, за підсум
ками проведення операції 
«Турбота-79» 74 проценти 
із числа неповнолітніх, які 
перебувають на обліну в 
органах внутрішніх справ, 
залучено в гуртки худож
ньої самодіяльності, тех
нічної творчості, спортивні 
школи.

Чимало підлітнів було 
направлено в табори для 
старшокласників, праці і 
відпочинку, в шкільні ре
монтно-будівельні, учнівсь
кі виробничі бригади.

Звичайно, всі ці цифри
і факти не потребуюіь 
особливих коментарів. 
Операція «Турбота» дає 
відчутні наслідки. І все ж 
аналіз її показує, що ще 
не всі міськкоми і райко
ми комсомолу зробили 
все необхідне для прове
дення цього важливого і 
конче потрібного заходу.

Скажімо, більше поло-« 
вини підлітків, які перебу
вають на обліку в органах 
внутрішніх справ, у містах 
Олександрії, Кіровограді, 
в Олександрізському й 
Гайворонському районах 
не було охоплено органі

Безумовно, ці побіжні 
нотатки тільки фрагмен
тарно висвітлюють окремі 
насущні проблеми коміте
тів комсомолу в роботі по 
боротьбі з антигромадсь
кими проявами серед мо
лоді нашої області, 
му наприкінці 
кілька слів 
діяльність 
комсомольських

повсякденна

Скажімо, 
підлітки, залучені 

художньої са- 
, технічної 

спортивних

І то- 
хочеться 

сказати про 
оперативних 

загонів

щемко, голова обласного 
телерадіохомітету І. №., 
Венжик, редактор облатЛ 
ної газети- «Молодий ко
мунар» М. І. Успзленко, 
редактор вільшанської
районної газети «Ленін
ська зоря» В. В. Возченко, 
редактор далинської ра
йонної газети «Шляхам 
Ілліча» В. К. Антоненко.
Науково - практична кон

ференція прийняла реко
мендації, спрямовані на 
неухильне виконання по
станови ЦК КПРС. «.Про 
дальше поліпшення ідео
логічної, г.олітико-вихоз- 
ної роботи», широке і 
всебічне висвітлення бо
ротьби трудящих області 
за успішне виконання плгзч 
ніз і соціалістичних зобе* 
в'язань завершального 
року п’ятирічки, розгор
тання соціалістичного
змагання за гідну зустріч 
наступного партійного 
з'їзду.

дружинників. Сьогодні з 
ооласгі оперативники _є 
шефами понад 80 процен
тів підлітків, які перебу
вають на обліку. Крім то
го, тор.ік у штабах ОКЗД 
взято на профілактичний 
облік-175 підлітків, схиле
них до правопорушень. 
Оперативники відвідали 
десятки неблагополучии^ 
сімей.

З області чимало прик
ладів ефективної роботи 

■ оперативних комсомоль
ських загонів дружинни
ків. 1 тут перш за все хо( А 
четься назвати Олексаид- 
рійський ОКЗД. З ньому 
150 молодих передовиків 
виробництва та учнів се
редніх спеціальних нав
чальних закладів. Загін за
безпечує „чергування по 
місту в складі міської ДНД 
шість днів на тиждень.

Оперативники викону
ють велику профілактичну 
роботу серед молоді і не
повнолітніх, 
неблагополучні 
дуть активну 
пропаганду, беруть участь 
у правовій роботі, здійсню
ваній міським комітетом 
комсомолу. За членами 
ОКЗД закріплено 15 особ
ливо «важких» підлітків.

За дев ять років існу
вання в загоні виробились 
певні традиції. Прийом 
нових членів у загін про
ходить в урочистій обста
новці, з прийняттям клят
ви, врученням посвідчен
ня і пам ятного сувеніра. 
Олександрійський ОКЗД 
по праву посів перше міс
це в обласному огляді ро
бити ОКЗД, присвяченому 

річниці з дня народ 
ж'е.ння В. "І. Леніна. *

Головне в його роботі 
— профілактика 
молоді,

відвідують 
сім’ї, ве- 
лекційну

серед 
виховна робота, 

контроль за неблагонадій- 
ними. підлітками. Тобто ті 
комЬо'ненти діяльності, які 
визначають їхні неспо
кійні і творчо напружені 
будні. Адже в центрі їх
ньої уваги — наш моло
дий сучасник. Людина, за 
яку ми асі відповідальні 
перед партією, урядом і 
країною.

8. ВАСИЛЕНКО.
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Нові пропозиції, висунуті на ювілей
ному засіданні Політичного консульта
тивного комітету держав — учасниць 
Варшавського Договору відповідають 
Яіїсітєвнм інтересам народів ссього сві
ту. В тон час як імперіалізм нагнітає 
міжнародну напруженість, соціалістичні 
держави закликають до ратифікації До
говору ОСО-2, заборони хімічної і радіо
логічної зброї, недопущення виробниц
тва нових видів і систем з<ірої масового 
знищення, незастосування сила в міжна
родних цідносинах.

Народи Радянського Союзу і Східної 
Європи зазнали в останній свіїовіії вій
ні величезних людських жертв. Наскіль
ки живі в соціалістичних державах споіа- 
дп нро ті страждання і руйнування, 
наскільки сильний їхній гютяг до миру і 
творення я глибоко відчув, перебуваючи 
на Красній площі в Москві в День Пе
ремог н 9 травня цього року.

Перемога над фашистською Ііімеччн-

іпову.

ною не тільки врятувала світову цивілі
зацію від загибелі, а'її створила сприят
ливі умови для вирішального піднесення 
антиколоніального руху в Африці і Азії. 
Світ соціалізму завжди виступав на боці 
народів, що борюїься за своє національ
не й соціальне визволення, проти імпе
ріалістичної експлуатації і расової дис
кримінації. Цей незмінний курс знайшов 
нове підтвердження і в підсумковому до
кументі зустрічі глав держав — учасниць 
Організації Варшавського Договор}.

і складній міжнародній обстановці, 
коли мільйони людей побоюються за до
лю розрядки, з Варшави було зроблено 
попередження про наслідки політики БО- 
енних авантюр. У польській столиці про
лунав ГОЛОС розуму І миру, ЩО знову 
підтвердив волю соціалістичних країн дб 
співробітництва в ім я розв'язання гост
рих міжнародних' проблем.

(АПН).
Бейрут,

<7 БАїД^ЬОХ нраїнах 
світу, особлизо азіат

ських, помітний резонанс 
викликали випробування 
Китаєм міжконтиненталь
ної- балістичної ракети, 
проведені о середині трав
ня. Серйозне занепокоєн
ня випробуваннями китай- 

І сьмої ядерної зброї вислоа- 
Д, люють Японія та Індія. 

Так, впливова японська 
газета «Асахі» заявляє, що 
з усіх.точон зору цей курс 
Китаю с «небезпечним і 
небажаним».

«'Китаю слід було б ста
ти на позиції обмеження 
розроблень ядерної зброї, 
приєднатися до Договору 
про непоширення ядерної 
зброї і Договору про забо
рону випробувань ядерної 
зброї в трьох сферах, іні
ціативно ДІЯ, и з Комітеті 
по роззброєнню в Женеві і 
саме таким чином внести 
вклад у пом'якшення між
народної напруженості», 
— підкреслює газета.

Та звернемось до Сполу
чених Штатів Америки. У 
декого там проскакують 
нотки радості з приводу 
успіху новоз’явленого дру
га. Але тим у США, хто 
прагне допомогти розвит
кові ракетно-ядерного по
тенціалу Китаю, не заса
дило б згадати, що одна з 
традйційних рис китайсь
кої дипломатії і воєнного 
мистецтва завжди поляга
ла в наявності у Пекіна 
планів, націлених на роз 
в’язання великих зовніш
ньополітичних завдань і 
реалізовуваних протягом 
тривалого строку при від
повідних маневрах, що від
вертають увагу.

Хоча тепер і КНР, і 
США констатують наяв
ність у них «паралельних 
стратегічних інтересів», 
слід згадати настанову 
Мао Цзздуна «бити ворогів 
поодинці», і «не допуска і и 
боротьби на два фронти-», 
про яку говорив Чжоу 
Еньлай на закритій партій
ній нараді1 ще 1973 року. 
Відомі танож висловлю
вання ^маоїстів про те, 
що «через деяку кількість 
років ми неодмінно збуду
ємо велині кораблі і буде
мо готові до висадки в 
Японії, на Філіппінах і 
в Саи-Франціско».

Більше того, заступник 
прем’єра Державної ради 
КНР Ген Бло, якого сьогод
ні з такою помпою прий
мають у Сполучених Шта
тах Америки, ще кілька 
років тому, будучи завіду
ючим відділом міжнарод
них зв’язків ЦК КПК, зая
вив- «У даний момент хай 
США захищають нас від 
впливу радянського реві
зіонізму. Коли ми вважа
тимемо, що час настав, ми 
скажемо дяді Сему: «Будь 
ласка, упаковуй свої ре
чі...»

Далекі стратегічні цілі 
Китаю, що оголюються, де
далі більше демонструють 
близоруність тих політич
них і монополістичних кіл, 
квтоі всіляко підтримують 
китайський мілітаризм.

БОНН. (ІАРС). Одним 
із своїх головних завдань 
західнонімецькі неонацис
тські та правоекстреміст
ські організації стазляїь 
ідеологічну обробку мо
лоді, насамперед студе-«- 
тіз і школярів, штучно 
розпалюючи при цьому 
інтерес до нацистського 
минулого. Тепер журнали 
і газети для школярів і 
молоді, які додержуються 
неонацистської орієнтації 
ростуть у Федеративній 
республіці, наче гриби піс
ля дощу, говориться у 
спеціальному меморанду
мі Мюнхенського інстиіу- 
ту сучасної історії.

За даними інституту, за
гальний тираж цих газет і 
журналів уже ^осяг 
2ии.000 примірників.

До їх числа належать 
журчали «Пфайль», «Сіре- 
не», «Альтернатіаа» і 
т. д., що їх випускає моло
діжна організація наці- 
онал-демократичної партії 
«Молоді націонал-демо
крати» в Дюссельдорфі, 
Бонні, Мюнстері та інших 
містах країни.

Рупором неонацистсь
кої молоді в Баварії є 
журнал «Сигналь».

Обробляють 
колодь

У найбільшій західноні
мецькій землі — північно
му Рейні-Вестфалії — ви
дається орган нацистської 
молодіжної організації 
«Вікінг-Югенд», що дістав 
найменування «ГЕК».

Серед західнонімецько
го студентства розповсюд
жується журнал «Дойче 
хохшульанцайгер», тираж 
якого досягає /5.000 при
мірників.

У меморандумі відміча
ється, що зидазці всіх 
цих журналів і газет нама
гаються насамперед пере
конати молодь у тому, що 
«нацистських злочиніз не 
було», виправдуючи тим 
самим тих, хто несе від
повідальність за створен
ня «таборів смерті», зруй
нування багатьох міст, ма
сові «акції знищення».

Інститут сучасної історії 
також відмічає, що неона
цистські молодіжні жур
нали активно займаються 
пропагандою расизму, ре
ваншизму і шовінізму.

KOIWyffap**

З перших ДНІВ лігнін кп- 
нікул Сашко Гуасігко при
йшов на стадіон. Спортивні 
поєдинки, ігри з м'ячем —- 
найкращий відпочинок дяк 
хлопчика. І гак для багатьох 
його ровесників, що живуть 
у Світловодську. Виходи ГІ.' 
вони на «Старти надій»-, гро, 
куються у спортклубах» 
створених за місцем прожи
вання. Цікаво їм спробував 
тп свої сили за програмою 
чОліміпйеьних сход-ипокі>.

Фото в. КРУШІЛ.

Л'/САКА. (ТАРС). За по
відомленнями з Йоганнес
бурга, в результаті черго
вої хвилі облаз у пригоро
дах Кейптауна, Дурбана і 
Йоганнесбурга, де про
живає основна частина 
«кольорових», як у ПАР 
іменують метисів і осіб 
азіатського походження, 
арештовано сотні молодих 
людей. Представники по
ліції відмовляються назва
ти точну цифру арештова
них. За даними агентства 
ЮПІ, вона перевищує 300 
чоловік.

Власті Преторії вдають
ся до репресій з метою 
придушити заворушення 
учнів, студентів, які вже 
шість тижнів відмовляють
ся зідвідузати заняття з 
школах та університетах. 
Молодь вимагає скасуван
ня расової дискримінації і 
збільшення урядових асиг

нувань на потреби освіти. 
На освіту одного «кольо
рового» тепер виділяється 
в чотири рази менше кош
тів, ніж на одного білого.

Бойкот занять знахо
дить підтримку серед тру-1 
дящих багатьох південно
африканських міст. На 
знак солідарності з мо
лоддю припинили робоїу 
робітники ряду підпри
ємств текстильної і м'яс
ної промисловості в Дур- 
бані і Кейптауні. Побою
ючись повторення бага
тотисячних заворушень, 
Іцо сталися в пригороді 
Йоганнесбурга — Соуето 
в 1976 році, власті змуше
ні були звільнити 50 виз
начних священиків, які ор
ганізували мітинг протес
ту прямо біля поліцейсь
кого управління.

Коментуючи події, які 
відбуваються в ПАР, пів
денно-африканська преса 
звертає узіту на те, що 
вони збіглися з вибухом 
гніву і відчаю в чорному 
гетто міста Майамі в США.

За порогом шкіл

І. синицин,
політичний оглядач 
АПН.

залишилися тисячі філіп- 
пінських юнаків і дівчат у 
наступаючому новому нав
чальному році. Продов
ження навчання стало не 
по кишені їхнім батькам. 
Уряд у черговий раз від
ступив перед вимогами 
власників приватних ко
леджів га університетів 
про нове підвищення ппа-

ти за назчання. 8 резуль
таті, відзначає манільська 
газета «Буллетін тудей», 
близько 500 тисяч сгуден-
тів, очевидно не зможуть 
продовжувати навчання. 
Багато з них приречені на 
злиденне 
будь-якої 
роботу.

існування без 
надії дістати

(TAPCj.

1_Т ЕМШОНАТ Європи з боксу серед 
-*• юніорів проходив в Італії. На рингу 

Риміні свої здібності демонстрували 
представники шкіряної рукгвички з ба- 
гагьох країн. Радянські спортсмени на 
них змаганнях завоювали сім золотих 
медалей,' дві срібні та одну бронзову.

У складі збірної СРСР виступав сту
дент факультету фізичного виховання Кі
ровоградського педагогічного інснітугу 
імені О. С. Пушкіна майстер спорту Во
лодимир Долгунь. Упевнено, па високо
му технічному рівні він. провів усі поє
динки. Після фінального бою ; румунсь
ким атлетом, що закінчився на корисн» 
Володимира, він прямо з рингу підняв-

Володимир Доягупь — чемпіон Євро
пи серед юніорів.
ся на верхню сходинку п’єдесталу поша
ни.

Читачі «Молодого комунара» щиро ві
тають Володимира Долгупя з цією пере
могою, бажають йому дальших успіхів 
у навчанні і на змаганнях різних рангів.

Олімпійського тобі почерку, Володи
мире!

ВІД АФІН — ДО МОСКВИ

1960 рік- р1ім- 25 і х **** серпня 1Іа стадіоні 
«Форо італіко» спалахнув 
факел Х\ІІ Олімпійських 
ігор. Радянські спортсме
ни, набравши 682,5 очка, 
зберегли за собою в неофі
ційному заліку перше ко
мандне місце. Вони заво
ювали 103 медалі — 43 зо
лоті, 29 срібних, ЗІ брон
зову. Команда СІНА від
стала від олімпійської 
збірної СРСР більше як 
на 200 очок.

Кращим спортсменом 
Римської Олімпіади було 
названо радянського штан
гіста Юрія Власова, який 
установив для атлетів 
важкої ваги рекорди в 
усіх трьох рухах і в сумі 
класичного триборства. В 
поштовху і в багатобор
стві його рекорди були 
одночасно й світовими.

Про Олімпіаду-С0 бол
гарська і 
младеж» 
учасники 
ігор виграли 
медаль для 
медаль — . .

• вариськості і дружби між 
молодими людьми різних 
рас і країн, різних політич
них і соціальних систем».

* * *

ЮПІ гімнастки ДЮСНІ 
обласного спорткомі-

газета «Народна 
писала: «Всі

Олімпійських 
найдорожчу 

людства. Ця 
атмосфера ю-

ФУТБОЛ

<1 1

тету запитують: у яких 
видах спорту на -літніх 
Олімпійських іграх мо
жуть брати участь жінки?

Для них програма гака: 
волейбол, гімнастика, лег
ка атлетика, веслування 
на байдарках, плавания, 
фехтування, стрибки у 
воду, окремі змагання із 
стрільби. Кінного іі парус
ного спорту до «жіночої» 
програми ке включено, од
нак жінки маючі. право 
участі в поєдинках чолові
ків.

А УЧАСНИКИ Всесоюз
них спортивних ігор 

«Старти надій» із Світло-.- 
водська-. запитують, яка 
кількість золота г. меда
лях, що їх вручатимуть 
чем п іон а м О.ч і м 11 і а ди.

В Олімпійській 
зазначено,
Олімпійських 
іоть медалі 
криті золотом (не 
6 грамів). Такі 
прийнято називати 
тими.

там, обіцяв іще раз вис і у- 
нити на Олімпіадах. Зго
дом він дотріїмаз-такп сво
го слова, ввійшов до скла
ду збірної команди Авсі- 
рії на іграх 1932 і 1936 
років. Найбільший успіх 
він мав, коли йому спов
нялося 72 роки — генерал 
Артур фок Понсрац у ро- 
зшраші Великого олімпій
ської о призу посів четвер
те місце.

. Г- і; * •
Повели гель могутньої 

Римської імперії, до скла
ду якої сходила й Греція, 
імператор Перон, вирішив 
завоювати собі вічну сла
ву на Олімпійських іграх, 
виступившії в сопках на 
колісницях. Та йому се 
зовсім щастило — копі не. 
підкорялися йому, і він,, 
знесилений, вішав з візка. 
Суперники ж не поспіша
ли до фінішу, почекали, 
поки імператор знову «вві
йде у спортивну форму». 1 
арбітри увінчали Перова 
лаврами чемпіона,* * *

хар тії 
що чемпіонам 

ігор вруча- 
із срібла, по- 

меише 
медалі 

золо-

Своєрідний 
СИОИТНШІОГО 

тя 
фехтувалвшщя

1 рекорд 
спортивного ДОВТОЛІ' -. 

встановила австрійська 
Еллеп 

яка брала13276591

* « *

Австрійський 
рал Артур фон 

грац, осідлавши мустанга, 
дебютував на олімпійсь
ких стартах. Це було 1924 
року в Парижі. Тоді 69- 
річний «.герой сенсації», 
даючи інтерв’ю журиаліс-

„Зірка
На стадіонах республіки відбувся чо

тирнадцятий тур чемпіонату країни се
ред клубів другої ліги. «Зірка» на своє
му полі приймала «Океан».

Одразу після свистка арбітра киянина 
Миколи Применка кірозоградці кину
лись в атаку на всіх фронтах. Юрій 
Касьонкін з лівого боку подає м яч уп
раво на Леоніда Маслова, останній ро
бить прострільну передачу, і Андоій 
Карп’юк добивається успіху — 1:0. Це 
сталося на 8-й хвилині гри.

Рахунок не змінився до кінця матчу.

Таблиця на сьогодні має такий вигляд:
І

«Буковина» 
’ СКА Л.

М О
2014 23-8

14 22—10 19

геие-
Пии-

участь у п’яні Олімпійсь
ких іграх. Дебютувала во
на 1932 року, коли їй було 
19 років. Тоді вона завою
вала золоту медаль. Па 
двох чергових Олімпіадах 
отримала бронзові наго
роди. Коли і її виповнилося 
43 роки, вона виступала 
па іграх у Мельбурні. Чо
тири рази Мюллср-1 Іраііс 
вигравала першість світу і 
18 разів — першість Авст
рії.

сСпарт ІЗ 17-8 19
«Десна» ІЗ 14-4 18
СКА К. ІЗ 16-10 17
«Суднобудівник» 14 17-8 17
«Кристал» 14. 17—13 15
«Говерла» 14 14-13 15
«Зірка.» 11 13-8 15
«Океан» 14 14-^14 14:
«Авангард» 12 13-12 14с
«Кривбас» 14 13-13 14
«Стахапозець» ІЗ- 7-6 14
сФруизеиець» 13 13-12 ІЗ
«Металург» 14 17-19 12
«Торпедо» 13 13-17 12
«Шахтар» 13 11-25 10
«Атлантика» ІЗ 10-22 9
«І Іива» 14 9-14 9
«І Іоватор» ІЗ 11-15 9
«Поділля» 12 5-18 7
«Колос» 13 7-16 7
«Дніпро» ІЗ (0-21 5
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КАНІКУЛИ, КАНІКУЛИ!ЧЕРГУЮТЬ ЮШ ■ " ДЗЕРЖИНЦ1
Юні дзержннці — гідна 

зміна народних дружин
ників, працівників міліції, 
їхні активні помічники. 
Вони роз'яснюють своїм 
ровесникам правила пове
дінки в громадських міс

яцях, борються з правопо
рушеннями, беруть участь 
у виховній роботі з непов
нолітніми.

Роботою шкільних заго

» IIW ХОЧЕТЬСЯ СТАТИ КОСМОНАВТАМИ...
На знімку: ВИХОВАНЦІ ДИТЯЧОГО САДКА № 42 м. КІРОВОГРАДА.

Фото Л. РІЗНИЧЕННА.

нів юних дзержинців міс
та керує міський штаб 
«ЮД» Палацу піонерів, 
очолюваний Валентиною 
Миколаївною Сірою. Ба
гато цікавих занять підго
тував і провів штаб. Від
булися зустрічі з ветера
нами Великої Вітчизняної 
війни, працівниками мілі
ції. та карного розшуку. 
На одному з вечорів юні 
дзержннці зустрілися з 
полковником у відставці 
Л. Ф. Барковнм. Він роз
повів про подвиг радян
ських людей у роки війни, 
про визволення нашого 
міста від німецько-фа
шистських загарбників.

На засіданні штабу юні 
охоронці правопорядку 
звітували про те, що зро
били загони. З особливою 

увагою слухали присутні 
звіт середньої школи № 6, 
де командиром загону Ва
дим Хабаров. Юні дзер- 
жинці цього загону чергу
ють в опорному пункті мі
ліції.

Багато добрих справ на 
рахунку юних дзержинців, 
та треба зробити ще біль
ше. Члени штабу готують
ся до походу по місцях 
бойової і трудової слави 
радянського народу. По
переду — рейд по місту з 
мстою запобігання право
порушенням серед підліт
ків. І під час літніх кані
кул не буде перепочинку.

О. РОГОВ, 
учень середньої школи 
№ 24 м. Кіровограда.

ДИСК-ЗАЛПІСНЯ МІСЯЦЯ
КВІТЕНЬ

• У своїх листах, друзі, ви 
назвали понад 60 пісень, 
які появилися останнім ча
сом. За підсумками квітне
вого музичного параду пе
ремогли такі пісні:

]. «Більшання почувши 
голосок» (Е. Ханок . — 
А. Поперечний) — «Всра- 
си>.

2. «Ссн-трава» з кіно
фільму «Небезпечні дру
зі» (Є. Птйчкін — Т. Кср- 
шялова) — С. Бєліков 
«Аракс».

3. «Золоті сходи» (ІО. Ап
тонов — М. Віккерс) — 
10. Антонов — «Араке».

І ЗНОВУ ГЛСТШІ
Виставою «Шельменко- 

дєнщик» в останній день 
травня е обласному укра
їнському музично-драма
тичному театрі імені М. Л. 
КропиЕНИЦького заверши
вся театральний сезон. 
КропиЕНИчани гостинно 
надали сцену колективо
ві Гомельського обласного 
російського драматичного 
театру. Самі ж від’їхали 
на гастролі на Гомельщину 
і в липні покажуть свої 
вистави жителям Брянська 
та Брянської області.

Гастрольне літо для кро
пивникам — не менш га
ряча пора. Зустрічі з но
вим глядачем, прихиль
ність якого потрібно ще 
заслужити.

На білоруську землю і в 
Росію кіровоградські митці

4, «Олімпіада-80» (Д. Тук
манов — Р. Рождествеи- 
ський) — Т. Мягі — «Са
моцвіти».

У квітні вам, друзі, по
добались такі ТВОРИ; «Є 
на світі ти» (О. Іванов — 
М. Пляцковськнй) — «Саб
ри»: «Монолог Жанни
Д-Арк» (Т. Єфімов — С. Ка- 
мінськнй) — В. Ігиатьсва; 
«Тричі по три». «Білий па
рус» (Є. Глебов,— Б.Окуд- 
жава) — «Вераси»; «Там у 
вересні» (Д. Тухманов — 
Л. Дербеньов) — В. Леон
тьев» пісні І. Дунаєвською 
з телефільмів «Д'Артань
ян і три мушкетери.», «Ох, 
водевіль, водевіль...»; пісні 
з пластинки Софії Ротару 
«Тільки тобі», багато ін

ших.
Почали надходити листи, 

в яких ви пишете про су
часну популярну музику, 
їх фрагменти «Диск-зал» 
опублікує під рубрикою 
«Ваша думка?» найближ
чим часом.

Дев'ятикласниця Світла
на Гетьманець із села Іва- 
но-Благодатного Кірово
градського району пропо
нує в рамках «Диск-залу» 
проводити музичні вікто
рини, конкурси. Твою про-

п

3.

повезли кращі вистави зі 
сеогс репертуару.

Звичайно, відкрити га
стролі має вистава «Дума 
про Британку» за п’єсою 
Юрія Янсвського. В ній 
найбільш повно виявляєть
ся творче обличчя сьогод
нішніх кропиеничан. Ви
става присвячена 110-й 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна І є творчою 
удачею колективу.

Принагідно хочеться ска
зати, що республіканська 
оглядова комісія назвала 
її однією з кращих вистав 
на Україні,.поставлених до 
ленінського ювілею.

З творів сучасних ра
дянських авторів театр 
взяв на гастролі «Дикого 
Ангела» О. Коломійця, лі-

позицію, Світлано, прийня
то. Найближчим часом 
«Диск-зал» обов’язково за
пропонує. своїм читачам 
музичну вікторину.

Ми щиро вдячні вам, 
ДРУЗІ, за листи. Запрошує
мо вас узяти участь у 
складанні травневого па
раду пісень. Запишіть в 
анкету назви трьох нанпо- 
пулярніших, на ваш пог
ляд, пісень. Аннету від
правте на адресу редакції. 
На конверті зробіть по
значку: «Диск-зал». Листи 
просимо посилати до 10 
червня.ПІСНЯ МІСЯЦЯ

ТРАВЕНЬ

1.

ричну комедію А. Кузне- 
цова «Московські каніку
ли» і виставу на тему пра
вового виховання молоді 
«Шрами» за п'єсою Є. Ша- 
бака.

Класину на гастрольній 
афіші театру імені М. Л. 
Кропивницького буде пред
ставлено ‘ виставами 
«Шельменко - денщик» 
Г. Кпітки-Основ'яненка, 
«Гріх і покаяння» І. Кар- 
пенка-Карого, музичними 
— «Циганка Аза» і «Соро- 
чинський ярмарок» М. Ста- 
рицького, музичною дра
мою «Титарівна» М. Кро
пивницького.

Маленьким глядачам ні- 
ровоградці покажуть казку 
«Великий чарівник» В. Гу
барева.

Побажаємо ж колективо
ві щасливих гастролей і • — 
вагомих творчих здобутків.

Л. ТРОЯН.
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Вівторок, 3 червня 
Перша програма 

8.00 — «Час». 8.40 —
Гімнастика. 9.05 — Улюб
лені вірші. 9.35 — Теле
фільм «Карп Маркс. Молоді 
роки», 1 серія. 10.40 —
Творчість народів світу 
(Угорщина) По закінченні
— Новини. 14.30 — Нови
ни. 14.50 — Док. телефільм 
<ІІаш Пушкін». 15 30 —-
•іРідна природа». 15.50 —• 
Телефільм для дітей «При
значаєшся внучкою». 1 се
рія. 16.55 — Спортивна 
програма. Чемпіонат СРСР 
з кінного спорту. Триборс
тво. Манежпа їзда. 17.35 — 
Творчість юних. 18.05 — 
Село: діла і проблеми.
18.30 — У кожному малюн
ку -- сонце! 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 —
Фільм-балет «Гамлет».
19.40 — .Прапороносці тру
дової слави. 19.55 — Теле
фільм «Карл Маркс». Мо
лоді роки». 2 серія. 21.00
— «Час». 21.35 — Чемпіо
нат СРСР з футболу: «Тор
педо» — «Динамо» (Моск
ва). У перерві — 22.20 — 
Сьогодні у світі.

Друга програма
10.00 — Новини 10.15 — 

Фільм-концерт. 10.40 — Ху
дожній телефільм «Юркові 
світанки». 2 серія. 16.00 — 
Новини. 16.10 — «Піонер
ський мільйон — Батьків
щині». 16.45 — «Телепост 
на ударній будові». 17.00 
Фільм-концерт. 17.30 — 
Чемпіонат України зі стен
дової стрільби. 18.00 — 

запрошує». (К-д).
1О.Ж) — «Актуальна доме- 

~ Чемпіонат срср з Футболу: «Динамо» 
(Київ) — «Кубань». У пе
рерві — «День за днем».

(К-д). 20.45 — «Па добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — І. Нєчуй-Левнць- 
кий. «Кайдашсва сім’я». 
'Гелсвнстава. У перерві — 
Новини.

Середа,4 червня
Перша програма

8.00 — «Чає». 8.40 — 
Гімнастика. 9.05 — Щасли
ве дитинство. Концерт ди
тячих колективів. 0.20 — 
Телефільм «Карл Маркс. 
Молоді роки». 2 серія. 
10.25 — Клуб кіноподоро- 
жей. По закінченні — Но
вини. 14.30 — Новини.
14.50 — Сільські будні.
Кінопрограма «Без відста
ючих», «Сервіс — слово 
сільське», «Наприкінці лі
та». 15.25 — Учителю — 
урок музики. 16.25 — Ро
сійська мова. 16.55 — Чем
піонат СРСР з кінного 
спорту. Польові випробу
вання. 17.25—Стартує літ
ня трудова. 17.55 —
«Об’єктив». 18.25 — Мульт
фільм «Квакша». 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 •— 
Життя науки. 10.30 — Піс
ні Р. Шумана виконує на
родна артистка СРСР 
О. Образцова. 19.55 — Те
лефільм «Карл Маркс. Мо
лоді роки», 3 серія. 21.00— 
«Часі». 21.35 — Обличчя 
друзів. 22.20 — Сьогодні у 
світі. 22.35 — Міжнародний 
фестиваль народної музи
ки й танцю в Конфолані 
(Франція).

Друга програма
10.00 — Повний. 10.15 — 

Для школярів. «Піонер
ський пошук!». 10.40 — Ху
дожній телефільм «Юрко
ві світанки». З серія. 16.00 
— Новини. 16.10 — Для ді
тей. «Хочу бути великим». 
Лялькова вистава. 17.00 — 
Концерт вокально-інстру
ментального ансамблю.
17.35 — «.Палітра». 18.00— 
«День за днем». (К-д). 18.15
— Оголошення. іК-ді 18.20 
— Мультфільм. (К-д). 18.30
— «Олімпійці в нашому 

ДЕорі». 19.00 — - Актуальна 
камера». 19.30 — «Рік п'я
тий. завершальний». (К-д). 
20.00 — Пошта передачі 
«Галузь: досвід, проблзмв».
20.45 — «Па добраніч, ді
ти'.» 21.00 — «Час». 21.35 
— Фільм-концерт. 22.00 — 
•іСтарт». По закінченні — 
Новини.

Четвер. 5 червня •
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40 — 
Гімнастика. 9.05 — Стар
тує літня трудова. 9.35 — 
Телефільм «-Карл Маркс. 
Молоді роки». З серія. 
10.40 — Фільм-концерт
«Зелений марш*. По закін
ченні — Новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — До Все
світнього дня охорони нав
колишнього середовища. 
Кінопрограма. 15.45 — Те
лефільм для дітей «При
значаєшся внучкою». 2 се
рія. 17.00 — Танцює Ірина 
Колпакова. 17.25 — Чем
піонат СРСР з кінного 
спорту. Подолання пере
шкод. 17.55 — Ленінський 
університет мільйонів. 
«Управління соціалістич
ною економікою». 18.30 — 
Веселі нотки. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — На
родна творчість. Телеогляд.
19.45 — Літо в Суханові. 
Кінозамальовка. 19.55 — 
Телефільм «Карл Маркс. 
Молоді роки». 4 серія. 
21.00 — «Часі». 21.35 —
Що? Де? Колн? Телевикто
рина. По закінченні — 
22.35 — Сьогодні У світі.

Друга програма
16.00 — Новини. 16.10 

— «’Голосую за професію». 
Майбутні ' _’ 
(Кіровоград 
донське ------- ----- ,.
17.20 — Сьогодні — День

будівельники, 
на Республі- 
телебаченпя).

охорони навколишнього 
середовища. 18.00 — До
кументальний телефільм 
«Чисті плеса». 18.30 —
Концерт. 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — 
«День за днем». (К-д). 19 45 
— «Вечори на Високому 
замку». 20.45 — «На доб
раніч, дітйі» 21.00 — «Чає».,
21.35 — Художній теле
фільм «Народжена револю
цією». 1 серія. 22.40 '—
Відбіркоьі передолімпійсь- 
кі змагання з плавання. 
По закінченні — Новини.

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 — 

Гімнастика. 9.05 — Вистав- 
ка Буратіно. 9.35 — Теле
фільм «Карл Марск. Моло- 
ді роки». 4 серія. 10.40 — 
Концерт ансамблю пісні і 

танцю «Сибірочок». По за
кінченні — Новини. 14.30
— Новини. 14 50— Док. 
телефільм «Граємося в 
математику». 15.00 — Чого 
І як навчають у ПТУ. Про 
професію шахтаря. 15.30
— Шахова школа. 16.00 —
Знай і вмій. Для юних тех
ніків. 16.45 — Москва і
москвичі. 17.15 — Велика 
арена юцого спортсмена.
17.45 — До 60-річчя утво
рення Карельської АРСР. 
Док. телефільм «Онего». 
іЗ.15 — Концерт Держав
ного ансамблю пісні і тан
цю Карельської АРСР 
«Кантеле». 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 —Док. 
телефільм .Випробу валь
ний полів». 19.40 — Коп-
церт-вальс. 19.55 — Теле
фільм «Карл Маркс. Моло
ді роки». 5 серія. 21.00 — 
«Час». 21.35 — До 181 ’
річниці з дпл народженії.'!- 
О. С. Пушкіна. Монолоіп 
О. С. Пушкіна у виконанні 
народного артиста СРСР 
Б, Бабочкина. 22.10 — Сьо
годні у світі. 22.25 — 
Г. Свиридов. «Пушкінсі»’- 
КИЙ ВІНОК».

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 -- 

Фільм-концерт «Мелодії 
біля озераї». 10.45 — Ху
дожній телефільм «Юркові 
світанки». 4 серія. 15.30 — 
«Рік п’ятий, завершаль
ний». 16.00 — Новини. 
16.10 — Для школярів.
«Старти надій». 16,30 —
Документальний теле
фільм, 1.7.00 — «Абітурі-.
єнт-80». Київський держав
ний університет. 17.35 — 
«День за днем». (К-д). 17.50
— Оголошення. (К-д). 17.55
— Телецйльм. (К-д). 18.00
— «Закон і ми». 18.30 — 
«Космонавти виростають 
па землі.». (К-д). 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30
— Документальний теле
фільм «Славику та всім ді
тям». 19.40 — «Дійові осо
би та виконавці». 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.35 — Худож
ній телефільм «Народжена 
революцією» 2 серія. 22.50
— Відбіркові передолімиїй- 
ські змагання з плавання. 
По закінченні — Новини. 

Субота, 7 червня
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40 — 
Гімнастика. 9.05 — Друяс- 

ві хлоп'ята. Концерт. 9.35
— Телефільм «Карл Маркс.
Молоді роки». 5 серія.
10.40 — Для вас, батьки. 
11.10 — Тираж «Спортло
то». 11.25 — Більше хоро
ших товарів. 11.55 — На
родні мелодії. 12.05 — Лі
тературна спадщина.
«Пушкін і Пущин». 13.15
— Телеклуб «Москвичка!».
14.30 — Новини. 14.45 — 
Фільм для дітей «Пустот
ливі брати». 16.00 — Оче
видне — неймовірне. 17.00
— На арені цирку. 17.45
— Бесіда політичного ог
лядача В П. Бекетова. 
18.15 — Мультфільмів
18.50 — Концерт ансамб
лю- скрипалів Державного 
академічного Великого те
атру Союзу РСР. 19.55 — 
Телефільм «Карл Маркс. 
Молоді роки». 6 серія. 
21.00 — «Час». 21.35 --
Концерт майстрів мис
тецтв і музичних колекти
вів. 22.40 — Док. фільми 
про художні промисли: 
«Кольорові камені». «Ку
бані». Но закінченні — 
23.05 — Новини.

Друга програма
10.00 — Повзши. 10.15 — 

Документальний телефільм 
«Знайти себе, або Бсс по
чинається зі школи». 11.05
— Концертний зал «Друж
ба». 11.50 — «Вогнем сер
ця». Поезія В. Сосюри.
12.35 — «Солдати Вітчиз
ни». 13.45 •— «Актори і
ролі». 14.35 — «Доброго 
вам, здерои/я». 15.05 —
Д. Фурманов. «Заколот». 
Вистава. 17.30 -- Кінопро
грама «Вітчизно моя неозо
ра». 18.10 — Телетурпір
«Сонячні кларнети». 19.00
— «Актуальна камера».
19.40 — Продовження пе
редачі «Сонячні кларнети».
20.45 — «Па добраніч, лі
тні» 21.00 — «Час». 21.35
— Художній телефільм 
«Народжена революцією».' 
З серія. 22.55 — Відбіркові 
передолімпійські змагання 
з плавання. По закінченні
— Новини.

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 —

Гімнастика. 9.05 — Грає 
В. Івко (домра). 9.30 — Бу-

дияьнпк. 10.00 — Служу
Радянському' СоїозуІ 11.00 
—- «Здоров’я». 11.45 —
Муз. програма «Ранкова 
пошта». 12.15 — Кінозкур- 
нал «По Радянському Со
юзу». 12.30 — .Сільська го
дина.' 13.30 — Музичний
кіоск. 14.00 — Телефільм 
«Ад’ютант його превосхо
дительства». 4 серія. 15.15
— Телефільм «Місто полу
м’яних світаиків». Із цик
лу «Міста і люди». 15.45— 
Фільм-концерт «Життя 
моє — «пера». 16.45 —
Клуб кінопедорожей. 17.45
— Мультфільм «Давай 
дружити». 18.00 — Міжна
родна панорама. 18.45 — 
Сьогодні — День працівни
ків легкої промисловості. 
19.00 — За вашими листа
ми. Музична програма.
19.40 — Телефільм «Карл 
Маркс. Молоді роки». 7 
серія. 21.00 — «Час». 21.35
— Концерт державного 
Красноярського ансамблю 
таадю Сибіру. 22.20 — 
Док. фільм «Спорт для 
мільйонів». По закінченні
— 22.50 — Новини.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

Сьогодні — День праців
ників легкої промисловос
ті,. 10.50 — Для дітей. «Ко
зенята і сірий вовк!» Ляль
кова вистава. 11.45 
«Слава солдатська». 12.45
— Концерт Державного ро
сійського народного хору 
ім. П'ятницького. 13.45 — 
«Місто мужності 1 едгши». 
Репортаж із панорами 
«Оборони Севастополя».
14.35 — Фільм-концерт.
15.05 — А. Всйцлср.
«Засада». Телевистава. 
16.00 — Музичний теле
фільм «Моя Кармен». 17.00
— «Джерела». 18.00 — Кон
верт фортепіанної музики.
18.30 — Відбіркові перед
олімпійські змагання з 
плавання. 19.15 — «Акту
альна камера». 19.45 —
«Резонанс». Науково-попу
лярний огляд. 20.45 — «ІІа 
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній 
телефільм «Народжена ре- 
полюцією». 4 серія. По за
кінченні — Новини.

\
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