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АРТЕРІЯ ДРУЖБИ 
І СПІВРОБІТНИЦТВА 
^РОЧИСТГ. ВІДКРИТТЯ ПОРОМНОЇ ПЕРЕПРАВИ 
ІЛЛІЧІВСЬК — ВАРНА

Яскравим уособленням міцніючого братерства радян
ського і болгарського народів, широких можливостей 
соціалістичної економічної інтеграції стала поромна пе
реправа, яка зв’язала два чорноморських поргн — Іллі
чівськ і Варїіу. 14 листопада в цих містах відбулись 
урочисті церемонії відкриття морського залізничного по
ромного сполучення між портами СРСР і НРБ.

Під наднхаїочим враженням теплого вітального по
слання товариша Л. 1. Брежнєва, надісланого радян
ським і болгарським будівельникам, морякам, портови
кам, залізничникам — усім, хто створюзав що одну з 
найбільших у світі поромних переправ, прийшли на мі-* 
тннг десятки тисяч жителів Варті.

Тепло зустрінуті присутніми, на мітингу виступили з 
промовами перший секретар ЦК БКП, Голова Держав
ної Ради НРБ Г Живков і член ГІолітбюро ЦК КПРС. 
секретар ПК КПРС А П. Кириленко, який очолює ра
дянську делегацію на торжествах з нагоди відкриття 
поромної переправи.

Учасники мітингу з піднесенням прийняли вітальний 
лист Центральному Комітетові БКП і вітальний лист 
Центральному Комітетові КГІРС.

Начальник будівництва об’єкта рапортував про завер
шення спорудження комплексу. Товариші Т. Живков і 
'А. Н. Кириленко перерізають стрічку: поромну перепра
ву Варна — Іллічівськ відкрито!

Через кілі на хвилин трипалубний пором «Герои Одес
сы» з вантажами для СРСР відходить у перший робо
чий рейс, взявши курс на Іллічівськ.

* * *
Будівельники, залізничники, докери, моряки, жителі 

Іллічівська урочисто провели в перший робочий рейс 
порем «Герой Шипкн».

Відбувся мітинг, на якому з промовами виступили 
»ілен ГІолітбюро ПК КПРС, перший секретар 11К Ком
партії України В. В. ІЦербинький, член ГІолітбюро ЦК 
БКП, секретар ЦК БКП О. Дсйпов. який очолює деле
гацію НРБ на торжествах з нагоди відкриття переправі;.

На мітингу було оголошено вітального листа першого 
Секретаря ЦК БКП, Голови Державної Ради НРБ това
риша Т. Живкова радянським і болгарським учасникам 
будівництва поромного комплексу Вапна — Іллічівськ.

Учасники мітингу з великим піднесенням прийняли лі
тальний лист Центральному Комітетові'КГІРС. Генераль
ному секретареві ЦК КПРС, Голові Президії Верховної 
Ради СРСР Л. І. Брежнєву і надіслали телеграму Цент
ральному Комітетові Болгарської Комуністичної партії, 
першому секретареві ЦК БКП. Голові Державної Ради 
11РБ Т. Живкову.
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® 17 листопада —
Міжнародний день студентів

НАМ ІТИ ДО СВІТЛА
Частина великої армії 

майбутніх спеціалістів 
відзначати/ле свято в ат
мосфері піклування краї
ни про вищу школу, про 
розвиток науки, про за
безпечення висококвалі
фікованими кадрами всіх 
галузей народного госпо
дарства. ААолодь НДР, Че- 
хословаччини, Польщі, 
Монголії, Радянського Со
юзу та інших соціалістич
них країн зустріне Міжна

родний день студентів ра
дісно, весело.

По-іншому пройде свято 
у студентів капіталістично
го світу. «Університети 
хворі — де вихід?» — та
не запитання сьогодні час
то появляється на перших 
полосах французьких га
зет. У цей же час понад 
сто тисяч учорашніх сту
дентів, а сьогоднішніх 
спеціалістів з дипломами 
бродять вулицями фран- 
(Закінчення на 2-й стор.).

ВОШІ УВАЖНО СЛУХАЛИ ХВИЛЮЮЧІ 
РЯДКИ СПОГАДІВ Л. І. БРЕЖНЄВА -ЦІ
ЛИНА'. ПО РАДІО. А КОЛИ ЦЕЙ ТВІР 
ПОЯВИВСЯ В ГАЗЕТАХ. РОБІТНИКИ ЧИ
ТАЛИ ЙОГО КОЛЕКТИВНО. ЧИТАЛИ У 
БРИГАДАХ. ЦЕХАХ. ВІДДІЛАХ.

НА ФОТО: СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ КОМ
СОМОЛУ КІРОВОГРАДСЬКОГО РЕМОНТ
НОГО ЗАВОДУ УКРРЕМТРЕСТУ Д. ІВА
НОВ ЧИТАЄ РОЗДІЛИ «ЦІЛИНИ» В МЕ
ХАНОСКЛАДАЛЬНОМУ ЦЕХУ № 1.

Фото В. ГРИБА.

ЯК символ
ВІРНОСТІ
ВІТЧИЗНІ

Мільйони людей у Радянсько
му Союзі і зарубіжних країнах 
з великим інтересом сприйняли 
спогади товариша Л. 1. Бреж
нєва «Мала земля» і «Відрод
ження». Високо оцінюючи гли
бокий ідейво-політпчішн смисл 
пнх книг, читачі висловили по
бажання, щоб Леонід Ілліч 
продовжив роботу над спога
дами і розповів про інші най
більш важливі стали в історії 
країни.

Великому подвигові радян
ського народу присвячений но
вий твір Леоніда Ілліча Бреж
нєва «Цілина».

Освоєння цілини — справа 
історичного значення. Мова 
йшла не тільки про піднесення

зернового господарства однієї 
республіки, а про кардиналі не 
розв'язання зернової проблеми 
в масштабах усього Радив 
ського Союзу. Цілинна епопей 
ще раз показала всьому світові 
найблагородніші моральні 
якості радянських людей, вена 
стала символом беззавіїною 
служіння Батьківщині, великим 
звершенням соціалістичної 
епохи.

Про подвиг сотень тисяч ко
муністів, патріопв-цілвшшків. 
про їх наполегливість, сміли
вість. трудову ініціативу роз
повідає автор спогадів «Ці
лина».

Нову книгу товариша Л. 1. 
Брежнєва «Цілина» випестило 
українською мовою г.идавви- 
нтво політичної літератури Ук
раїни.

Книга вийшла часовим тира
жем і надрукована на головно
му підприємстві республікан
ського виробничого об’єднання 
«Поліграфклига» Дєржкомвв- 
лаву УРСР.

(РАТАУ).

МИ —РАДЯНСЬКІ
Що мене вразило в но

вій книзі .спогадів това
риша Л. І. Брежнєва «Ці
лина», так це тонко підмі
чене вміння простої ра
дянської людини виходити 
переможцем у боротьбі з 
труднощами, природною 
стихією.

Взяти хоча б Володими
ра Чекаліна, запального, 
відчайдушного бригадира, 
котрий повів своїх хлопців 
на- штурм, здавалося б, 
неприступного Для трак
торної колони Ішиму, зу
мів з допомогою місцевих 
жителів знайти брід і ді- 
статись-тани до місця

призначення, незважаючи 
на розлив ріки. Або агро
нома з радгоспу «Жда- 
новський», що зумів вико
ристати свої професійні 
знання і знайти дійовий 
практичний метод бороть
би з посухою. «Тепер на 
цілині на відміну від ін
ших місць насіння загор
тають на глибину до вось
ми сантиметрів, це стало 
звичайним агроприйо- 
мом», — пише Л. І. Бреж
нєв. За цими словами.— 
творчий неспокій людини, 
яка шукала виходу зі 
складного становища, про
диктованого природою, і 
знайшла його.

Чи взяти «претензію» 
В. Т. Моргуна, якому про
понують «високий пост, а 
він не хоче, відбивається 
руками й ногами». «Здава
лося б, честь, а йому при 
кро до сліз: тільки-но роз
горнув господарство, зріс
ся з людьми, намітив план 
перетворення радгоспу у 
справжню фабрику деше
вого зерна, а тут треба 
все кинути»...

Все це — штрихи нашо
го, радянського способу 
життя, штрихи до портре
та людини високого мо
рального обов’язку.

Книга Л. I. Брежнєва — 
данина героїці буднів ря-

доеих трудівників, на до
лю яких випало нелегке, 
але почесне випробуван
ня — підкорити одвічно 
пустуючі цілинні землі.

Відверто нажучи, досі я 
знав про цілину з розпо
відей старших, з яінсфіль- 
/лів, по-справжньо/лу осяг
нув подвиг її підкорювачів 
тільки тепер, коли озна
йомився з «Цілиною». Ціл
ком згоден зі словами: 
«Для діячів літератури і 
мистецтва немає більш ці
кавого і надихаючого зав
дання, ніж відображати 
подвиги народу, в тому 
числі на цілині»

М. ЧОРНИЙ 
робітник.

емт Смоліне.
Маловисківського 
району.

Один процент 
річної еконо
мії електроенер
гії по республі
ці — це 1400 
мільйонів кіло- 
ват-годші, <101 о

ЯКІСТЬ НАШОЇ РОБОТИ: 
проблеми руху за бережливість

СКІЛЬКИ КІЛОВАТІВ
достатньо для 
видобування ЗО 
мільйонів тони 
вугілля чи ви
робництва 14 
мільйонів тонн 
прокату.

БЕЗГОСПОДАРНОСТІ?
РЕЙД КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ НАРОД

НОГО КОНТРОЛЮ, ОБЛАСНОГО ТА КІРОВОГРАДСЬКОГО 
МІСЬКОГО ШТАБІВ «КОМСОМОЛЬСЬКОГО ПРОЖЕКТОРА» І 
«МОЛОДОГО КОМУНАРА».

Кілонат-юдпіш чи гео- 
калорії в руки не візьмеш 
вс зважиш па долоні Але 
воші мають вагу, можли
во, навіть більшу ніж речі 
матеріальні. Підприємство, 
що витрачає енергію зверх 
ліміту, оплачує її в кілька 
разів дорожче, що позна
чається на собівартої гі 
продукції. Оюж на біль
шеє і і підприємств облас
ного центру великого зпа- 

>ті— і. ,, ■ шпшп.г—гл тдвипиаитмммкзтезаира

чення набула боротьба за 
посилення режиму еконо
мії теплоенергетичних ре
сурсів Кожен знає в пін 
своє місце: інженер — за 
креслярською ДОШКОЮ ро
бі ГІІПК — за верстатом, 
водій — за кермом. * про
жекторист» -- над свіжим 
номером стіннівки. Але. на 
жаль, існує й інше явище, 
яке не відповідає меті цієї 
боротьби Пою намагаю-

ться пояснити виробничою 
необх ід: ііс і іо. пепередба- 
ченими труднощами, хоча 
чи не головну роль віді
грає тут правило деяких 
господарських керівників; 
спочатку прсд\кція за 
всяку ціну а потім усе ін
ше. А ця ціпа іноді вияв
ляється надто дорогою.

(Закінчення на 2-й стор.).
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НАМ ІТИ 
ДО СВІТЛА

(Закінчення.
Поч. на 1-м стор.).

цузьких місі. «Франція 
витрачає надто малу час
тину свого бюджету на 
потреби студентської мо
лоді!» — під таким ло
зунгом веде боротьбу На
ціональний союз студентів 
Франції.

Франція — не виняток. 
У країнах бізнесу прово
диться так званий соціаль
ний відбір абітурієнтів при 
вступі до вузів. Багато ді
тей робітників та селян 
при всіх своїх здібностях 
лише можуть мріяти про 
студентську лаву. А коли і 
вдасться їм вступити до 
вузу, то ніякої гарантії на 
роботу за спеціальністю 
після одержання диплома 
у них немає. Студенти ка
піталістичних країн страй 
кують, вимагають від урн 
дів уваги до себе, борю 
ться за демократію, за 
мир, за ті права, якими 
наділено їхніх ровесників 
із соціалістичних країн.

Час від часу молодь 
планети збираєіься на свої 
форуми, час від часу краї 
ни обмінюються студент
ськими делегаціями, що 
літа на будівельних май
данчиках багатьох країн 
з’являються життєрадісні 
робітники в будзагонів- 
ських спецівках і новобу

дови слухають мовне різ- 
нобарв’я. Міжнародні сту
дентські будівельні заго
ни вже стали традицією. 
Все це сприяє зближенню 
студентської молоді світу, 
зародженню дружби. Все 
це допомагає молодим 
боротися за мир і спра
ведливість на землі.

У цей день, мабуть, ба
гато студентів згадають 
своїх друзів з інших кра
їн, поздоровлять зі свя
том. А ми пропонуємо 
вам невеличку подорож 
маршрутами однієї сту
дентської туристської гру
пи, що зовсім недавно по
бувала у братній Угорщи
ні. Коментуватимуть її 
члени групи, студенти тре
тього курсу механіко-ма- 
шинобудівного факульте
ту Кіровоградського ін
ституту сільськогосподар
ського машинобудування 
Юрій Бабенко та Олек
сандр Коваль.

Отже,

ДРУЖБА 
ПОЧИНАЄТЬСЯ 
З УСМІШКИ

Столиця Угорщини зу
стріла нас щирими усміш
ками. Ми мчали людними 
вулицями Будапешта, і жи
телі міста, побачивши на
пис «Радтрансавто» на на
шому автобусі, зупиняли
ся, привітно махали рука

ми. І ми відповідали їм 
такою ж привітністю.

За кордоном особливо 
відчувається, як поважа
ють у світі Радянський 
Союз, як тягнуться до ра
дянських людей, намагаю
ться поговорити, розпита
ти, як у нас, розказати, як 
у них.

Поїздка групи (в ній бу
ли кіровоградські й тер
нопільські студенти-будза- 
гонівці) була багатою на 
зустрічі, на знайомства. 
Дванадцять днів — це 
стільки цікавого, нового, 
навіть незвичайного. Але 
для нас, студентів, най
більш пам'ятними були, 
звичайно ж, зустрічі зі 
своїми зарубіжними по
братимами.

Дебрецен. Ходили хра
мом науки — Дебрецен- 
ським університетом. З ці
кавістю роздивлялися 
стенди, виставки, порів
нювали зі своїми, інсти
тутськими, розпитували 
про вуз, про студентів, 
про систему освіти. Гово
рити, між іншим, з угор
ською молоддю неважко, 
бо російська мова — обо
в’язковий предмет у шко
лах, та й інтерес до нашої 
великої мови неабиякий.

Дебрецен познайомив 
нас із... будапештськими 
дівчатами. Вони — сту
дентки столичного педін
ституту — приїхали сюди 
на практику. Представляю
чись, вони називали себе 
російськими іменами — 
Аня, Женя...

— Хіба й у вас є такі 
імена?

Дівчата сміялися.
— Нам подобаються ва

ші, російські, — сказала 
Аня (вона, до речі, чудо- 

во розмовляє по-росій
ському, хоча вчиться на 
природничому факульте
ті). — Ми свої імена пе
реклали на російську, щоб 
у вас не створювалось 
труднощів з вимовою.

Про що говорять сту
денти, коли зустрічаються? 
Звичайно ж, про свої оцін
ки, теми курсових, про 
семінари, про курйозні 
випадки на екзаменах, 
про своїх викладачів. Ми 
ж розповідали одне одно
му ще й про систему осві
ти. В Угорщині, повідали 
нам майбутні вчительки, 
школярі вчаться 12 років: 
вісім — у звичайній школі, 
а чотири — у спеціалізо
ваній, котра готує своїх 
вихованців до певної про
фесії. Потім — інститут, 
університет. Інститут — 
іще три роки навчання і 
спеціальність чисто прак
тична. Університет же ви
пускає кадри тільки для 
наукбвої роботи.

Стипендія в угорських 
студентів менша, ніж .у на
ших, і її надання залежить 
в основному від матері
ального забезпечення.

Жартували, сміялися, 
пили каву. А наприкінці 
обмінялися адресами.

В одній дитячій пісеньці 
є чудові слова: «Ну а 
дружба починається з ус
мішки». Чудові й справед
ливі. Мабуть, тому за 
невеликий час подорожі у 
нас появилося багато дру
зів, що навкруги цвіли 
усмішки. А міжнародна 
моза жестіз ставала дру
гим етапом до знайомства 
і розмов.

Кьосег. Це невелике міс
течко годарувало нам зу

стріч з італійськими сту
дентами. Двоє хлопців і 
дівчина, медики, приїхали 
в Угорщину трохи відпо
чити. Як і всі студенти, во
ни дружелюбні, жваві, ве
селі. Спільну мову ми 
знайшли моментально. 
Італійці добре знали ан
глійську. Майбутні меди
ки — діти багатих батькіз. 
І хоч ми подружилися з 
ними, та все ж різниця у 
світосприйманні відчува
лася. Поводились італійці 
занадто вільно. У цієї 
трійки — власна машина, 
чимало грошей. Над своїм 
майбутнім вони особливо 
не замислюються: батьки 
ж улаштують як слід.

Ми зіграли з ними дві 
партії о теніс. Обидві, до 
речі, виграли.

Ця зустріч ніби зіткнула 
нас з іншим світом, незна
ним, несхожим на наш, 
соціалістичний. Зіткнула і 
дала змогу відчути: в тому 
світі є й такі студенти, з 
власними машинами, з 
повними гаманцями хрус- 
кітливих купюр, діти біз
несу, породжені ним і 
викохані.

Балатонфьолдвзр. Міс- 
то-курорт. Прекрасна
здравниця на озері Бала
тон. Зігріло нас теплим 
сонцем, занурило у води 
знаменитою європейсько
го озера.

На Балатоні у нас від
булася ще одна цікг.ва 
зустріч. Із туристською 
групою молоді і студентів 
з Німецької Демократич
ної Республіки. Ми вияви
ли ініціативу: запросили 
їх провести разом вечір 
дружби молоді двох кра
їн. Німці з великою радіс

тю згодились, ДОПОМОГЛИ 
в організаційних питання/. 
Вечір пройшов на славу. 
Скільки було цікавих тем 
для розмов! Як завжди, 
переважали чисто сту
дентські. Але багато гово
рили про другу світову 
війну, про мир між наро
дами.

— Світла пам’ять про 
Сталінград живе в наших 
серцях, — казало сьогод
нішнє покоління Німець
кої Демократичної Рес
публіки. — Ми, як і все 
прогресивне людство, бо
ремося за мир, за непо- 
вторення тієї трагедії, яка 
спалахнула в сорокових 
роках.

А потім німецькі сту
денти запропонували скрі
пити дружбу «Катюшею». 
Нашою незабутньою «Ка
тюшею». Співали всі ро
сійською мовою. (Як і в 
Угорщині, в школах НДР 
російська мова — не про
сто обов язковий предмет, 
а й дуже популярний).

З «Катюші» неначе по
чалася друга частина на
шого вечора — пісенна. 
Скільки пісень ми пере
співали! І як було радісно 
на душі, що дружба 
справді не знає кордонів: 
Починаючись зі щирої ус
мішки, дружба прогре
сивної молоді міцніє, роз
вивається.

■і'- * Ф
Ми, радянські студенти, 

сьогодні вітаємо всіх сво
їх ровесників-побратимів 
з Міжнародним днем сту
дентів і зичимо кожному 
всього найкращого в на
вчанні, в житті, з боротьбі 
за мир, демократію, за 
перемогу соціалізму.ОБРЯДИ НАШІ.РАДЯНСЬКІ

Зчора в Будинку полі
тичної освіти обкому Ком
партії України почала ро
боту обласна науково- 
практична конференція з 
питань соціалістичної об
рядовості.

З доповіддю «XXV з’їзд 
КПРС і XXV з’їзд Компар
тії України про завдання 
ідейно-морального вихо
вання трудящих та заходи 
по дальшому впроваджен
ню радянських традицій, 

nr n.nl’ РАДС’ЬКОМУ ЗАВОДІ ТРАКТОРНИХ І'ІД-
Пилппч А<А Р' ?’А,1СТРЛ Д^ЬНИЦІ НАДІЮ ЛИСОГОН Іі ’п я- ■L\rll!\:nIPAB>KIIb0IG ГОСПОДАРЯ, ЯКИП ДБАЄ 
РАТЯШИ0«T.lA БЕРЕЖЛИВІСТЬ. ЯК ЩИРОГО ВИХО- 
НРНІН ПИ r TPVI ’Д І'г1^ РОБІТНИКІВ, 1ЦО ТІЛЬКИ-НО ні ІІНШЛИ В ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ.

Фото В. ГРИБА,

свят і обрядів в області» 
виступив завідуючий від
ділом пропаганди і агіта
ції обкому партії І. П. Олі- 
фіренко.

У роботі конференції 
бере участь заступник го
лови Комісії по радян
ських традиціях, сайтах і 
обрядах при Раді Міністрів 
УРСР С. О. Стеценко. У 
своєму виступі він висвіт
лив питання «Роль комісії 
по радянських традиціях, 
свягах та обрядах з орга
нізації і проведенні нових 
свят і обрядів».

Сьогодні конференція 
продовжує свою роботу.

СКІЛЬКИ КІЛОВАТІВ 
БЕЗГОСПОДАРНОСТІ?

(Закінчення.
Поч. на 1-й crop.).

КіровоїрадськиЯ міський 
комітет народного контро
лю, обласний і міський 
штаби «Комсомольської о 
прожектора» провели на 
32 підприємствах міста 
масову перевірку викори
стання теплової га елек
тричної енергії.

На заводі тракторних 
гідроагрегатів останнім ча
сом реалізовано багато за
ходів, спрямованих проти 
непродуктивною витра
чання енергії. Завдяки 
цьому протягом трьох 
кварталів нідприсме гво 
зекономило 1319 гисяч кі
ловат-годин електричної і 
1879 гсокалорій теплової 
енергії. -В основному це 
пов’язано зі змінами тех
нологи виробництва, впро
вадженням цінних раціо
налізаторських пропозицій 
новаторів.

Для технологій нх потреб 
на підприємстві викори
стовують теплову енергію 
у вигляді пари. Завдання 
по поверненню конденсату 
на теплоцентраль туг 
виконують. Нинішнього 
року відновили теплоізо
ляцію паропроводу на ді
лянці довжиною 800 мет
рів. А ось усередині при
міщень труби в окремих 
місцях забули заізолюва- 
тп. На день перевірки ніс 
не в усіх цехах було за
склено вікна.

Брак І економія. Перше 
завжди впливає на друге. 
За три квартали втрати 
від браку порівняно з від
повідним періодом минуло
го року знизились на 36.3 
процента. Цифра красно
мовна, але вона якось 
меншає в очах, коли ді
знаєшся. що через випуск 
недоброякісної продукції 
цього року завод трактор
них гідроагрегатів додат
ково втратив 33 тисячі кі
ловат-годи н електроенер
гії. Додамо до цього ще 15 
тисяч нераціонально ви
трачених кіловат-годин — 
наслідок порушення гер
метизації електропечей.

Усього ж за дев’ять мі
сяців в грати електроенер
гії становили на нідпрп- 

ЄМСТ8І І ІЗ ТИСЯЧ КІЛОВсГІ- 
годиіі. Факт, що повинен 
тривожити не тільки го
ловного інженера Г. В. 
Бугрсєва та інших керів
ників, а й комсомольських 
активістів, «прожекторис
тів», які, до речі, не дуже 
поспішають виявити ак
тивність у русі за еконо
мію і а бережливість, влас
ну ініціативу. Скажімо, не 
всі комсорги знають, скіль
ки комсомольців і чоловік 
ІІЄСІІІЛКОВОЇ молоді ведуть 
особисті рахунки економії, 
скільки з ііііх подали ра- 
ціоналіза горські пропози
ції, спрямовані на змен
шення втрат електро- і теп- 
лоснсргії. А безконтроль
ність — вона рідна сестра 
безгосподарності.

'Проте, керівники управ
ління механізації будівни
цтва комбінату «Кірово- 
градважбуд» без особливих 
зусиль можуть довести, що 
контроль за витрачанням 
пального — справа не обо
в’язкова, другорядна. В 
документах указується ли
ше кількість виданого 
пального і час роботи ме
ханізмів. Скільки на кі
нець дня лишилося паль
ного, невідомо. Премій за 
економію робітникам уп
равління відповідно не ви
плачують. Проте існує 
тверда гарантія щодо еко
номії. бо: механізми екс
плуатують не з повним на
вантаженням за часом на
вантаження механізмів не
достатнє. Словом, «допо
магає» економити нерит

мічна робота будівельних 
організацій. Відповідно 2, 
5 і 6 процентів електро
енергії зекономили в уп
равлінні за три квартали 
цього року. Чого ж іще 
треба! А на будівництві 
гуртожитку для робітників 
заводу друкарських ма
шинок щодня працюють 
виготовлені кустарним 
способом електричні при
лади для опалення. Зазна
чимо: встановлені вони
всупереч усяким правилам 
техніки безпеки, «з'їда
ють» за день 50, а за мі
сяць — 2400 кіловат-годин.

Тс ж саме і н будівель
ному управлінні тресту 
«Кіровоградміськбуд», де 
керуючим М. А. Мельни
ченко. З восьмої по сім
надцяту годину електро
прилади нагрівають по
рожні підсобні приміщен
ня незалежно від темпера
тура повітря надворі. Цс 
означає, що кожного дня 
в управлінні «звільняю
ться» від 105 кіловат-го
дин електроенергії. Ось де 
такий потрібний промінь 
«Комсомольського прожек
тора»!

Перевірка показала, що 
и шля хово-б уді вельном у 
управлінні тресту «Дніп- 
роиі.тяхбуд», яке очолює 
М. Л. Бондар, не контро
люють використання лі
міту електроенергії. Ліміту 
не розподіляють по ви
робничих дільницях, не
має питомих норм витрати 
енергії на одиницю про
дукції. Результат, у тре
тьому кварталі допущено 
перевитрату енергоресу ;> 
сів на 32,9 тисячі кіловат- 
годин, за що управління 
заплатило штраф у чоти
риразовому розмірі — 
3289 карбованців. Яка ж 
тоді собівартість збудова
них ним шляхів?

Увесь цей рік штаб 
«Комсомольського прожек
тора» на Кіровоградському 
олійжирномбінаті практич
но не діяв. Існував він 
формально, на папері. А 
експлуатація зварюваль
ного й верстатного облад
нання без обмежувачів ро
боти на холостому ходу 
призвела до перевитрати 

Рейдова бриіада: В. ВОЛОШИН, А. ОРЛОВИМ, 
М. ЛЯ ПІН — народні контролери, Л. БОГЗА, В. РО
МАНОВ — комсомольські «прожектористи», А. ЧЕК- 
МЕНЬОВ —• заступник начальника обласного штабу 
«Комсомольського прожектора», В. КАЛИНА — на
чальник Кіровоградського міського штабу «Комсо
мольського прожектора», А. РОМАНЮК — спецкор 
«Молодого комунара». Всього в рейді взяли участь 
БО чоловік.

25 тисяч ніловат-годин 
електроенергії на рік. ви
кидається в атмосферу 
випар конденсату, а це та
кож спричинило втрату 36,5 
тисячі кіловат-годин. При
чина ж мовчанки «про
жектористів» у тому, що... 
немає художника. Наче, 
крім художника, єсі комсо
мольці на комбінаті не
письменні. Справа ж, ма
буть, не в красивому по
черку.

Вночі освітлення в мага
зинах потрібне, цього ні
хто не заперечує. Але, щоб 
у магазині № 1 Ленін
ського райхарчоторгу 50 
лами по 40 ватів кожна 
«перепалили» за ніч 18 кі
ловат-годин електроенер
гії... Дорого коштує така 
«ілюмінація», для якої по
трібно не більше десяти, 
лампочок.

Чим же виміряти безгос
подарність? Кіловат-годи
нами, іеокалоріями чи ти
сячами карбованців штра
фу? Справа, мабуть, не 
тільки в них. Зрештою, 
втрачені кіловат-годині! 
підприємство може ком
пенсувати впровадженням 
нової технології. • А як 
компенсуєш почуття госпо
даря, що його повинні 
виховувати в молодому 
робітнику І КОМСОМОЛЬСЬКІ 
збори, і і і ж самі стіннів
ки «Комсомольського про
жектора», яких, до речі, 
не густо було на підпри
ємствах. де проводилась 
перевірка?

ІЦс йдуть звітно-виборні 
збори в комсомольських 
організаціях, створюються 
нові штаби «Комсомоль
ського прожектора». І, 
складаючи плани роботи 
на наступний звітний пе
ріод, «прожектористи- не 
мають права випускати з 
поля зору проблеми еко
номії та бережливості 
тільки через те. що «немає 
художника». Для бойово
го органу комітету комсо
молу це просто несолідно.

>’

>
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У СЕЛІ ОЛЕК
САНДРІВНІ Д0- 
ЛИНСЬКОГО РА
ЙОНУ СПРАВ
ЛЯЮТЬ НОВО
СІЛЛЯ. свято 
НА ВСІЙ ВУЛИ
ЦІ. БО ЗАБУДО
ВА ТУТ ВЕДЕ 
ТЬСЯ НЕ ТАМ, 
ДЕ БУЛИ СТАРІ 
БУДИНКИ, А На 
ОКРЕМИХ СІЛЬ
СЬКИХ «КВАР
ТАЛАХ.».

З стор,----- ■

Ви отримали двійку на вступних екзаменах до 
інституту чи, не набравши потрібної кількості балів, 
іи. пройшла за конкурсом. Ви мрієте про навчання у 
вузі, але невпевнені у своїх силах, бо після закінчен
ая школи минуло кілька років. Цін біді можна Запа
лити, вступивши на підготовче відділення вйбрансго 
вами інституту.

Вже десятин рік таке відділення існує при Кірозо- 
ірадському чіституті сільськогосподарського машп- 
нобудурапня.За цей час сотні юнаків і дівчат попов
нили тут свої знання з основних предметів і стали 
Студентами.

«Нулювиіі курс» КІСМу (так іще називають підго
товче відділення.) дуже популярний у молоді, яка 
хоче набути професії інженера. Ось думки про робіт- 
фиК деяких його колишніх вихованців.

Анатолій КРАСНОЩОК, 
другокурсник ремонтно- 
технологічного факуль
тету:

— На робітфак я при
йшов після служби а армії. 
Про професію інженера 
мріяв давно, та вступити 
до інституту, відверто ка
жучи, боявся. Математику 
знав погано. Підготовче 
відділення допомогло ме
ні надолужити прогаяне.

Володимир КЕРЕБЕРДА, 
студент першого курсу 
факультету сільськогоспо
дарського машинобуду
вання:

— Бісім років тому я за
кінчив школу. Відразу по

дав документи до КІСМу, 
та тут мене спіткала невда
ча — не пройшов за кон
курсом. Армія, робота на 
Світловодському заводі 
чистих металів. Вирішив 
іще раз спробувати всту
пити до інституту, але вже 
через підготовче відділен
ня. Щиро вдячний викла
дачам математики і фізи
ки Юрію Михайловичу 
Онші та Олександрі Гри
горівні Бондаревій за вмі
ле, дохідливо пояснення, 
за ту доброзичливість, 
терплячість, яку вони ви
являли до мене і моїх то
варишів.

Микола Кулик теж учи-

• ТВОЯ ПРОФЕСІЯ

ЗАПРОШУЄ РОБ1ТФАК
ться на другому курсі ін
ституту. На підготовче від
ділення приїхав за на
правленням тресту «Олек- 
сандріятехбуд», де пра
цював шофером.

— Через чотири роки 
повернуся на своє під
приємство з дипломом ін- 
женера-механіка. Вдячьий 
робітфакові за те, що з 
його допомогою я зробив 
важливий крок до вибра
ної професії.

А ось що розповідає за
відуючий підготовчим від
діленням, кандидат еконо
мічних наук Б. Д. Пташко:

— Наше відділення спра
ведливо називають робіт
ничим факультетом. Су
діть самі. Молоді люди 
після закінчення десяти
річки з деяких причин не 
змогли вчитися в інститу
ті, тому пішли на вироб
ництво. Попрацювали два— 
три роки, вирішили здо

бути вищу освіту. Але 
шкільні знання вже необ
хідно відновити в пам'яті. 
Тут на допомогу й прихо
димо ми.

Умови навчання у нас 
чудові. До послуг слуха
чів — література, кабіне
ти, лабораторії. На підго
товчому відділенні викла
дають висококваліфікова
ні спеціалісти. Слухачам 
надають житло, виплачу
ють стипендії. Після ус
пішного закінчення на
вчання слухачів відділення 
зараховують студентами 
першого курсу денного 
відділу поза конкурсом.

Кого ми приймаємо на 
відділення? Звичайно, осіб 
із середньою освітою. На
ші слухачі — це перш за 
все передові робітники, 
колгоспники, воїни, звіль
нені в запас із лаз Радян
ської Армії. Йдуїь вони до 
нас за направленнями 

промислових підприємств, 
будов, організацій, тран
спорту і зв’язку, колгос
пів, радгоспів, команду
вання військових частин. 
При цьому додержуємо 
умови, щоб рекомендова
ні мали безперервний ви
робничий стаж не менше 
одного року.

Хочеться підкреслити, 
що студенти з числа слу
хачів підготовчого відді
лення, як правило, добре 
вчаться, виявляють себе в 
наукових дослідженнях, 
беруть участь у громад
ському й культурному 
житті вузу. Так, прикладом 
у навчанні є колгоспники 
Володимир Поліщук з 
Вільшанського, Олександр 
Рудь з Новомиргород- 
ського районів, робітник з 
Олександрівської райсіль- 
госптєхніки Олег Кшемін- 
ський, звільнені в запас 
воїни Михайло Журав- 

ський, Микола Кулик та 
інші.

Свого часу пройшли че
рез робітфак і закінчили 
інститут, а тепер успішно 
працюють інженер кол
госпу імені Карла Маркса 
Доброзеличківського ра
йону Іван Панченко, інже
нер колгоспу «Перше 
травня» Петрівського ра
йону Петро Плешко, голо
ва колгоспу «Правда» 
Добровеличківського ра
йону Микола Кузьменко, 
інженер Київського науко
во-дослідного інституту 
надтвердих матеріалів Вік
тор Сокуренко.

Всі вони, наші вихованці, 
вдячні підготовчому відді
ленню, адже в їхньому 
житті воно відіграло не
абияку роль Вдячні нам і 
виробничі колективи, де 
працюють випускники
КІСМу.

Нині йде приймання 
заяв на підготовче відді
лення. Тих, хто хоче стати 
інженером і заслужити на 
підприємстві, в КОЛГОСПІ, 
радгоспі чи у військовій 
частині честі бути направ
леним до нас, запрошує
мо на робітничий факуль
тет.

«Шановна редакціє! Роз
суди нас із Борисом. Ми 
зустрічалися з ним два ро
ки, а це посварн.’п-сь, і мені 
всі кажуть, що я в цьому 
винувата.

А все сталося так. Ми пи
ли воду біля автомата. 
Один із молодиків, що про
ходили мимо, рантом вирвав 
з моїх рук склянку І ВИПИВ. 
Хулігани почали реготати. 
А коли я обурилась, то той, 
що винив воду, нецензурно 
вилаявся. Мені було стра
шенно соромно, тз не за і;с- 
бс. Зрештою, я не з поло
хливого десятка. Але ж я 
бела не сама. Борис же за- 
місгь того, щоб заступитися, 
потяг мене вбік, І МИ ПІШЛИ, 
а вслід нам неслася брудна 
лайка. До речі, Борис — 
спортсмен, високий на зріст. 
Коли я сказала, іцо він 
боягуз, він заперечив, ска
зав, що в даному разі смі
ливість була ні до чого, бо 
хлопці були напідпитку. Але 
я все одно вважаю, що Бо
рис — боягуз і що з такою 
людиною дружити не варто.

Галина М., 18 років.
м. Кіровоград*.

Галина назвала свого ко
ханого боягузом, одначе 
сама в цьол*.у невпевнена. 
Як невпевнена і в тому, що 
єзагалі чинити у випадках, 
подібних до того, про який 
вона розповіла в листі.

Викликати міліцію? Але 
кожного хулігана мілі

ціонера не приставиш. Від
повідати тим же, як пропо
нує у своєму листі Галича? 
Та погодьтеся, що коли ги 
позажаєш себе, а тим паче, 
коли на тобі гарна вечірня 
сукня, а з уст нестиметься 
брутальна лайка, то картина 
буде не вельми привабли- 
зою. д якщо до того ж ти 
*Ц- й з юнаком, котрий ди- 
риться на тебе, як на ніжне 
створіння, і дарує тобі 
квіти...

було б непогано почути 
Думку читачів з цього при

воду. Справді, за правилами 
джентльменства, Борис по
винен був заступитися за 
дівчину. Як? Чемно нагадати 
хуліганам про такі поняття, 
як культура і порядність? З 
отакими — чемно? Поклика
ти дружинників чи міліцію? 
Ага, стануть вони чекати! 
Вибрати третій варіант — 
теж вилаяти? Але тоді спра
ва, очевидно, дійде до бій
ки і знову ж таки буде по-

ВИПРОБУВАННЯ СТРАХОМ
рушено громадський поря
док.

Отже, коли вважати, що 
Борис мав рацію, спокійно 
відійшовши від хуліганів, то 
як же тоді з гідністю 
справжнього мужчини, ад
же Галина вважає Бориса 
боягузом?

Ця ситуація, котру ми 
сьогодні виносимо, читач», 
на твій розсуд, згадалась 
мені і в залі засідань мі
ського суду. На лаві підсуд
них — неповнолітні Олек
сандр Білик та Андрій Чми 
лейко. Вирок суду, сльози 
матерів, похнюплені облич
чя юнаків...

А сталося все теж не 
менш чудового вечора, ко
ли два дружки, Сашко і Ан
дрій, нудьгували і не знали, 
куди себе подіти. Стояли на 
зупинці автобуса N2 31, що 
в Масляниківці, і перекида
лися словами, неначе грали 
в пінг-понг, так, аби що-не- 
будь говориіи. Пляшка ви
на, котру розпили вдома, 
потроху п’янила мс-зок і ви
магала від хлопців якихось 
дій. Настає такий стан, коли 
і говорити вже не хочеться, 
і вино не п’ється, а від 
нудьги місця собі не знахо
диш. Оцей стан — цілкови
тої душевної порожнечі, 

котру, відчуваєш, конче по
трібно чимось заповнити, — 
найстрашніший. Саме тоді 
людина найчастіше перехо
дить межу дозволеною.

Сашко з Андрієм теж у 
стані цілковитої душевної 
порожнечі і нудьги. коли 
вже і не пилось, і не гово
рилось (іншого дозвілля во
ни просто не розуміли), ви
рішили підійти до трьох 
молодих людей, котрі стся- 

ли на зупинці і про щось 
жваво розмовляли. Підлітки 
не знали, що виконроб пе
ресувної механізованої ко
лони № 1 облміжколгоспбу- 
ду Василь Вепько, інженер- 
будівельник «Кірозоград- 
вибухпрому» Анатолій Плуж
ник і шофер автотранспорт- 
кого об'єднання 10100 Пет
ро Щербина теж тільки-но 
«зметикували на трьох» над 
річкою і тепер, дихаючи 
один на одного винними па
рами, жваво обговорюють 
різні проблеми і ще не ді
йшли до тої порожнечі, КО
ГИ неодмінно хочеться ДІЯ
ТИ. Сашко з Андрієм піді
йшли до компанії дорослих 
і, раптом уявивши себе «ко
ролями Масляниківки», по
чали вимагати сиіарет.

їхнє «королівське» само
любство було втішено. До
рослі люди, двоє з яких ма
ли спеціальну інженерну 
освіту, послужливо піднес
ли дітям сигарети і тим ви
знали їхню «королівську» 
зверхність. Це вже було не 
абищо. І один з новоспече- 
них «монархів» розвернув
ся і щосили вдарив в об
личчя Петра Щербину і зо
середжено спостерігав, як 
той падав. Двоє інших до
рослих, міцних і здорових 

людей, замість того, щоб 
зупинити неповнолітніх ху
ліганів, кинулись навтікача. 
Масляниківським «монар
хам» це додало сили і ваги.

Так почалося випробуван
ня страхом, чужим страхом, 
яке у людини нікчемної і 
слабкої неодмінно викличе 
реакцію сили і зверхності. 
Хуліган — завжди боягуз. 
Тому й затіває він бійку, що 
прагне утвердити свою вда

вану сміливість. Бо справж
ня сміливість, як і справжня 
ерудованість, культура, не 
вимагає постійного під
твердження. Справді силь
ній і сміливій людині ніко
ли не спаде на думку ви
пробовувати свою силу, во
на в ній переконана. Люди
на слабка, боягузлива по
стійно хоче переконати се
бе і інших у протилежному.

Саме з цих мотивів, які 
суд класифікував як безмо- 
тивний злочин, Сашко з Ан
дрієм кинулись наздоганяти 
двох дорослих людей, що 
сховалися в автобусі. Гам 
випробування страхом не 
відбулося: хтось із пасажи
рів міцно схопив одного з 
«королів» за комір і вики 
нув із салону. Навздогін 
непідкореному автобусу ле
тіли каміння та брудна лай
ка. Петра Щербину, лежа
чого й безпомічного, хлопці 
ще били і тим утверджува
ли у власних очах свою смі
ливість. Сашко Білик не з 
гуманних мотивів, а від 
страху, що жертво раптом 
не підведеться, набрав з 
криниці води і полив поби
того. Потім, незважаючи на 
його прохання, забрав з ки
шені документи і заробітну 
плату, зняв годинника.

До речі, під час слідства 
Білик уперто доводитиме, 
що ге вчинив зовсім не він, 
а Чмиленко. Не стало тієї ж 
самої сміливості, яка потріб
на, коли відповідаєш за своі 
вчинки. Сміливості само
оцінки. Тут боягузстзо Біли- 
ка збіглося із зрадою і під
ступністю.

Сміливість «королів» як 
рукою зняло, коли до кри
ниці підійшла якась жінка 

брати воду і почала крича
ти на них і вимагати, щоб 
вони не чіпали людину. І хо
ча жінка — всього лише 
жінка, ніжне створіння, та 
хулігани, почувши вимогли
вий голос, кинулись тікати.

Наче пора ставити крапку 
в цій історії, котра закінчи
лась тим, що Олександра 
Білика засудили до чоти
рьох, а Андрія Чмиленка — 
до двох років позбавлення 
волі. Іа випробування стра
хом пройшло того дня і ще 
кілька осіб.

Віталій Комашко — ви
пускник школи № 22. Сидів 
він спокійнісінько поруч Ан
дрія та Сашна після вчине
ною тими злочину. І коли 
дружків забрали в міліцію, 
він здивовано знайшов у 
кишені чужі документи. Ні, 
Віталій не відніс їх у мілі
цію і, прочитавши адресу 
не відправив їх адресатові. 
Злякався і... викинув у ку
щі. Згодом він так і пояс
нив, що боявся, що йою 
арештують, як це було з 
хлопцями.

Дивно чути такі слова з 
уст чесної людини. Звідки у 
неповнолітнього юнака ота
ке хибна уявлення про

ГРАНІ МОРАЛІ

справедливість наших зако
нів? Може, це наслідок то
го, що не так часто на ком
сомольських зборах, на 
уроках, на позакласних го
динах ми пропагуємо моло
ді нелегку, але почесну 
професію охоронця право
порядку, не так часто під
креслюємо, що людям цієї 
професії притаманні сміли
вість, мужність, справедли
вість і принциповість?

До речі, того вечора, пе
релякані неповнолітніми, ін
женери звернулись по до
помогу навіть не до штат
них працівників міліції, а до 
юнаків, котрі вважають 
справою своєї совісті боро
тися за порядок на вулицях 
нашого міста. Студентові 
музичного факультету пе
дагогічного інституту вісім
надцятирічному Олександру 
Дерсв’янченку було трошки 
соромно слухати дорослих 
інженерів, котрі, захекав
шись від страху, розповіда
ли історію про двох п’яних 
хуліганів. Він, його однокаш
ник Юрій Теселько і коман
дир підрозділу міліції Ва
силь Бур’янський арештува
ли хуліганів. Студентів Юрія 
та Олександра можна часто 
бачити на вулицях міста з 
червоними пов’язками на 
рукавах. І хоча справ у 
хлопців забагато, бо хто ж 
не знає, що таке екзамена
ційні сесії, а Юрій ще й 
одружений, та вони знахо
дять час, щоб прийти на 
чергування до опорного 
пункту правопорядку № 1- 
Обоє не просто дружинни
ки. Вони — люди, котрі з 
честю витримали випробу
вання страхом.

Л. КРАВЕЦЬ.
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ПОКЛИКАВ
«ВЕСЕЛИИ

УЧЕНЬ КІРОВОГРАДСЬКО
ГО МАШИНОБУДІВНОГО ТЕХ
НІКУМУ ВПАЛИ! МЕЛЬНИК 
ПЕРЕКОНАНИЙ; 1ЦОБ ЗДО
БУТИ ВИСОКИЙ ФІЗИЧНИП 
ГАРТ, ТРЕБА ЗАЙМАТИСЯ 
БАГАТЬМА ВИДАМИ СПОР
ТУ. ПЕРЕДУСІМ — КОМП
ЛЕКС ГПО. 1 КОМСОМОЛЕЦЬ 
В. МЕЛЬНИК УПЕВНЕНО 
ЙДЕ ДО МЕТИ. ВІН УСПІШ
НО СКЛАВ ЗАЛІК З ФІЗИЧ
НОЇ ТА військово-техніч
ної ПІДГОТОВКИ. ОДЕРЖАВ 
ПАЙ ВИЩУ НАГОРОДУ ПІД 
ЧАС РЕС П УБ ЛІК А Н СЬК ОГО 
ТУРНІРУ ПРИЗОВНИКІВ ЗА 
ПРОГРАМОЮ ГПО.

В. ГРИБА.

гг дгг.

)

З ініціативи міського 
відділу народної освіти в 
Палаці спорту Світловод- 
ського заводу чистих ме
талів на базі середньої 
школи № 3 створено спе
ціалізований клас — 5 <<В». 
Учні цього класу, відві
дуючи басейн, оволоділи 
технікою основних мето
дів плавання.

Досвід діяльності по
дібних класів показав, що 
саме робота за єдиним 
планом підготовки плав
ців високих спортивних 
розрядів дає значний 
ефект. Уже після кількох 
місяців нинішнього 
вчального року 40 
центів вихованців

дила за програмою 
сегий дельфін». На бага
тьох дистанціях добре по
казали себе Марина Кор- 
Еєгіна, Ірина Феськова, 
Інна Баранець, Ольга Іван-

Оксана Ооєхов- 
хлопчиків
Дмитрии

Ігор Каст- 
Лук’янов,

Слава

знаючи, що це ке принесе користі.
Минулого літа наші легкоатлети 

брали участь у рі’ДІ великих зма
гань, таких, як першість України в 
Донецьку, розиграш Кубка CPCF—— 
Кубка газети «Избєстия» б Кірово
граді, першість республіки серед 
юніоріє у Чернігові. Порівняно 
непогані, стабільні результати пока
зали на них представники обласної 
ради товариства «Буревісник» Ганна 
Авраменко (стрибки у висоту), Ва
лерій Решетников (метання молота), 
Василь Пашкін (біг на 1500 метрів),

II ИН! есє спортивне життя прохо- 
“ дить під девізом підготовки до 
Олімпійських ігор 1960 року в Мо
скві. В усіх ланках нашого спортив
ного руху, у змаганнях різного ран
гу йдуть пошуки олімпійського ре
зерву, перевірка готовності до най- 

• більшого спортивного форуму пла
нети. Зрозуміло, високої честі 
представляти нашу країну на Олім
піаді будуть удостоєні лише най- 
сильніші. Але немас жодного спорт
смена, який не прагнув би до цього. 
І всі, хто виходить сьогодні на стар
ти, пов’язують їх з Олімпіадою-80.

Одна з останніх сходинок на ф Чи далеко до Олімпу? 
шляху до Олімпійських ігор — сьо
ма Спартакіада Української РСР, 
яка є перевіркою масовості, всена
родності фізкультурного руху в 
республіці, оглядом майстерності 
спортсменів. Наближаються вирі
шальні, фінальні, змагання спарта
кіади, в яких представники всіх об
ластей, міста Києва складатимуть 
ісгіит на спортивну зрілість, звітува
тимуть про свої досягнення.

Вінцем спартакіади будуть 
нальні змагання з легкої атлетики, 
що проходитимуть 17—25 череня 
наступного року в Донецьку. Легку 
атлетику недарма називають коро
левою спорту. Лише до програми 
спартакіади сходять. 37 різних її ви
дів. Це — біг на різні дистанції, 
різноманітні види стрибків, метань 
тощо. І, звичайно, в найбільш ви
гідному станоЕищі буде область, 
яка зможе виставити макси/иальну 
кількість спортсменів з усіх цих ви
дів, причому спортсменів високого 
класу, що можуть принести залікові 
очки. А їх нараховуватимуть лише 
тим, хто потрапить у число 16 най- 
сильніших у республіці з ножного 
виду.
О КИЙ ЖЕ вигляд на фоні цих ви- 

к/пг ««аг и;г,г,ипгг,3гль.,= комен-
«і» ста-
канди-

ПЕРЕД
ГОЛОВНИМ

фі- ІСПИТОМ

та обласного спорткомітетів, не 
спромоглося зробити там нормаль
не покриття, а те, що існує, — б не
задовільному стані. Манеж дитячо- 
юнацької спортивної школи облас
ного спорткомігету до уваги не бе
реться — його розміри малі для 
нормальних занять.

Де ж тренуватися стрибунам, 
спринтерам, метальникам та іншим 
легкоатлетам? Зостається лише на
дія на участь у деяких зимобих рес
публіканських змаганнях. Але цей 
період триватиме загалом місяць, 
найбільше — пІЕгора. В решту часу 
легкоатлети не зможуть активно го
туватися до фіналів VII Спартакіади 
республіки. І, говорячи відсерю, ;м 
лишається заздрити, скажімо, гім
настам, у розпорядженні яких чу
дова сучасна база. І не тільки за
здрити, а й сумувати з приводу то
го, що наші гімнасти (а скоріше — 
їхні тренери) не забезпечують не
обхідної віддачі, приносячи в ко- 
пилку збірної області 
кількість очск.

Не новим питанням є і 
«географія» пунктів 
якісного резерву. Різко 
свій вклад у підготовку

мінімальну

на- 
про- 

трене- 
рів спеціалізованого кла
су А. І. Котенка, А. Д. Ко
тенко і Ю. С. Поліщука 
г/ідвищили свою майстер
ність і долають водні ди
станції за нормативами 
другого спортивного роз
ряду.

Зрослу майстерність 
продемонстрували п’яти
класники під час матчової 
зустрічі в молдавському 
місті Бсльци. Бона прохо

чикова, 
ська. А серед 
відзначилися 
їіавловський, 
рюль, Костик 
Олег Кириченко, 
Харін, Ігор Орєховський.

Наші плазці успішно ви
ступили і в естафеті 8X50 
(у команді рівна кількість 
дівчаток і хлопчиків). Ви
ставивши два склади 
спортсменів в естафеті, 
світловодці зайняли і в 
цьому виді програми вищі 
сходинки п’єдесталу по
шани.

Подорож до братньої 
республіки для 
матчовій зустрічі влашту
вали п'ятикласникам їхні 
шефи із заводу чистих ме
талів.

участі в

І. КАРАНТ, 
громадський корес
пондент «.Молодого 
комунара».

м.ог має кіровоградська 
даї Поки що всі крапки над 
вити рано, визначено лише 
датів до збірної, а хто з них потра
пить до основного складу, покаже 
час. Ало ж можливості кожного ві
домі, виходячи з цього й робляться 
певні розрахунки. Вони говорять 
про те, що з 62 чоловік (це макси
мальна кількість легкоатлетичної 
команди) наша область, очевидно, 
зможе виставити не більше полови
ни. У складі нашої команди нема 
бігунів на п’ять і десять тисяч мет
рів, на 100 і ПО метрів з бар’єрами, 
представниць усіх видів метання 
серед жінок, метання списа серед 
чоловіків, 
стрибків у довжину (жінки).

Це і е значить, що у нас не зай
маються 
атлетики. Але, на жаль, результати 
в цих видах низькі, вони далекі від 
того щоб потрапити в заповітну 
шістнадцятку, і не принесуть заліку 
команді. Тому немас рації гнатися 
за числом видів, збільшувати кіль
кісний склад команди, завчасно

спортивного ходіння,

названими видами легкої

аЕангардівці Ольга Демеха (біг на 
1500 метрів), Сергій Іоненко (мара
фон), Любов Савенко (біг на 800 і 
1500 метрів), Леонід Левченко та 
Анатолій Гайворонський (потрійний 
стрибок), Віктор Легких (біг на 400 
метріз), метальник диска Анатолій 
Хороленко із знам’янського «Локо
мотива». Бони й становитимуть ядро 
збірної Кіровоградщини і, як ми 
сподіваємося, завоюють залікові 
очки.

ДО ФІНАЛЬНИХ легкоатлетичних 
змагань лишилося трохи більше 

півроку — період, вирішальний у 
підготовці спортсменів. Вважаємо, 
що цей час не внесе змін у кіль
кісний склад команди. Адже етап 
дуже короткий для того, щоб за
повнити пусті місця гідними претен
дентами. А ось щодо якісних змін, 
то до них прагнуть і іренери, і 
спортсмени. Для кожного кандида
та збірної складено індивідуальний 
план підготовки, визначено найви
щий результат, якого він повинен 
досягти до фінальних змагань. Ці 
плани мають здійснюватись у про
цесі тренувань, а рівень підготовки 
перевірятись на ряді змагань.

Такий, якщо говорити коротко, 
стан легкої атлетики перед голов
ним іспитом. І нині, в підготовці до 
нього, найбільш рельєфно прогля
даються негативні явища. Одне з 
них — відсутність спортивної бази 
для проведення плодотворного на
вчально-тренувального процесу, 
особливо в осінньо-зимовий період. 
Маємо єдиний закритий легкоатле
тичний манеж на стадіоні «Зірка», 
але й той непридатний. За все літо 
керівництво спортклубу 
користуючись байдужістю міського

дуже вузька 
підготовки 

) зменшили 
свій вклад у підготовку резерву 
спортивні організації Олександрії, 
Знам’янки, СвітлоЕодська. Якщо ра
ніше ми бачили в складі збірної 
області по 6—8 представників цих 
центрів, то нині еони делегують до 
команди 2—3 чоловіка. Нинішні 
збірники, на яких можна надіятись, 
що вони принесуть залікові очки, — 
це в осноЕному представники об
ласних рад «Буревісника» та «Аван
гарду». А де ж легкоатлети «Спар
така», «Колоса», «Трудових резер
вів», «Динамо», інших товариств? 
Адже легка атлетика — обов’язко
вий для всіх вид спорту. На жаль, 
там не виховують скільки-небудь 
класних спортсменів.

З цього випливає й питання про 
«•продуктивність» праці тренерів. їх 
в області — понад сімдесят. А та
ких, що готують класних спортсме
нів, одиниці: М. Є. Фуко, /А. Є. Же- 
ребятьєв, А. С. Роєний... Багато ін
ших поацюють, як /ложуть, як хо
чуть. Ніхто їх не контролює, нічого 
від них не вимагає. А вони й зедо- 
ЕОЛЄНІ — умови для всіх однакові, 
години занять зараховуються, а 
турбот небагато.

Свого часу обласний спорткомі- 
тет застосовував /латеріальні й мо
ральні стимули при оцінці роботи 
тренерів, організовував соціалістич
не з/лагання серед них. Заохочува
ли тих. хто працював плодотворно, 
готував спортсменів високого кла
су. Тепер про це забули. Ми не за 
те, щоб відновити все в тому ж ви
гляді, як воно було. Але усунення 
знеосібки в роботі тоеніерсько-ви- 
кладацького складу — справа пер
шочергова.

«Зірка»,
В. ІВЛНЕЦЬ, 

тренер збірної області з* лег
ке ї атлетики.

ТАНОК ГАЛІМИ
«БРАВО! БРАВІСІМОЬ — 

такими вигуками зустріча
ли ісламські болільнини 
виступи визнаних «норо- 
лев» художньої гімнасти
ки — Галіму Шугурову та 
Ірину Дерюгіну. які і ро
зіграли між собою перше 
в історії цього виду звання 
абсолютної чемпіонни Єв
ропи.

екс-
Галімв 

Шугурова. На мадрідсьио- 
му помості вона продемон
струвала вражаючу ста
більність. Ось її результа
ти: вправи зі скакалкою — 
9,6. з м’ячем — 9,75. зі 
стрічною — 9,6. Проте
принра помилка Ірини Де- 
рюгіної у вправах зі стріч-

Перемогла 26-річна 
чемпіонка світу

ною не тільки примусила 
ниянку поступитися пер
шим місцем у боротьбі за 
звання абсолютної чем
піонки, 
вплинула 
подальшій 
змаганнях 
окремих.
виграла тільки «м’яч», по
ступившись у композиціях 
зі стрічкою і скакалкою 
своїй традиційній суперни
ці Галімі Шутуровій.

абсолютної
але й безперечно 

на її настрій у 
боротьбі. Так, у 

за «золото» в 
вправах Ірина

У командному турнірі 
перемогли спортсменки 
Болгарії, другими стали 
наші гімнастки, на третьо
му — чехословацькі дів
чата.

Перший чемпіонат з ху
дожньої гімнастики завер
шився. Свого часу Людми
ла Савінкова стала пер
шою «-емпіонкою світу. Те
пер Галіма Шугуроеа з 
Омська «відкрила рахунок» 
чемпіонів Європи.

■Ж-

:алг

БОРОТЬБА КЛАСИЧ
НА. Три дні в Бахчисараї 
тривав республіканський 
турнір на приз Героя Ра
дянського Союзу В. В. Хо- 
дирьова. Тут своє вміння 
показували понад сто 
юнаків. Серед них були й 
вихованці кіровоградських 
тренерів Віктора Маруса і 
Миколи Штефана із това
риства «Трудові резерви». 
П'ять наших земляків ста
ли призерамц у своїх ва

гових категоріях. Перше 
місце посів Володимир 
Кононсв, друге — Олек
сій Слюсаренко та Олек
сандр Коробко, трете — 
Вячеслав Павлик та Олек
сандр Риловников.

Ф ШАШКИ. У спортив
ному залі Кіровоградсько
го заводу тракторних гід
роагрегатів відбулася осо
биста першість обласної 
ради профспілок. Перше 
й друге місця поділили 
між собою майстри спор
ту СРСР Марко Ссщолов- 
ський («Колос») і Володи
мир Миронов («Буревіс

ник»). Бони набрали по 
8,5 очка. На одне очко 
менше мав кандидат у 
майстри спорту Вадим Ба
лакай. Йому дісталася тре
тя призова сходинка.

ф ФУТБОЛ. Почалося 
друге коло юнацької пер
шості країни Вихованці 
кіровоградської «Зірки» в 
Одесі мірялися силами з 
армійськими колективами. 
В матчі команд молодшої 
вікової групи перемогу з 
рахунком 2:1 здобули кі- 
ровоградці. Зустріч їхніх 
старших товаришів закін

чилася перемогою госпо
дарів поля (3:0).

БАСКЕТБОЛ. У Бу
динку фізкультури заводу 
«Червона зірка» відбули
ся змагання на кубок об
ласної ради профспілок. 
Упевнено провели всі зу
стрічі чоловіча й жіноча 
команди спортивного клу
бу «Зірка». Вони й стали 
володарями почесних
трофеїв, здобувши право 
брати участь у розиграші 
республіканського проф
спілкового кубка.

Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.
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Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
етдділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання га спорту — 2-46-87,

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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ЗАВЕРШИВСЯ
ЧЕМПІОНАТ КРАЇНИ

Сорок перший чемпіонат країни з футболу завер
шився. Тбіліські дипамівцї стали переможцями пер
шості. Срібні медалі завоювали чемпіони минулого 
роду — київські дииамівці. «Бронза» — у донсцько- 
ю «Шахтаря».

Вищу лігу покине диіпропстроБсі кий «Дніпро», 
його замінять відразу три команди —• «Крила Рад» 
(Куйбишсв), СКЛ (Ростов-на Дову) і «Динамо» 
(Мінськ) — у 1979 ропі у вищій лізі виступатимуть 
18 колективів.

(ТЛРС).

НАША ВЕРШИНА - ЗОЛОТА
БУЕНОС-АЙРЕС. Збір

на СРСР здобула тут пе
ремогу на жіночій шаховій 
Олімпіаді. Л от чоловіча 
збірна цього разу (вперше 
за багато років) змушена

була задовольнитися сріб
ними нагородами 11а пер
ше місце вийшла команда 
Угорщини, яку очолював ві
домий гросмейстер Д. Пор- 
тіїн.

Редактор М. УСПАЛЕНКОй
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