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Центральний комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР 
прийняли постанову «Про поліпшення планування і 
посилення впливу господарського механізму на під
вищення ефективності виробництва і яності роботи». 
Розділ другий постанови — «Про заходи по приско
ренню введення в дію виробничих потужностей та 
об’єктів і підвищення ефективності капітальних вкла
день» — цілком і повністю стосується нас, будівель
ників.

На ланах області закінчується збирання зернових. 
[ вже можна підбити попередні підсумки того, як 
первинні комсомольські організації підготувалися 
до жнив-79, як ведуть їх, що було зроблено для 
усунення недоліків.

Збирання хліба цього року видалось нелегким. Тим 
більш важливо зберегти вирощений урожай до ко
лоска, до зернини. Адже загубити хліб — значить 
перекреслити людську працю.

У багатьох комсомольських організаціях напере
додні жнив пройшли збори, на яких обговорювали 
лист Центрального Комітету ЛКСМ України до ком
сомольців і молоді республіки у зв’язну з наступ- 

„н*м збиранням урожаю. Особливим змістом сповне
нні слова листа: «ЦК ЛКСМ України закликає «про

жектористів» установити суеорий контроль за якістю 
збиральних робіт на кожному полі, не допустити 

; втрат зерна при транспортуванні на автотрасах, по
льових дорогах, товарних залізничних станціях і по
лустанках, а також на хлібоприймальних пунктах і 
елеваторах. Не залишати без уваги найменших фак
тів безгосподарності, марнотратства, розкрадання, з 
кожного такого приводу свосчвсно бити тривогу і 
доводити до відома відповідні органи». Так стисло 
намічено програму діяльності «прожектористів» у 
найвідповідальнішу сільськогосподарську кампанію.

Особливо напружено працювали останні два тижні 
комсомольські дозорці на ланах Пстрівського, 
Олександрівського й Нопомиргородського районів. 

, Разом з народними контролерами, представниками 
радянських і громадських організацій вони дбають 
про високі темпи збирання врожаю, заготівлі кор- 
АНВ..У .кожному комплексному збирально-транспорт- 

! кому загоні Олександрійського району створені і 
працюють пости «Комсомольського прожектора», 
пости якості. Привертає увагу оперативність, з якою 

;;в колгоспах імені Свердлова, «Шляхом Леніна» та 
інших виправляють прорахунки. Після втручань 

' комсомольських дозорців тут же, серед поля, пере- 
: обладнують комбайни, підбирають загублені колос- 
•' нк. В момент обмолоту валків безпосередньо біля 
кожного комбайна працюють спеціально створені 

• ланки, щоб звести втрати зерна до мінімуму.
Чітко визначили своє місце в боротьбі за врожай, 

орггнізуЕали роботу всіх ланок «Комсо/лольського 
.прожектора» комсомольські організації колгоспів 
.імені 40 річчя Жовтня та імені Ульянова Світлопод- 
єького району. В цих господарствах регулярно ви
пускаються «блискавки», стіннівки. Тривожні сигна
ли дозорні надсилають винуватцям недоліків, виві
шують у багатолюдних місцях. Не залишають без 
уваги жодного Факту безгосподарності, порушення 
трудової і виробничої дисципліни. Цього не скажеш, 
на жаль, про дозорців з колгоспу «Родина» Ново- 
миогородського району. З шести ко/лбайнів одного 
робочого • д/ч я працювало всього два, решта про
стоювала через поломки. На скошених полях було 
виявлено чимало загублених колосків. Виникає за
питання: «Невже байдуже було до цього «прожек
тористам», комсомольським постам якості, невже 
молоді трудівники господарства не бачили, як праця 
цілого року втоптується в землю!» Про це потріб
но було бити тривогу негайно.

У збиранні врожаю нинішнього раку брами і бе
руть участь 567 комсомольських постів якості, 538 
постів «Комсомольського прожектора».

Бойовмтість первинних комсомольських організа
цій визначає ефективність комсомольського контро
лю. Ось чому так необхідно, щоб активісти постій
но допомагали штабам і постам «КП», підтримували 
їхні ініціативи, сміливіше та оперативніше розв’я
зували невідкладні питання. «Прожекториста» має 
хвилювати все — не тільки суто виробничі питання, 
а й те, як стимулюється праця молодих хліборобів, 
які побутові умови створено для жниварів. Не треба 
забувати й того, що вже сьогодні починається підго
товка до наступного сільськогосподарського року.

; що зволікання її повернеться потім втратами хліба 
, на жнивах. ' 4

Земля щедра для тих, хто не шкодує для неї своєї 
. праці, знань, досвіду. Але Допусти брак — і губ- 
' пяться тонни зерна. Надійний заслін втратам на- 
1 віть одного зернятка повинні всюди поставити ком
сомольські дозорці.

ЧИМ ВІДПОВІДАЄ наш 
комбінат на турботу 

партії та уряду про даль
ше поліпшення ефективнос
ті виробництва і якості ро
боти? За перше півріччя 
цього року ми ввели

дію чотири потужності. 
Понад завдання здали в 
експлуатацію комплекс 
устаткування на Кірово
градському заводі дру
карських машинок.
(Закінчення на 2-й стор.).

ЗАПОРІЖЖЯ. Металур
ги і машинобудівники, енер
гетики і хлібороби взяли 
шефство над посланцями 
десятимільйонного загону 
трудових об’єднань шко
лярів, які прибули сюди на 
Всесоюзний зліт. У розпо
рядження юних передано 
потужні сільськогосподар
ські машини, їм надано 
найкращі палаци і зали ін
дустріального центру, де 
вони показують плоди 
своєї праці. На нові звер
шення в ім’я Батьківщини 
юнаків і дівчат надихають 
теплі слова привітання то
вариша Л. І. Брежнєва 
учасникам зльоту, висока 
оцінка їх патріотичного 
руху.

Високий рівень агротех
нічної культури юних зем
леробів України підтверд
жує виставка, розгорнута 
в залах Палацу культури 
«Жовтневий». Пшеницю, 
помідори, кавуни, перень, 
інші сільськогосподарські 
культури знято з «учнівсь
кого» поля республіки, що 
розкинулось на 150 тися
чах гектарів Поряд з пло
дами праці юних одесь
ких хліборобів, запорізь
ких овочівників, чернігів
ських кзртоплярів — ек
спонати юних буряководів 
з Ямполя. Дітям є чим 
пишатися. Так. Велнкокіс- 
иннькя учнівська виробни
ча бригада регулярно 
одержує понад 500 цент
нерів солодких коренів з 
гектара. Майстерністю ви
рощування цукрових бу
ряків за прикладом
пільців оволодівають 30 
тисяч вінницьких школярів.

Чудові трудові навич
ки, набуті у виробничих 
бригадах, господарі зльо
ту та їхні ровесники з ін
ших братніх республік 
продемонстрували в ході 
конкурсів масових поофс- 
сій, які пройшли сьогодні 
на підприємствах міста, в 
колгоспах і радгоспах За
порізької області. У бо
ротьбу включились меха
нізатори. майстри машин
ного доїння, овочівники, 

ф *

ям-

Люди чудової долі при
йшли б гості до учас
ників другого Всесоюзно
го зльоту представнмнІЕ 
трудових об'єднань шко
лярів. Зустріч юних патрі
отів з героями КНИГ Лєо-

ЗАВТРА — ВСЕСОЮЗНИЙ ДЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИКА

р ЛЕКТРОВОЗ, мабуть, най- 
краща у світі машина. 

Для мене, принаймні. Та й 
для всіх моїх товаришів з 
комсомольсько - молодіж
ної колони імені 60-річчя 
Ленінського комсомолу Ук
раїни, яку очолює комуніст 
Володимир Анатолійович 
Шелест. Почесне звання на
шій колоні присвоїли .зов
сім недавно. І справедли
во. Ео на рахунку нашої 
комсомольсько - молодіж
ної — 3 мільйони 500 ти
сяч надпланових тонна- 
брутто - кілометрів, 419922 
зекономлених кіловат-годин 
електроенергії. Хто знає 
нашу роботу залізничників, 
той зрозуміє, що досягти 
цього за півріччя нелегко.

Мене інколи питають: як 
це вам удається? Відповідаю 
коротко: працювати треба 
творчо, окрилено. Саме ок
рилено, бо електровози 
розвивають швидкість пта
ха. Ми любимо свою про
фесію, пишаємось нею. І 
не за золоті шеврони та зі
рочки на парадних костю
мах, а за щось вагоміше. 
За те, що наша робота не
обхідна країні.

Сьогодні мій поїзд пере
віз понад п’ять тисяч тонн 
залізної руди. Значить, завт-

садоводн, лісовод», авто
мобілісти, електрик«. І 
Особливо напруженою Су
ла боротьбз юних меха- І 
нізаторів-орзчів.

У повітря злітає зелена 
ракета. 62 орачі виводять ' 
машини в поле. Впевнено 
йдуть трактори, керова
ні Краснодарською дев'я
тикласницею Наталкою 
Лазутко, Галиною Коваль 
з Гомельшвли, Наталкою 
Росашанеькою з Старобе- 
шівської середньої школи 
Донбасу, учнівська вироб
нича бригада якої носить 
ім'я ударника першої п'я
тирічки Паші Ангеліноі.

Разом з учасниками кон
курсу хвилюються їх на
ставники, які стоять па 
краю поля.

— Спостерігаючи за хо
дом змагання, — говорить 
прославлений цілинник. 
Герой Соціа-лієтнчі’.ої Пра
ці М Довжин, — я зга
дав свою молодість, коли 
хлопчаком бігав за трак
тором. мріяв сісти за його 
штурвал. Допоміг мені 
зробити це мій наставник. 
комуніст Петро Васильо
вич Батурів із Запоріжжя, 
звідки я родом. Як допо
могли мені його поради 
пз пілипі! Як поводитися 
із складною технікою, до
глядати за тваринами, по
казав конкурс юних май
стрів машинного поїння. 
Досвідчені доярки колгос
пу імені Ілліча Запорізь
кого району високо оціни
ли роботу 15-рі'Ніої Малі- 
ки Мірзахулової з Пяхта- 
кошського району Джи- 
запької області. Дівчина 
вирішила йти шляхом 
своєї .матері — відомої в 
Узбекистані доярки. Разом 
з сестрами вона допома
гає їй на фермі, вчиться 
майстерності. Маліка са
мостійно обслуговує ЗО-ко
рів. а напередодні приїзду 
в Запоріжжя вийшла пе
реможцем республікансь
кого змагання молодих 
доярок.

Довго ше обговорювали 
учасники конкурсів пери
петії минулих змагань.
*

ніда Ілліча Брежнєва «Ма
ла земля», «Відроди-.еьня» 
і «Цілина», яко відбулась 
у Палаці культури еиррб-

(Зскінчення на 2-й с»ор.)-

Вся гама кольорів
ра на повну потужність пра

цюватиме домна. Металур
ги скажуть спасибі за вчас
но доставлену сировину. 
Завтра ми зі своїм помічни
ком Володимиром Синчу- 
ком повеземо будівельні 
матеріали. Отже, з нашою 
допомогою десь виросте 
житловий будинок, у який 
вселиться щастя, десь спо
рудять новий корпус заво
ду чи фабрики.

Моя професія допомагає 
мені любити І краще знати 
свій край, свою Батьківщи
ну. Мчить рейками електро
воз, і раптом з обох боків, 
як у казці, виникають хліб
ні поля. В обличчя б'є за
пах стиглого колоса. Ври
вається потяг у лісовий ма
сив, і ми з Володею відчу
ваємо запах прохолоди. А 
кольори? Уявіть собі поле 
квітучих соняшників. З ви
соти, скажімо електровоза 
— це просто чудо, якого 
не порівняєш з жодним із 
чудес світу. Поїзд мчить, і 
перед очима вся гама ко
льорів природи.

Інколи пошкодуєш, що не

народився художником. Та 
це миттєве. Дід мій Федір 
усе життя працював на за
лізниці, батько Анатолій Фе
дорович і нині трудиться 
на сортувальній гірці. А ми 
з братом Олександром сте
ли машиністами екектрсвс- 
зів. Усе природно й логіч
но. А художній смак, на 
мою думку, притаманний 
ножній людині.

Отже, будучи з такої ди
настії, я просто права не 
маю працювати абияк. Тож і 
стараюся. За перші три мі
сяці року, приміром, (за 
півріччя не підрахував), зе
кономив п’ять тисяч кіло
ват-годин електроенергії. 

"Як? Знову ж скажу: треба 
любити свою роботу. І не 
тільки милуватися кольора
ми природи, а й досконало 
вивчати профіль колії. Є 
один перевал між станція
ми Яковлівка і Зелена, де 
треба зуміти дати своєму 
електровозу, таку швид
кість, щоб узяти цю відстань 
на інерції. А це, зрозумі
ле, економить екекгроенер- 
г:ю. Це тільки один із «сек-

ретів» роботи машиніста. А 
їх безліч.

А ще люблю сесю робо
ту за зустрічі з Тетяною? 
Не бачиш її десять — два
надцять годин — . вже вчу
вається її миле лебедіння, 
дотик теплих уст. Тетяна — 
моя чотирирічна денька, 
яка теж хотіла б стати ма
шиністом, але, на жаль, 
цього ще тверде не вирі
шила. А сьогодні, у зв’язну 
з нашим професійним свя
том, донька привітала мене 
і приготувала сюрприз. Та 
то вже наша суто сімейка 
справа.

в. литвинов, 
машиніст епектревеза 
Знам’янського пснемс- 
тивногс депо, сенрєтар 
комсомольського бюро 
КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛО
ДІЖНОЇ колони імені 60« 
річчя ПКСМУ.
ВІД РЕДАКЦІЇ: оа-см з Те- 

тянною Литвинове» ми щи
ро вітаємо її тата І всіх 
представників благородної 
професії із Всесоюзним днем 
залізничника бажаємо вагл, 
друзі, великих успіхів У 
житті і прані.

Фото В- ГРИБА-
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ШЛЯХОМ БАТЬКІВ, 
ДОРОГОЮ ЗВЕРШЕНЬ

(Закінчення.
Поч. на 1-й crop.), 

ничого об’єднання «Запо- 
ріжтрансформатор», ста
ла яскравою демонстра
цією єдності всіх поколінь 
радянського народу і спад
коємності їх справи.

Хвилюючу мить прилу
чення до зеликого подви
гу пережили присутні в 
залі, коли на екрані поста
ли кадри кінохроніки во
єнних років. їх доповнив 
виступ Героя Радянського 
Союзу віце - адмірала 
Г. М. Холостякова, що був 
у той незабутній час ко
мандиром Новоросійської 
військово-морської бази. 
Почесний гість зльоту го
ворив про те величезне 
враження, яке справив на 
малоземельців, усіх зете- 
раніз війни чудсзий твір 
товариша Л. І. Брежнєва 
«Мала земля». Ця книга, 
підкреслив фронтовик, по
винна стати для кожної 
молодої людини підруч
ником життя.

Особливого смислу бу-

ли сповнені для дітей і 
слова знатної бетонниці 
«Дніпробуду» Г. С. Лошка- 
рьової — учасниці відбу
дови Дніпрогесу.

Затамувазши подих, 
слухає юнь розповіді про 
справи минулих днів, яка 
вселяє гордість за свою 
країну, за причетність до 
трудового подвигу наро
ду. Знатний цілинник Ге
рой Соціалістичної Праці 
М. Є. Довжин підніс учас
никам відродження пиш
ний корозай з цілинного 
зерна. Першопроходець 
вийшов на сцену з сина
ми і дочками тих, чиїй 
мужності і наполеглизос- 
ті присвятив проникливі 
сторінки своєї книги «Ці
лина» Леонід Ілліч Бреж
нєв. Звертаючись до учас
ників зльоту, М. Є. Довжин 
сказав:

— У цьому короваї — 
частка праці славних по
колінь цілинників, які да
ли Батьківщині за чверть 
століття понад 16 мільяр
дів пудів казахстанського

„МОЛОДИЙ КОМУНАР“

хліба. Вам, дорога наша 
зміно, примножувати ці 
досягнення!

Урочисто і схвильовано 
проззучала в залі клятва 
вірності традиціям батькіз, 
виголошена від імені ро
весників волгоградським 
школярем Андрієм Черка- 
совим. Учасники зльоту 
підкріпити її трудови/л 
десантом на новобудови і 
низи Придніпров'я, однією 
з адрес якого стала удар
на комсомольська будова 
— Дніпрогес-2. Тут на 
спорудженні другого суд
ноплавного шлюзу дуже 
добре попрацювали ті, хто 
вирішив присвятити себе 
благородній професії бу
дівельника.

.Загони учасникіз зльо
ту булуї цього дня гостя
ми виробничих учнівських 
бригад, таборів праці і 
відпочинку старшоклас
ників Запорізької області. 
Вони не тільки поділилися 
досвідом, а й продуктив
но попрацювали на по
лях і в садах, на заготівлі 
кормів, будівництві зер
носховищ, ферм, житла. 
Секрети своєї майстернос
ті- продемонстрували ді
тям відомі землероби.

Увечері на лісових галя
винах спалахнули яскразі 
костри дружби.

Спецкор РАТАУ.

коли засилля | 
СКОНЦЕНТРОВАНО І

(Закінчення. Підвищувати продуктив- І
Поч. на 1-й crop.). ність праці потрібно в усіх ІПоч. на 1-й стор.).

У постанові підкреслю
ється необхідність першо
чергового виділення об’єд
нанням і 
матеріальних ресурсів 
устаткування, 
мітів 
день, 
них 
для 
нічного 
діючих підприємств, у то
му числі за рахунок фон
ду розвитку виробництва.

З метою концентрації 
зусиль і матеріальних за
собів ми вирішили зосе
редити узагу передусім 
на восьми основних об’єк
тах. Серед них: завод 
тракторних гідроагрегатів, 
чавуноливарний, корпус 
N2 91 зазоду «Череона 
зірка», завод друкарсь
ких .машинок, олійжирком- 
бінат, олександрійські під
приємства — завод під
йомно-транспортного ус
таткування, електромеха
нічний завод. Перегляну
ли розстановку робочої 
сили і матеріально-техніч
них ресурсів для забезпе
чення успішного виконан
ня робіт 
об’єктах.

Однак 
мовчати 
заважає 
прикрий 
пізріччя і _____ _
в обласному центрі 38 ти
сяч квадратних 
житла, а ввели 
близько 34 тисяч. 
«Кіровоградміськбуді 
справляється з 
робіт. Звичайно, є і об єк- 
тивні причини, зокрема 
нестача робітників. Та все 
ж у тресті ще не гіризели 
в дію внутрішні резерви. 
Тут погано ведуть соціа
лістичне змагання, слабко 
вивчають, узагальнюють і 
впроваджують передовий 
досвід кращих бригад і 
окремих виробничників.

А рівнятися є па кого 
Скільки корисного можна 
запозичити, скажімо, у ко
лективів штукатурів Є. м, 
НссЙорожної, мулярів А. І. 
Бабича. теслярі в-бетонип- 
кіп О. С. Медведя та інших. 
Учити на прикладі кра

щих. причому учити постій
но й активно, — ось один 
із резервів виробництва і 
підвищення продуктивнос
ті праці. Там, де цю ро
боту поставили па належ
ний рівень, справи йдуть 
краще.

підприємстзам 
та 

а також лі- 
капітальних вкла- 

будівельно-монтаж- 
і підрядних робіт 
реконструкції і тех- 

переозбрсєння

на цих важливих

ми не можемо 
про те, що нам 
працювати. Ось 
факт. За перше 

мали ввести в дію

д^етріз 
всього 
Трест 

,» не 
обсягом

праці потрібно в усіх 
колективах, котрі ведуть 
житлозе будівництво. Ком
бінатом за перше пізріччя 
недодано до плану майже 
10 тисяч квадратних мет
рів житлової площі. Ос
таннім часом сталися змі
ни на краще. На комбінат 
прийшло поповнення з 
профтехучилищ. 400 мо
лодих будівельників ули
лися в наші лави. Це не
погано. Але молоді робіт
ники ще не набули по
трібного досвіду. Не мою 
думку, частину з них не 
зазадило б повчити у 
бригаді Є. М. Нескорож- 
ної, в якій трудяться пере
важно комсомольці і мо
лодь, що недавно закін
чили профтехучилища.

Та не тільки нестача бу
дівельників гальмує робо
ту. Часто підводять поста
чальники. Особливо «ста
рається» недодавати нам 
продукції виробниче об’єд
нання «Кіровоградзалізо- 
бстоіг». Ось конкретні циф
ри. За перше півріччя для 
забезпечення безперебій
ної роботи будівельників 
комбінат мав одержати 
28 тисяч квадратних мет
рів так званої столярки, а 
фактично падійшо трохи 
більше 22 тисяч. Комбінат 
недоотримав 10 тисяч квад
ратних метрів дверних 
блоків. Одне тільки вироб
ника об’єднання «Кірово- 
градзалізобетон» недодало 
майже 5 тисяч квадратних 
метрів таких блоків. Усе 
це викликає простої.

Постановою ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР -пе
редбачено ряд заходів 
для підвищення відпові
дальності замовників і під
рядчиків за своєчасне 
введення в дію виробни
чих потужностей та об’єк
тів. Тут підкреслено, що 
затверджені титульні спис
ки є незмінним плановим 
документом на весь пері
од будівництва, обов’язко
вим для замовників, під
рядчиків, планових, фі
нансових, банківських і 
постачальних органів. Ви
хід у світ цього важливо
го документа відкриває 
перед будівельниками но
ві, широкі перспективи, 
дає змогу вчасно здавати 
в експлуатацію виробни
чі потужності та об’єкти.

К. ГОРДІЄНКО, 
заступник начальника 
планового відділу ком
бінату «Кіровоград- 
важбуд». І

РЕПОРТАЖ

4 серпня 1979 року.

союзного грунтообробного об'єднання 
«Союзгрунтомаш» В. І. Ніколаєнксв.

Учасники конференції відвідали до
слідно-польову базу ГСКБ, виставку сіль
ськогосподарської техніки, яку випускає 
за.о» «Червона зірк,.. £ к0,дльчук 

фотолаборант ГСКБ.
На знімку: спеціалісти і науковці, 

що брали участь у конференції, огляда
ють новітню посівну техніку на дослідно- 
польовій базі ГСКБ.

Фото автора.

У Головному спеціалізованому конст
рукторському бюро посівних і комбінова
них машин відбулася галузева конфе
ренція на тему «Реалізація систем ма
шин, шляхи підвищення технічного рів
ня, якості та ефективності посівних і 
грунтообробних машин». У її роботі взя
ли участь 50 спеціалістів із союзних рес- 
-іуЛлік, представники науково-дослідних 
інститутів, машинозипробних станцій, 
Цержкомсільгосптехніни, Міністерства 
сільського господарства СРСР.

Відкрив конференцію начальник Зсе-

У ВЕСТИБЮЛІ інституту — 
■* напружена тиша. Зосе

реджені обличчя юнаків і дів
чат, які складають перший у 
житті серйозний екзамен, не
суть на суд викладачів вищого 
учбового закладу знання, здобу
ті в шкільних класах. Тут зі
бралися не лірики, але всі по
чуття так ясно відбиваються 
на їхніх обличчях, що стає від
разу видно, які вони ще юні, 
абітурієнти Кіровоградського 
інституту сільськогосподарсько
го машинобудування, яке вели
чезне їхнє прагнення стати сту
дентами вузу.

З ВИКЛАДАЧАМИ інститу
ту юнаки і дівчата зустрі

чаються не вперше. Ще кілька

Щасливі
місяців тому співробітники за
кладу побували в багатьох се
редніх школах області, розпо
віли про спеціальності, яких 
юнаки і дівчата зможуть набу
ти в інституті, про тс, наскіль
ки ці спеціальності важливі для 
народного господарства країни. 
Особливу увагу викладачі 
звернули на математично обда
рованих школярів. Адже про
фесії іцженера-мехапіка чи іп- 
жспера-елсктрика вимагають 
грунтовного знання саме точних 
наук.

11а запрошення адміністрації 
вузу побували тут і батьки 
майбутніх іпжеперів-машпнобу- 
дівнпків. Зустріч цю влашту
вала приймальна комісія, яку 
очолює Г. Ф. Алсйнпчеііко. Іні
ціатива потрібна. Адже батьки 
чи матері інколи краще знають 
уподобання і нахили синів і 
дочок, ніж воші самі, тому мо
жуть порадити, яку вибрати 
професію.

Але сьогоднішні зустрічі — 
це вже пе просто бесіди, хоча 
діалоги відбуваються мало не 
в кожній аудиторії. Тут іде 
процес об’єктивного визначен
ня знань. І щасливий той, для 
кого діалог з викладачем за
кінчується щасливо. Серед них 
— випускниця кіровоградської 
середньої школи № 24 Лариса 
Сіізснко. Як і всі, хто виходить 
з аудиторії після першого екза
мену, дівчина була схвильова
на.

— Повезло? — оточили її ті, 
кому ще доведеться йти па зу
стріч з екзаменатором.

— Четвірка, — відповіла Ла
риса, розкриваючи екзамена
ційний лист.

Четвірка — оцінка непогана. 
Річ у тому, то нині у вузі діє 
восьмпбальиа система прийому. 
Аоітурієнт, який на перших

двох екзаменах набере вісім 
балів, може бути зарахований 
до інституту, не складаючи 
решту екзаменів. Але цс за 
умови, якщо середній бал атес
тата про середню освіту буде 
не нижчим 4,5. У Лариси він — 
п’ять. Та «повезло» — не те 
слово, хоч і справді буває, що 
іншому везе, а іншому — ні. 
Дівчина відзначалася грунтов
ними знаннями і в школі. Су
ворі екзаменатори знайшли за 
можливе оцінити її знання чо
тирма балами.

А ось Алла Долинко — це 
вже зовсім щаслива людина. 
Все обличчя випускниці одинад
цятої середньої школи міста 
Кіровограда, а нині студентки 
КіСМу, випромінює щастя. 
Так-так, студентки, хоча мова

діалоги
йде про день першого вступ
ного екзамену. Алла закінчила 
школу із золотою медаллю, і 
її разом з іншими медалістами 
зарахували до вузу без екза
менів. Цс ще одна пільга для 
абітурієнтів' передбачена по
становою ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР «Про дальший 
розвиток вищої школи і підвн- 
щеїшя якості підготовки сне-* 
цїалістів».

— Яку спеціальність вибра
ла, Алло?

— Автоматизацію сільсько
господарського4 виробництва.

— Чому?-
Дівчина на мить задумуєть

ся.
— Тому, що це гостродефі

цитна професія.
І поглянула трохи лукаво: 

мовляв, ну як відповідь, спо
добалася? Сподобалася. Нині 
майже всі спеціальності, які 
дає своїм випускникам інсти
тут сільськогосподарського ма- 
шіпіобудування, гостроднфіцит- 
иі. Цс пов’язано з бурхливим 
розвитком сільського господар
ства в нашій країні, якому пар
тія та уряд падають винятко
во важливого значення.

Спільна мста ріднить. На
вряд чи змогли більше одно
го разу бачитись Олександр 
Шпичак' із Чигирина Черкась
кої області і Віктор Мпкуліп 
з Повоукраїпського району. Та 
зараз вони, як рідні брати, 
гортають один конспект з ма
тематики. екзаменують один 
одного. Пе знаю, чи повезло 
хлопцям (елемент «везіння» все 
ж виключати не можу), але 
в'Д душі хочеться побажати 
їм успіху, як і всім, хто ніші 
стоїть перед «грізними» двери
ма екзаменаторів.

8. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого кому
нара».

ЗДСІДАННЯ
ИСТОДИЧИВІ РЯДІ

у БУДИНКУ ПОЛІТОСВІТИ ОБКОМУ 
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ ВІДБУЛОСЯ ЗАСІ
ДАННЯ ОБЛАСНОЇ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 
З ПИТАНЬ КОМСОМОЛЬСЬКОГО ПО
ЛІТНАВЧАННЯ.

Його учасники розглянули питання: 
«Про завдання комсомольського полі
тичного навчання в новому, 1979—1980 
навчальному році у світлі зимог поста
нови ЦК КПРС «Про дальше поліпшення 
ідеологічної, політико-зиховної роботи», 
«Про організацію навчання пропаган
дистів і організаторів політнавчання з 
новому навчальному році», «Про стат
тю «Для ажуру», надруковану з газеті 
«Молодь України»; затвзрдили «Мето
дичний бюлетень № 1 на допомогу 
організаторам політнавчання», який -бу
де розіслано в райкоми ЛКСМ України 
області.

Про хід комплектування системи ком
сомольського політичного навчання на 
новий навчальний рік в Олександрійсь
кому районі допозіля другий секретар 
райкому комсомолу Надія Уварова.

Поле ратної
доблесті

1

Про багато чого нагадало ветеранам 
поле поблизу села Мнрогощі Дубиівсь- 
кого району на Ровсищині. У цих місцях 
доблесно воювали б’ііці першої кінної, 
60-річчя створення якої відзначається в 
цьому році, поліг смертю хоробрих ге
роя громадянської війни С. М. Патолпчсв. 
Серед тих, хто приїхав сюди, щоб від
дані, данину нам яті ратному подвигові, 

кінармієць О. І. Кондратенко, який 
бпві я під командуванням легендарного 
комбрига, племінник героя М. Б. Гіато- 
.іпчсв учасник визволення Мироіоші 
в роки Великої Вітчизняної.

Біля пам’ятника С. М. Патоличевм 
відбувся мітинг, на якому виступив пер
инні секретар Ровспського обкому пар
тії Т. І. Панасенко. Колишні кіпармійці. 
рідні і близькі комбрига поклали до па- 
м яткика квіти. Гості побували в музеї 
місцевої середньої школи, що носить 
ім я С. М. Патоліічсва, оглянули експо
нати, любовно зібрані юними слідопита
ми.

Подвій ові першої кінної та її комбри
га був присвячений тематичний вечір V 
раношіому Будинку культури.

Hop. РАТАУ.

1
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ІЧАС ВОГНЕННИХ

І
Зібрати вирощений хліб

— справа завжди нелегка. 
Тож і у молодих механі
заторів ГІетрГвс’ького ра
йону була турбота одна

. — швидко і без втрат за- 
I кінчити жнива. Важливу 

рОль* у цьому відіграють 
І 42 штаби і пости «Комсо

мольського прожектора».
* Воші ведуть рішучу бо

ротьбу з втратами,* фак-
I тами безгосподарності, 
І порушеннями трудової і 
І виробничої дисципліни. 
І Кожен із цих підрозділів 
І великого загону дозорців 

має чітку програму діяль-
■ пості па період жнив. Ще 
| перед косовицею ранніх 
І зернових ранком комсомо- 
I лу провів семінар - на- 
I раду начальників штабів

«Комсомольського прожек-
■ тора», па якому було об- 
I говорено постанову бюро 
И ЦК ВЛКСМ «Про завдай- 
І ня комсомольських органі- 
;3 зацііі по участі в збиран

ні црожаю, заготівлях
І сільськогосподарських про

дуктів і кормів у 1979 ро
ці та успішному прове
денні зимівлі тварин у 
період 1979—1980 року».

Планова робота район
ного штабу і і 
«Комсомольського 
жектора» господарств дає 
змогу встановити комсо
мольський контроль за 
якістю збирання врожаю. 
Так, районний штаб «КН> 
провів п’ять рейдів з пи
тань підготовки зерно
збиральної техніки до 
жнив, якості збирання 
врожаю, організації праці 
па заготівлі кормів тощо. 
Останній рейд було при
свячено збереженню вро
жаю від пожеж. Адже лі
то нинішнього року по
сушливе, як ніколи. За та
ких умов найбільших 
втрат урожаєві може зав
дати вогонь. Навіть іще до 
збирання в районі були 
випадки невеликих пожеж 
на непридатних землях. 
Страшній небезпеці по
трібно було поста вити на
дійний заслін.

Сьбгодиі в господарст
вах району не знайдеться 
комбайна, не забезпече
ного первинними засобами 
пожежогасіння. В місцях 
збирання хлібів розташо
вано й ланки з інвентарем 
для гасіння. Забігаючи на
перед, скажу, що 
протипожежний 
допомогли навести 
ішки районного 
"КП». Добре 
охорону хлібів 
в колгоспах 
імені Леніна,

шгабів 
иро-

та кий 
порядок 

учас- 
рс-йду 

поста в. ієно
від вогню 
«Україна», 

радгоспі 
«Маріампільськпй». і' цих 
господарствах усі масніш 
ще до початку жнив обо
рали з боку лісосмуг і 
шляхів. Великі поля тут 
розбито на окремі ділян
ки; токи, збиральні агре
гати забезпечено необхід
ними протипожежними 
засобами.

обласного
штабу

ського
прожектора»

було 
«від-

- „МОЛОДЛІЇ ЯОЛ/ГНДР«

Сторінка

В КОЛГОСПІ імені XX з’їзду КПРС ПетрівськоГо району на

Комсорг

усти- 
попра- 

роз- 
номер

мо-
се-

ме- 
до- 
а й 
аг- 
го- 

гос-

району. Для 
Комсомольске)

тут широке

___ _ ___,_________ ,_____, жнивах
його обслуговують водії брати Віталій та Анато-

Хто ця людина, за що на 
її честь піднято прапор— 
невідомо. Тільки з деталь
них розпитувань дізнали
ся, що це — передовий 

Дізналися й 
те, що секретар по- 

відряд- 
був

Перше _ ....... ...............
посідає комбайновий екіпаж, що____
лій Малишеви. По півтори-дві норми щодня виконували вони на перевезенні зер
на. І цим сприяли успіхові екіпажу. Ось чому з хорошим настроєм від чесно ви
конаного хліборобського обов’язку брати Малишеви зустріли вінець жнив у рід
ному колгоспі. За дорученням штабу «Комсомольського прожектора» вони в пе
ріод збирання контролювали якість перевезень на жнивних трасах.

На знімку (зліва направо): 8італій і Анатолій МАЛИШЕВИ під час остан
ніх рейсів з хлібного поля.

Фото С. АНДРУСЄНКА.

у відрядженні...

Та, па жаль, так 
не всюди. Ось які 
криття» зробили учасники 
районного рейду «КП» в 
радгоспі «Пстрівськнй». 
Головний агроном госпо
дарства П. С. Мовчан не 
склав плану протипожеж
ного захіГСту врожаю. З 
цієї причіпні збпрально- 
траиспортішії загін, очо
люваний Л. Ф. Федосовим, 
заїхав ■ па 200-гектарне 
поле пшениці і відразу 
приступив до косовиці. 
Хліб опинився під загро
зою вогню: спалахни іск
ра в одному місці — мо
же згоріти збіжжя па всіх 
200 гектарах. З'ясувало
ся, що й ланки захисту 
врожаю тут немає. «Про
жектористи» зробили все 
можливе для того, щоб не 
повторилося такс на інших 
полях. Тим часом рейдова 
виявила нові недоліки. Га
зосховище села Пстрівсь- 
кого чомусь 
посеред лапу. ___
переміщенням цього 
єкта у жнива 
пізно, а ось про створен
ня підвищеної гарантії від 
пожежі хлібові, 
лому в такому 
йому сусідстві, 
тористії» 'подбали енергій
но. Мтцпі розмову 
гадпром - В. 
кою. Давши 
торнстові М. 
возити сіно, 
вірив технічного стану ма
шини. А трактор взагалі 
не можна було допускати 
до збиральних робіт через 
відсутність вогнегасник і і 
лопати, через забрудне
ність двигуна тощо. Дове
лося 
його 
пою 
поля.

1Іс дбали в радгоспі 
про захист від пожеж 
місць заготівлі грубих 
кормів. Так,’ у третьому 
відділку скирту сіна за
клали па відстані всього 5 
метрів від електролінії, а 
засобів пожежогасіння по
близу нема ніяких.

І Іедолікн радгоспу 
«Пстрівськнй» повторили
ся в колгоспах «Дружба», 
«Перше гравия», імені XX 

колгоспі
напри- 

збпраль- 
загону 

теж не

«Комсомоле

з липня 
ПО ЖОВТЕНЬ 
ПРОХОДИТЬ 
ВСЕСОЮЗНИМ 

■рїйд
«комсо 
мольського 
ПРОЖЕКТОРА»

опинилося 
Звичайно, 

> об- 
займатисо

Віїршцс- 
небезпеч- 
«прожек-

з орк- 
Г. Іаіїдама- 
паряд трак- 
О. Комарову 
він не пере-

тракториста разом з 
небезпечною машн- 

просто виставити

з’їзду КПРС. У 
«Перше травня», 
клад, начальник 
по-траиспортного 
М. И. Дмитренко 
визнавав правил пожежної 
безпеки. Члени рейдової 
таки змусили його дотри
мувати суворих вимог 
збереження хліба.

Рейд проводили з пред
ставниками районного ко
мітету 
ролю. 
компетенція 
допомогли.

конт-
авторитет, 

багато

«ЖНИВА-79»

о. 
О со 
О и

о.
О

народного 
їхні

І. ЖИЛКА, 
другий секретар Пет- 
рівського райкому
комсомолу, начальник 
районного штабу 

«Комсомольського про
жектора».
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У короткі строки 
зібрали ми ранні зернові, 
— розповідає голова кол
госпу імені 40 річчя Жовт
ня В. Д. Лазаревич. — Хлі
бороби самовіддано боро
лися за те, щоб до колос
ка, до зернини зібрати асе, 
що зродило. Не остигнуть 
комбайни вийти із загінок, 
як приступають до роботи 
бригади скиртувальників 
соломи, за ними поле чис
то підгрібають, усі раніше 
загублені колоски обмоло
чують.

Далеко не другорядну 
роль у проведенні зби
ральної кампанії відіграла 
колгоспна молодь. Серед 
хліборобської зміни -— 
комбайнери, трактористи, 
зодїі... Та найцінніше в 
роботі спілчан, мабуть, те, 
що повз їхню увагу не 
проходили й дрібні недо
ліки в організації жнивних 
робіт. У стіннівці «Комсо
мольського прожектора» 
діставалося не тільки 
ханізаторам (які часом 
пускали втрати зерна), 
керуючим відділками, 
рономові-насінникові, 
повному агрономові і 
подарства. Стіннівка вихо
дила майже щодня. Сек
ретар комітету комсомолу 
Михайло Воробйов 
гав і на комбайні 
цювати, і бюлетені 
вести, і черговий 
«КП» з товаришами підго
тувати. Словом, хід жниз 
був в усіх спілчан на виду. 
А де панують діловитість, 
спільне вболівання за ви
сокі кінцеві результати, 
там, звісно, добиваються 
успіхів.

.„Секретаря комітету 
комсомолу колгоспу імені 
Котовського Григорія Во- 
робйова знайти не вдало
ся. Нам пояснили, що він 
у відрядженні. Подумалось 
відразу, що заступник у 
номсорга, певно, недосвід
чений, бо чим інакше 
поясниш той факт, що на
прикінці збирання хліба о 
стіннівці «Комсомольсько
го прожектора» яскравіє 
заголовок «Включайтеся в 
жнива».

На подзір’ї біля кон
тори на флагштоці — чер
воний прапор. Внизу в 
рамці напис: «Стоянов-
ський Іаан Семенович».

що це 
комбайнер.
про 
їхаз у одноденне 
ження, а то весь час 
на роботі...

Є в колгоспі чимало 
лодих механізаторів, а 
рад них і комсомольців. 
Разом з усіма збирали во
ни врожай. Але що встиг
ли зробити, чого досягли 
Віктор Білик, Анатолій та 
Олександр Снігурози,
Олександр Явтушенко,
Павло Куроп’ятниі», Марія 
Кулик, Григорій Ворошко 
— жителі Глинська та ін
ших сіл, розташованих на 
території колгоспу, — так 
ніхто й не дізназея про
тягом жнивної кампанії.

Сумно було слухати й 
головного агронома кол
госпу імені Ульянова 
П. X. Гуртового. Докладно 
розповідаючи про плани 
господарства з галузі ви
робництва зерна, про 
впровадження перспек
тивних районованих сор
тів, про людей, які виро
щують високі Ерожаї, він 
сказав про кращих меха
нізаторів - комсомольців 
подумавши:

— Знаєте, дуже мало 
їх у нас, більше літніх 
працює...

Відзначимо, що молодь 
села, комсомольський ак
тив усе ж дещо робить для 
свого утвердження в жит
ті колгоспу. Про це свід
чать і щоденні бюлетені 
про змагання жниварів, і 
свіжий випуск «Комсо
мольського прожектора» 
на току. Та з усього вид
но, що спілчани, як мови
ться, варяться у власному 
еону, їхньою роботою, тру
довою активністю мало 
цікавиться міськком ком
сомолу, правління, проф
ком господарства. Довго 
згадували члени комітету, 
як морально чи матеріаль
но заохочували членів 
ВЛКСМ. Згадали нарешті: 
торік шофер Микола Го
ловно одержав премію, а 
позаторік хтось із моло
дих механізаторів згідно з 
рішенням правління поза-

чергово придбав автома
шину. Оце і асе.

Три господарства Світло- 
водського району, землі 
яких розташовані майже 
поруч. В усіх трьох разом з 
досвідченими колгоспника 
ми чесно працює й молодь. 
Але різне ставлення до 
неї, до її запитів з боку 
керівництва, комсомоль
ських ватажків. Складає
ться враження, що й 
міськком комсомолу ос
лабив свою роботу в пи
танні ведення соціаліс
тичного змагання молодих 
жниварів. Підсумки їх тру
дового суперництва нере
гулярно підбивалися, ліде
рів його не відзначали ні 
перехідними вимпелами, 
ні призами. Словом, зма
гання комсомольсько-мо
лодіжних екіпажів, по су
ті, було пущено на само- 
плив.

Хліб зібрали. На черзі 
— силосування кукурудзи, 
потім —: збирання цукро
вих буряків, зернової ку
курудзи. Тут теж працюва
тиме молодь. І хотілося б, 
щоб вона була краще по
інформована про те, чим 
живуть сусіди, які у них 
трудові успіхи, на кого 
слід рівнятися. Щоб юна
ки і дівчата знали: на них 
надіються, від них чека
ють іще продуктивнішої 
праці, від них значною мі
рою залежать успіхи гос
подарства 
міської 
організації 
поле діяльності.

Рейдова бригада: 
Г. ГРИБЕНКО — сек
ретар комітету комсо
молу колгоспу імені 
Ульянова, А. ЧЕКМЕ- 
НЬОВ — заступник 
начальника обласного 
штабу «Комсомоль
ського прожектора», 
Р. ПОПОВИЧ — гро
мадський кореспондент 
«Молодого комунара», 
Р. МДРЧЕНКО — спец
кор «Молодого кому
нара». ,

У Тишківці, мабуть, не'знай- 
детьси молодої людини, котра 
з байдужим виглядом пройшла 
б мимо вітрини «Комсомоль
ського прожектора», що пустує 
надзвичайно рідко. Кожен зу
пиниться, поцікавиться: хто 
ж сьогодні «герой» дня в кол
госпі імені Ульянова?

Як не прикро а ще нерідко 
надходять до штабу «КП» сиг
нали про безгосподарність, не
дбалість окремих рядових ко.і- 

кГОСППІІКІВ, чи й керівників ви
робничих підрозділів. Тож І 
доводиться нам бути неждани
ми гостями то в тракторній

На сторожі дбайливості
бригаді, то на фермі, то на то
ку. А штаб у нас бойовий. До 
складу його входять шофер 
Віктор Шевцов, механізатори 
Ярослав Сиров’як . та Олек
сандр Кожухар, секретар пер
винної комсомольської органі
зації Наталка Куракова. Всі 
воин добре знають колгоспне 
життя, людей, умови праці. А 
це допомагає завжди робити 
об’єктивні висновки. Тому .'1(0-

ди, не чисті на руку, спіймав
шись на гарячому, воліють 
краще заплатити штраф, аніж 
пограни пі на вітрину «КП».

Недавно все село кепкувало 
з механізатора М Мацкула —- 
любителя вішпти спиртного в 
робочий час. Дуже вже непри
вабливий мав він вигляд у 
стінгазеті. Але тишківці зна
ють, що комсомольці зовсім не

- > перебільшили, критикуючи 
Мацкула, — набрид він уже 
товаришам зі своїм пияцтвом.

А ось шофер О. Богоріл і не 
думав попасти в «Комсомоль
ський прожектор». Та розії пав
ши машину, переїхав кілька 
псоб.молочепіїх валків, 
потрапив під пекучий промінь 
<0x11».

Щоб критика була дійовою, 
ми. як правило, проводимо по
вторні перевірки, добиваємось 
усунення виявлених недоліків.

Словом, ми завжди на сто
рожі добросовісного ставлсн-

кіпька
Отак і

іія до роботи, і допомагають 
нам у цьому працьовиті, дбай
ливі односельці. Та дошкульна 
сатира 'цісто поступається міс
цем доброзичливому гумору. 
Це годі, коли штаб вітає пере
довиків соціалістичної о змаган
ня. людей, які відзначилися на 
тій чи іншій ділянці роботи 
Тоді промінь «КП» — яскравий 

теплий.і
л. ГНіДЕЦЬ, 

начальник штабу «Комсо
мольського прожектора» 
колгоспу імені Ульянова 
Добровеличкіаського райо
ну-

СІ
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СПОРТ СПОРТ 1 СПОРТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

У ЗАКЛЮЧНУ ФАЗУ ВСТУПИЛИ ФІНАЛЬНІ ЗМА
ГАННЯ VII СПАРТАКІАДИ НАРОДІВ СРСР — НАЙ
БІЛЬШОГО СПОРТИВНОГО ФОРУМУ НАШОЇ КРАЇ
НИ, ЯКИЙ Є ГЕНЕРАЛЬНОЮ РЕПЕТИЦІЄЮ ПЕРЕД 
XXII ОЛІМПІЙСЬКИМИ ІГРАМИ В МОСКВІ. ДЛЯ 
ФІЗКУЛЬТУРНИКІВ І СПОРТСМЕНІВ КІРОВОГРАДЩИ- 
НИ СЕРЙОЗНИМ ІСПИТОМ БУЛА VII СПАРТАКІА
ДА УКРАЇНСЬКОЇ РСР. ПРО ПІДСУМКИ ТА УРОКИ 
ЦИХ ЗМАГАНЬ — РОЗМОВА НАШОГО КОРЕСПОН
ДЕНТА ІЗ ЗАСТУПНИКОМ ГОЛОЕИ ОБЛАСНОГО 
СПОРТКОМІТЕТУ В. Г. ГВАМБЕРІДЗЕ.

В ході спартакіадних зма
гань Леонід Левченно, 
Любов Савенко та Ольга 
Демеха виконали норма
тиви майстра спорту. Не
погано виступили авангар- 
дівці Юлія Кривчви, Олек
сандр Ушаков, Геннадій 
Безпалько, спартаківєць 
Сергій Ткаченко, праців
ник заведу радіовирсбів

який мас фанультєт фізич
ного виховання.

— Справді, для педаго
гічного інституту, який має 
факультет фізичного вихо
вання, це не показник. 
Справа в тому, що довгий 
час там домінувала дум
на: «Факультет, мовляв, 
готує не спортсменів, а 
викладачів фізкультури».

гальннй результат був би 
ІНШИХ'...

— До тренерів; які в 
спартакіадному плані пра
цювали плодотворно, сл’д 
віднести й М. І. Романен- 
ка, А. І. Котенка, М. І. 
Жеребятьєва («Авангард»), 
М. С. Кукурузу («Спар
так»).

Але віддача біль-

6 СЕРПНЯ

ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ! -------------------—-----------------------------

ЗАМКНЕНЕ КОЛО ПРОГРАШУ
ДО ПІДСУ/ЛКІВ VII СПАРТАКІАДИ УРСР

— Спортивній громадсь
кості відомо, що зведена 
збірна команда області 
показала дуже низький рі
вень на фінальних змаган
нях VII Спартакіади УРСР. 
Особливе занепокоєння 
викликає порівняння ви
ступів кіровоградських 
спортсменів на спартакіад
них змаганнях останніх 
восьми років. Згадаймо, 
що на V Спартакіаді Ук
раїни 1971 року вони по
сіли друге місце серед 
дев’яти областей третьої 
групи, до якої входить Кі- 
ровоградщина, через чо
тири роки, на VI Спарта
кіаді, були четвертими, а 
нині їм дісталося останнє, 
дев’яте, місце і, таким чи
ном, останнє місце в рес
публіці. Отже, безперерв
ний, причому прогресую
чий спад. У чому ви ба
чите основні причини та
ких невдач!
—Симптоми цього складу 

були помітними і кілька 
років тому. І, звичайно, 
обласний, міські й ра
йонні спорткомітети, ра
ди добровільних спортив
них товариств повинні бу
ли рішуче перебудувати 
свою роботу з прицілом 
на дальшу перспективу 
вже тоді, коли на VI Спар
такіаді результати висту
пів кіровоградських спорт
сменів різко погірши
лись. Однак цього не ста
лося. Форми і
роботи комітетів і 
спортивних товариств 
змінилися, все йшло 
старому.

Робота без чіткого
ну, без цілеспрямованості 
і перспективи — це робо
та навмання. Така обста
вина й призвела, зокре
ма, до того, що нас за
хопило зненацька вклю
чення у програму спарта
кіади ігрових видів спор
ту. Цьому напряму в об
ласті не приділяли належ
ної уваги. Більше того, 
сильна жіноча гандбольна 
команда, яка була однією 
з провідних на Україні, 
кілька років тому (при ціл
ковитому невтручанні ко- 

!; мітету) припинила своє 
існування, кинув роботу

сб-

здібний тренер м. С. Би- 
ков. Тож і сталося так, що 
лише футбольне команда 
«Зірка», яка бзрє участь у 
чемпіонаті країни серед 
колективів другої ліги ви
явилась на ниюті -- вона 
виборола чегаерте місце в 
республіці і поичеспе 
ласті 82 залікові очка.

Чоловічі ж баскетболь
на й гандбольна команди 
не змогли пробитися Е 
число шістнадцяти перших, 
що приносять залік, в жі
ноча баскетбольна посі
ла лише 14 місце і запи
сала на свій рахунок 15 
очок. Це — доказ не тіль
ки відставання у нас іг
рових видів спорту, а й не
обізнаність наших спор
тивних організацій із за
гальною кон’юнктурою в 
республіці, неправильної 
оцінки рівня підготовки і 
можливостей згаданих ко
манд. Інакше навіщо було 

виставляти на фінальні зма
гання колективи, резуль
тати виступів яких — нуль?

— Такий висновок, оче
видно, стосується не тіль
ки ігрових видів спорту. 
Ад»хе нульову позначку не 
змогли подолати команди 
фехтувальників, велосипе- 
дистіо, стріньців-иульо- 
викіп. Мінімальний внесок 
у спартакіадні здобутки 
області стендовиків, важ
коатлетів.

— Цілком
Але щоб краще 
ти, як кажуть, «хто є хто», 
давайте звернемося до 
деяких статистичних даних. 
У фінальних змаганнях 
спартакіади від нашої 
області взяло участь 190 
спортсменів (у 17 видах 
спорту). В ході змагань 
було встановлено 15 об
ласних рекордів. Член 
студентського товариства 
Віктор Савчук став чемпіо
ном VII Спартакіади рес
публіки і третім призеоом 
Спартакіади народів СРСР 
з класичної боротьби, 
авангардівець Леонід Лев
ченко і представник ДСТ 
«Колос» Сергій Мезенцев 
завоювали бронзові наго
роди VII Спартакіади 
УРСР у потрійному стриб
ку і з боротьби дзю-до.

Сергій Акимов, представ
ники студентського ТСЕй- 
риства Людмила Іванова, 
Олександра Солохе, Тетя
на Добриця,

Одначе статистика го
ворить про велику дис
пропорцію в рівні підго
товки класних спортсме
нів. Із 190 чоловік, які ви
ступали на спартакіаді, ли
ше 70 принесли області 
залікові ечки. КіроЕОград- 
щина в цілому набрала 
595 очок. 495 із них завою
вали спортсмени Кірово
града. 81 — Світловодсь- 
ка. І лише 19 ючон при
падає на всі інші міста і 
райони області.

Впадає у вічі різке зни
ження результативності 
спортсменів Знам янки, 
три учасники якої не здо
були жодного очка. За 
місто Олександрію висту
пало сім учасників, вони 
принесли 16 ечок, три оч
ка в копилку області дав 
Гайворон. Крім зазначе
них міст, одного представ
ника делегувала на 
таріаду Ульяновка, 
він не дав залікових

Не менш виразна
пропорція у здобутках 
спортивних товариств. Об
ласна рада «Авангарду» 
(голова Г. В. Шулькін) 
має у своєму активі 352 оч
ка, тобто більше, ніж ради 
всіх інших товариств, 
зом узяті,
товка спартаківців 
лова обласної 
ди ДСТ М. В. Артеменко). 
Лише 51 очко і тільки з 
одного виду спорту (вес
лування на байдарках і ка
ное) мають спаргаківці. 
Це — 27 процентів того, 
що планувалося. 26 очок 

було заплановано районній 
раді «Локомотива» (голо
ва О. Е. Янчук). Намітки 
виконано тільки на 12 
процентів. Слабо висту
пили представники «Буре
вісника», «Трудових ре
зервів».

— Не приносить задово
лення виступ студентів 
педінституту. 87 очок з 
595, що набрала область, 
це не показник для вузу,

с пар
оле 
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У підтексті цього тверд
ження лежить прагнення 
виправдати нєеисокі спор
тивні результати студентів, 
а разом з тим замаску
вати їхню пдгану спортив
ну підготовку. Хіба може 
бути суперечність між 
студентом і викладачем чи 
спортсменом, хіба не кра
щим буде той Еикладач 
фізкультури, який водно
час є і здібним спортсме
ном? Нині на факультеті 
намітились певні зрушен
ня в бік поліпшення спор
тивної роботи. Але при
йшли вони дуже пізно, 
щоб мати вплив на спарта
кіадні справи.

Слід сказати, що з ба
гатотисячного колективу 
інституту сільськогоспо
дарського машинобуду
вання у фіналах спартакіа
ди взяло участь лише 
п’ять чоловік (8 очвк). Це 
говорить про низький рі
вень роботи кафедри фі
зичного виховання інсти
туту, яка самоусунулась 
від своїх прямих обов’яз
ків.

Серйозного поліпшен
ня вимагає робота по за
безпеченню еищої спор
тивної майстерності в се
редніх навчальних закла
дах-. У першу чергу це 
стосується спортклубу 
«Авіатор» Кіровоградсько
го льотно-штурманського 
училища, спортклубу «Ма
шинобудівник» машино
будівного технікуму. Еони 
не підготували жодного 
збірника області на фіна, 
ли VII Спартакіади рес
публіки.

— Би порушили питан
ня вищої спортивної май
стерності. На передньому 
краї його успішного роз
в'язання стоять тренери, 
успіх забезпечують їхні 
ентузіазм, колітна, проду
мана й чітко спланована 
робота з людьми. На ни
нішній спартакіаді легкоат
лети дати області три нових 
майстри спорту і 135 за
лікових очок. 95 із них — 
на~рахунку вихованців тре
нера спортклубу «Зірка» 
В. К. Іванця. Якби чогось 
подібного до цього доби
лися інші тренери, то за-

шості інших тренерів ебо 
мінімальна, або дорівнює 
нулю. Я маю на увазі під
готовку спортсменів висо
кого класу. Винні в цьому 
знеосібка, однаковий під
хід до оцінки роботи тре
нерів незалежно від кіль
кості і якості праці.

— Недавно в «Правде» 
надруковано статтю про 
фінал VII Спартакіади на
родів СРСР «Співавтори 
перемог». У ній ідеться 
про тих, хто знайшов у ве
ликому фізкультурному 

. морі талановитого хлоп
чика чи дівчинку, виховав 
в них надію в перемогу, 
ввів їх у чудовий світ спор
ту. Мабуть, це одна з най
важливіших і невід’ємних 
рис тренера — знаходити 

серед сотень, тисяч дітей 
тих, хто з часом може ста
ти чемпіоном І рекордс
меном.

— Це робота, яку на
зивають селекційною, без 
неї тренер не може роз
раховувати на успіх. На 
жаль, більшість наших 
тренерів нехтують цією 
справою або займаються 
нею формально. 
ес це стосується 
дитячо-юнацьких 
них шкіл, прийом 
проводиться часто не шля
хом ретельного відберу, 
а за принципом бажання. 
Ось чому в ДЮСШ сла
бо йде підготовка резер
вів великого спорту.

Сказане вище — це, 
безумовно, не еСЄОХОПЛЮ- 
ючий розбір, це лише де
які штрихи до наших втрат 
і потенціальних можливос
тей. Уроки VII Спартакіа
ди Української РСР ста
ранно аналізуватимуться. 
При цьому безумовно, 
мова йтиме про відсутність 
в області належної ма
теріально-технічної бази 
для підготовки спортсме
нів високого класу, про 
ефективніше використан
ня наявної бази, про ство
рення умов для закріп
лення в області провідних 
тренерів і талановитих 
спортсменів та інші питан
ня розвитку фізкультури і 
сперту.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 
«Час». 8.40 — Гімнастика.
9 05 _ Мультфільми. 9.30
— Телефільм для дітей
«Мпіпко-артист». 10.35 —
Очевидне — неймовірне. По : 
закінченні — новини. 14.30’
— Новини. 14.50 — Теле
фільм «Фліппер». 1 1 2 серії. 
16.30 — Наш сад. 17.00 -*
Концерт із творів Р. Шума
на Ф. Шуберта, Ф. Мен
дельсона. 17.30 — «Спортив
ний клас». Плавання. 18.15
— Екран запрЬшус. (Кірово
град). 18.45 — «Сьогодні у 
світі». 19.05 — День за днем. 
(Кіровоград). 19.15 — Оі’оло- 
шенпя. (Кіровограді. 19.20
— Телефільм. (Кіровоград). 
J9.30 —«Поки б’ється серце». 
Вистава. 21.00 — «Час». По 
закінченні — «Сьогодні у 
світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
Новини. 10.15 — «Доброго 
вам здоров’я». 10.45 —-
«П'ять хвилин на роздуми». 
Молодіжна розважальна 
програма. 12.15 - 
народного хору 
чого 'об'єднання 
трансформатор». 
«Мала». Лялькова вистава. 
16.00 — Кіпопрогрема Естон- . 
ського телебачення. 17.30 .
— «Вахта врожаю». 17.50 —
Л Бетховен. «Шотландські 
пісні». 18.00 — Док. теле
фільм «Море наше Ладозь
ке». 18.30 — Екран моло
дих. «Тнтерклуб». 19.00 —
«•Актуальна камеоа». 10.4о
— Науково-популярний кіно
огляд «Резонанс». 20.45 •

Концерт • 
внребви- 

«Заппріж- 
15.05 —

«На добраніч, діти!»» 21.00 — 
«Час». 21.35 — «Образи».-
Музичний фільм З УЧОСТЮ 
народної артистки Сі Сі 
Є. ТЛІрошиичепко. По закін
ченні — новини

Редактор 
М. УСПАЛЕНКО.

СЕРЕДНЯ
ШКОЛА-1НТЕРНАТ

НАБИРАЄ УЧНІВ

Особли- 
тренерів 
спортив- 
до яких

до другого, третього, 
четвертого, п’ятого, сьо
мого, восьмого, дев’ято
го, десятого класів.

Школа має 24 добре 
обладнаних навчальних 
кабінети і працює за ка
бінетною системою. Учні 
набувають спеціальнос
тей токаря. кулінара, 
швачки, будівельника. В 
закладі обладнано хоро
ший спортивний комп
лекс. Улітку діє піонер
ський табір, а також та- 
біп праці та відпочинку.

Частині учнів надають
ся пільги в утриманні в 
школі. При інших рів
них умовах перевага в 
пільгах віддасться учням 
дев’ятих класів.

Наша адреса: м. Кіро
воград, пул. Королевна, 
4. Телефон 2-42-5.5. їха
ти тролейбусами №№ 2, 
4, 6 до ’зупинки «Школа- 
іптериат».

Дирекція.

Еикладач фізичного виховання Кіровоградського 
педінституту Микола ЛЕДЮРА прийшов у піонерсь
кий табір заводу «Червона зірка», щоб навчити ді? 
тей плавання. Фото В. ГРИБА.

КОНКУРС ФУТБОЛЬНИХ ПРОВИДЦІВ

24 травня ми оголосили конкурс фут
больних провидців — за ІЗ турів до кіп
ця першого кола чемпіонату країни спи
тали своїх читачів, любителів футболу:

♦ На якому місці буде «Зірка» після 
гри з Київським СКА?

Яку кількість очок наберуть наші зем
ляки в першому нолі?

Хто з футболістів «Зірни» матиме най
більшу -кількість м’ячів, забитих у во
рота суперників? Скільки?

З яним рахунком закінчиться остан
ній матч «Зірки» в першому колі чемпіо
нату?»

Серед тих, хто прислав свої прогнози 
першим, близьким до істини був учень 
Кіровоградського машинобудівного тех-

вікуму А. Буторпк: «Зірка» вийде па 
одинадцяте місце, матиме у своєму ак
тиві 24 очка, рахунок матчу між Київ
ським СКА і «Зіркою» — 1:1, найрезуль
тативніший гравець — Алсксеєв,

Через кілька днів Кіровоградом» Ва
лентин Манойлеико вніс поправку: «Зір
ка» буде на десятому місті». Так і ви
йшло. Автор листа також точно перед
бачив результат останнього матчу і кіль
кість очок, набраних футбольною коман
дою першому колі.

Отже, переможцем редакційного кон
курсу футбольних провидців став Вален
тин МАИОЙЛЕНКО.

БУДІВЕЛЬНО- 
МОНТАЖНОМУ 
УПРАВЛІННЮ 
КІРОВОГРАДСЬКОГО 
ЗАВОДУ 
ДРУКАРСЬКИХ 
МАШИНОК

терміново потрібні и.ч 
постійну роботу:

кранівник (заробітна 
плата — 170—190 крб.),

слюсар (160—170 крб), 
мул яри (180—190 крб.), 
теслярі (170—і80 крб ), 
лицювальники {170— 

190 крб.),
бетонувальник (175— 

195 крб.).
Оплата 

рядно-преміальна, 
паків забезпечують гур
тожитком.

Наша адреса: м. 
воград, пров. Велииовис- 
ківський, 7-а. їхати ав
тобусом № 8 до зупинки 
«Садок» (біля автовок
залу).

Адміністрація.

праці — під-
Оди-

Ціро-

4

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

| На украинском языке.

Газета 
виходить 
у ЕІоторон, 
четвер 
І суботу.
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