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Нещодавно на цукрово
му заводі в /Лелій Висці 
відбувся мітинг, учасники 
якого підтримали звер
нення робітників Москви 
про проведення Всесоюз
ного комуністичного су- 
ботника, присвяченого 
106-й річниці з дня на
родження В. І. Леніна. Ви
ступаючи на мітингу, ком
сорг комсомольсько-мо
лодіжного колективу теп-

лоелектроцентралі заво
ду Олександр Ткаченко 
запевнив, 
енергетики 
муть у цей день на зеко
номленому паливі. Зароб
лені кошти вони пере
рахують у фонд миру.

що молоді 
працювати-
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М ИНУВ рік відтоді, як в комсомоль- 
ських організаціях області розпо

чався обмін комсомольських докумен
тів. Вручення нових квитків яскравою 
датою увійшло в життя кожного члена 
ВЛКСМ, кожного осередку.

Початку обміну передувала велика 
організаційна й масово-політична робо
та. Завдання, які стоять перед комсо- 
мольськил\и організаціями в зв’язку з 
цією відповідальною кампанією, були 
розглянуті на пленумах обкому, міськ
комів, райкомів комсомолу, на комсо
мольських зборах.

На сьогодні обмін закінчило більше полови
ни первинних комсомольських організацій. 
Нині кожен'другий член ВЛКСМ п області 
носить біля серця комсомольський квиток но
вого зразка. Важливо, що обмін позитивно 
впливає на всі. сторони життя і діяльності 
комсомольських організацій. Перш за все 
зросла трудова і суспільно-політична актив
ність молоді. 80 тисяч юнаків І дівчат брали 
участь .в патріотичному русі «П’ятирічці — 
ударну працю, майстерність І пошук моло
дих!». З’явилось чимало нових імен в загоні 
молодих гвардійців праці. 150 з них здобули 
почесне право бути сфотографованими біля 
святині нашого народу — Прапора Перемоги. 
А напередодні XXV з’їзду партії комсомоль
ців і молодь області облетіла радісна звістка: 
Юлія Євтушенко — шліфувальниця Кірово
градського заводу тракторних гідроагрегатів 
І Валентина Єфремепко — ланкова комсо
мольсько-молодіжної ланки по впрошуванню 
кукурудзи колгоспу імені Леніна Ііовоархаи- 
гельського району удостоєні високого звання 
лауреата премії Ленінського комсомолу.

Проведення обміну співпало з роз
гортанням організаційної роботи по 
підготовці гідної зустрічі XXV з’їзду 
КПРС. Сім тисяч вісімдесят комсомоль
ців вибороли право підписати Рапорт 
обласної комсомольської організації 
партійному форуму комуністів країни.

В ході обміну ко/лсомольських доку
ментів народжуються цінні почини, іні
ціативи, які сприяють успішному вико
нанню народногосподарських планів. 
Вдосконалюється практика проведення 
Ленінського заліку, звітів членів ВЛКСМ 
на комсомольських зборах, засіданнях 
комітетів. В більшості комсомольських 
організацій оформлені виставки, стенди 
«Ти на подвиг кличеш, комсомольський 
квиток», «Якщо тобі комсомолець ім’я» 
та інші.

Вручення комсомольських квитків про
ходить в урочистій обстановці, біля роз
горнутих прапорів, в присутності ветера
нів пертії і комсомолу. Все це має вели

кий вплив на юнаків і дівчат, допомагає 
належно оцінити ідейне значення обміну 
документів, активізувати на трудові 
звершення.

РАЗОМ з тим, підсумки першого ро
ку обміну комсомольських доку

ментів свідчать про те, що окремі комі
тети і комсомольські працівники, акти
вісти не повністю використовують мож
ливості, які надає цей захід для поліп
шення організаторської і політичної ро
боти, підвищення бойовитості кожної
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зміни в структурі комсомольських орга
нізацій дозволяють створити дода ково 
десятки організацій з правами первин
них, відшукати нові можливості, щоб 
центром виховання дійсно був цех, діль
ниця, бригада.
/ОСОБЛИВОГО значення набуває зараз 

індивідуальна робота, втілення в 
життя важливої вимоги, продиктованої 
всім ходом обміну — дійти до кожного. 
Заслуговує уваги в цьому напрямку ді
яльність комітетів комсомолу міст Олек-

ІІа відповідальному
ОБМІН
комсомольських
документів1 р у б Є Ж і

О. СКІЧКО, 
перший секретар обкому ЛКСМ України

первинної комсомольської організації, 
трудової і громадської активності кож
ного члена Спілки.

Однією з важливих умов успішного і 
своєчасного проведення обміну комсо
мольських документів є своєчасне і ре
тельне проведення звірки персонально
го складу і облікових даних комсомоль
ців. наведення зразкового порядку в об
ліку членів ВЛКСМ. В більшості міськко
мів, райкомів звірку провели в строк і 
якісно. Однак в Маловисківському, Ком- 
паніївському райкомах до проведення 
цього підготовчого заходу підійшли 
формально, багато членів ВЛКСМ вибу
ли без заняття з обліку, і це затримує 
хід обміну.
XVII з'їзд Ленінського комсомолу ВНІС ЗМІ
НИ п Статут ВЛКСМ. Під час обміну настійно 
постало завдання удосконалювати структуру 
комсомольських організацій відповідно до цих 
змін. Та. на жаль, ще не всі комітети комсо
молу вчасно переглянули це питання, не за
твердили ного на комсомольських зборах і на 
засіданнях комітетів. Так. Із тринадцяти кол
госпних комсомольських організацій Новоар- 
ха.чгельськсго району більшість не займала
ся цим. В багатьох райкомах комсомолу пер
винні організації ще підрозділяють на органі
зації з прапами первинних, комсомольських 
груп тут не існує.

Все це говорить про нерозуміння пра
цівниками деяких комітетів того, що

сандрії, Знам’янки, Бобринецького, 
Ульяновського районів. Тут добре нала
годжена індивідуальна робота з різни
ми категоріями молоді, удосконалює
ться практика Ленінського заліку, інди
відуальних співбесід, звітів членів 
ВЛКСМ на комсомольських зборах, за
сіданнях комітетів комсомолу. Актив
ніше використовуються комсомольські 
доручення, зв’язані з питаннями вироб
ництва, профілактикою і боротьбою з 
правопорушеннями, шефською роботою 
за місцем проживання. Охоплення ком
сомольськими дорученнями складає 
85,8 процента. Однак в Долинському, 
Вільшанському, Світловодському райо
нах цей показник набагато нижчий.

Важливе місце в ході обміну відводи
мо ідейному загартуванню юнаків і дів
чат. Починаючи з березня минулого 
року і до цього часу в молодіжній ауди
торії області прочитано понад 600 лек
цій. Широкого розмаху набрала комп
лексна форма ідеологічної пропаган
ди — громадсько-політичні читання 
«Бери з комуністів приклад». Найбільш 
цікаво і змістовно проходять читання в 
Новоукраїнському, Олександрійському і 
Світловодському районах.

Однак не скрізь ставляться з таким почут
тям відповідальності до розвитку пропаган
дистської і агітаційної роботи по роз’ясненню 
і вивченню матеріалів XVII з'їзду ВЛКСМ. 
Онуфріївськнн Ма.іовнсківськнй райкоми ком
сомолу не зуміли в цій важливій роботі дійти 
до кожною юнака І дівчини.

В ході обміну обласна комсомольська орта 
нізація зросла на дві з половиною тисячі і ни
ні нараховує 130 тисяч членів ВЛКСМ Проте 
окремі комітети не турбуються належним чи
ном про поповнення рядів обласної комсо 
мольської організації. Послабили підготовка 
до прийому в ряди ВЛКСМ молодих робітни
ків і колгоспники! устннісська. Олександрі», 
сьча, пстрівська районні комсомольські орга 
иізації. Без потрібної підготовки приймаються 
в члени ВЛКСМ юнаки, які Ідуть на службу 
в ряди Радянської Армії. Такі факти гопоряті 
про те, що окремі комітети обмежились тех 
нічною стороною обміну і уникали, жчкої ро 
боти з людьми.
Успішне проведення обміну доку 
* ментів вимагає постійного удоско 
налення стилю роботи комітетів комсо
молу, утвердження в їх діяльності діло 
витості, конкретності, високої відлові 
дальності за доручену справу. Ділови 
тість і конкретність — це, перш за все 
посилення організаторської і виховної 
діяльності в первинних комсомольських 
організаціях і комсомольських групах, 
надання їм практичної допомоги. Ви
ключно важлива роль у вирішенні прин
ципу «дійти до кожного» належить ком
сомольським групам, кількість яких 
збільшилась у цьому році на 115. Пере
нести центр уваги на роботу в первин
них організаціях, комсомольських гру
пах — це дасть можливість регулярно 
проводити комсомольські збори, роз
глядати на них актуальні питання праці 
ідейного загартування, навчання, відпо
чинку і побуту молоді.

Обмін — серйозний екзамен політич
ної і громадянської зрілості комсомоль
ських кадрів, активу, всієї молоді. За
вершення його припадає на час, коли 
весь радянський народ самовіддано 
трудиться над виконанням грандіозних 
накреслень XXV з’їзду КПРС, планів 
першого рону десятої п’ятирічки. Зав
дання комсомольських організацій — у 
найкоротші строки усунути недоліки, які 
мають місце в ході обміну комсомоль
ських документів, з честю витримати 
цей відповідальний екзамен, самовідда
ною працею і відмінним навчанням ще 
раз підтвердити високе звання авангар
ду молоді.
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В Скільки служити трактору^

БЕРЕЖЕНА РІЧ - ДВА ВІКИ СЛШТЬ

фото Р, ГРАНОВСЬКОІО. І

Звернення членів передових комсо
мольсько - молодіжних тракторних 
бригад Олександрійського, Новоукра- 
їнського, Ульяновського районів до 
всіх молодих механізаторів Кіровоград- 
щини знайшло гаряче схвалення серед 
комсомольців, молодих хліборобів на
шого колгоспу Кому ж, як не нам, тур
буватися про господарське збережен
ня всієї техніки, особливо тракторів, і 
на цій основі забезпечувати одержан
ня сталих врожаїв? Це повинно стати 
мірилом праці кожного з нас, мірилом 
совісті. Це думка не лише моя, а й мо
їх товаришів по роботі Станіслава Гіа- 
герила, Петра Махтая, Миколи Роботи 
та інших. Кожен з нас бере зобов я- 
занкя продовжити амортизаційний 
строк служби тракторів як мінімум на 
Півтора-два роки до капітального ре
монту.

Мій МІ3-50 служить чоіпри роки без 
капітального ремонту. Виробна на ньому 
майже 6 тисяч гектарів умовної оранки, зе
кономив 16156 кілограмів пальної о. Економія 
коштів на техоглядах і паливі перевищила 
2 тисячі карбованців. Трактор має- хороший 
вигляд, мотор иіс сильний. - 3 упевненістю 
можу сказати, що машина без капітального 
ремонту ще попрацює не менше трьох років. 
А ІЖС П цій п'ятирічці ефективності і ЯКОСТІ, 
мі» понигіиі сповна виг.орнстоіурапі псі ре- 
»ерви. В огневі моїх розрахунків — бат ато 
факторій. Найважливіші з них — грамотний, 
вмілий догляд за машинок» під керівництвом 
досвід іениго мвйсіра-і-аладчика Леоніда Фе
доровича Плаксій. Він чітко веде лімітні 
картка витрат пальною, аналізує виробіток 
трактора в залежності від виду робіт.

Я добре вивчив свій трактор і маю 
вже певний досвід того, як тримати йо
го в належному стані Постійно звер
таю серйозну увагу на кріплення вуз
лів і деталей вибір найкоащого ре
жиму роботи мотора. Прислухаюсь, чи 
немає в ньому сторонніх шумів, слід
чую за температурою води в радіато
рі, за тиском масла.

Першочергову увагу під час прове
дення всіх техоглядів приділяю догля
дові за системою змащення. Завжди 
С'аранно доглядаю за повітроочисни
ком, центрифугою, паливним насосом, 
пусковим двигуном. Завжди, нє-віть під 
час роботи, періодично слідкую 
ущільненням двигуна, бо ж при попу
щенні його можливе підсмоктування 
повітря з брудом. Після заміни масла 
систему поомиеаю дизельним пали
вом. І лише при заглушеному двигуні.

Отже, тільки комплексний догляд, 
помножений на досвід і любов до тех
ніки, до колгоспної ниви здатні забез
печити продовження амоотизаційного 
строку роботи тракторів без капіталь
ного ремонту, їх високопродуктивне 
використання. Довговічність техніки в 
наших руках. Нехай тільки кожен з нас 
душею вболіває за справу.

А. САП1ГА» 
член ВЛКСМ, тракїорнсг колгос
пу «Дніпро» Онуфріївського ра
йону.
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Учасники еКруглого стола» Григорій Крас
ний, Валерій Гончаренко, Лідія Гьбслкова, 
Іван Апекс аіі дров. Костянтин Умрихін знайом
ляться з «Положенням про роботу «Комсо
мольської о прожектора».

орінка
обласного штаву

комсомольського
прожектора

розробляємо скореговані плани на ко
жен місяць. До перспективного плану 
включаємо питання, які вниссимо на 
розгляд бюро райкому, на засідання 
районного штабу «КГІ». І ак, в 1976 
році бюро розгляне питання «Про 
спільну роботу комітетів' комсомолу і 
штабу «КГІ» завод}' друкарських ма
шин та ремзаводу «Укрсілі госптехпі- 
ка» по контролю за якісно випущеної 
продукції». Паш район — промисло
вий, має широку мережу закладів 
сфери обслуговування, на його тери
торії —■ найбільша в місті . кількість 
профтехучилищ, то готують робітни
чу зміну. Районний штаб «КП» враху
вав иі особливості.

На розгляд засідань штабу ін:і іс питан
ня: «Про участь штабів і постів «КІІ» ав- 
топідпрпємств № 10601 і № 10021 в реііді- 
перевірці використання резервів ьпроби.ін
ша і режиму економії-, «Про внесок учнів 
профтехучилищ у виконання планів буді
вельно-монтажних робіт колективом комбі
нату «Кіророградважбуд» в період вироб
ничої практики», «Про участь комітетів 
комсомолу сфери обслуговування в ноліп- 
шепиі культури обслуговування па підпри
ємствах торгівлі, служби побуту і кому
нального господарства» та інші. Як бачи
мо, скрізь вказані конкретні органімцн. 
Це дозволяє протягом року не розпилюва
ти уваги, не піддатися силі впливу «теку-і- 

чітко, добиватися ус иху.

З цеху вийшла бракована продукція: на 
лінійці готовності по.іьопого стану перед 
посівною не вистачає трактора, порушено 
графік здачі новоселам житлового будин
ку, несмачними обідами спригощає» відві
дувачів їдальня... Не типові картини, та, 
на жаль, е іце вони в нашому повсякденні, 
іі прикрощів від них чимало. 1 типова кар
тина: пр> кожну подібну «подію» не заба
риться гострим пером сатири розповісти 
бойовий орган комсомольського контролю 
— стіннівка «Комсомольського прожекто
ра». Повідомити, вказати винуватців, під
дати їх громадському осуду. А там, діниіш- 
ся, зник брак в цеху, наблизилися строки 
вручення ключів новоселам від і.овііх квар
тир... Словом, «прожеторисги» вчасно бу
ли па своїх постах. Такий у них обов'язок 

бути там, де паж іс, добиватися змен
шення «вузьких місць». 1 найкраще справи 
йдуть у тих, хто будує свою роботу на дос
віді попередників, на чіткому виконанні ке
рівних накреслень комітетів комсомолу, іи 
тісному контакті з народними контролера
ми, хто бачить перспективу.
Про це йшла мова нещодавно за круглим 
с голом «Ліолодого комунара», в якій 
взяли участь голови та їх заступники місь
ких і районних штабів «Комсомольського 
прохсектора».

ВЙІ и

пере
шли-

вз
в-Q

»=3

Микола Вислогузов — начальник 
штабу «КП.» Олександрійського елек
тромеханічного заводу, заступник го
лови Олександрійського міською 
штабу «І\П»:

— Виховання почуття відповідаль
ності за справи на виробництві, 
чуття господаря 
однаково хвилює і 
молодого робітни
ка, і спеціаліста, і 
комсомольсь кого 
активіста. У иас на 
заводі понад поло
вину працюючих— 
люди до ЗО років, 
які вносять найва
гомішу частку у 
виконання парод- 
иогосподарсь к и х 
планів. 1 як важ
ливо власно усува
ти всілякі 
шкоди па
ху до загального успіху. В цьому 
наше завдання. П овсякдеішо прагне
мо не збитися на штампи в своїй ро
боті. Адже можна спрямувати свою 
діяльність так, ніби все й вірно: про
водяться рейди, перевірки, з’являють
ся листівки, — але належного ефекту 
не видно.

Наведу один приклад. Якось штаб «КП» 
в цеху № 4 виявив факти безгоснодарсько- 
го викоріїстапіія металу, неекономного ви
трачання електроенергії. Оперативно випус
тили стіннівку «КП», в якій розповіли про 
наявні недоліки. Через місяць певторна не- 
Т-свірка показала, що все залишилося, як і 
було, адміністрація не вжила майже ні
яких заходів на виступ органу дозорців. 
Чому? «Прожектористи» зробили упущен
ия: у випуску «Кіі»... забули вказати кон
кретних винуватців серйозних недоліків. І 
справі не зарадили, і перевірка та стіннів
ка, випущена слідом за цим, не пробудили 
у молодих робітників почуття відповідаль
ності за справу цеху.

Сьогодні заводсь
кий штаб «К.П» центр 
уваги зосередив па 
питаниях боротьби за 
якість продукції під
приємства. 85,9 про
цента виробів від за
гального обсягу йде з 
державним Знаком 
якості. В ці ому успі
хові і частка комсо
мольських дозорців. 
Однак досягнення не 
заспокоює. Наявна 
продукція з почесним 
п'ятикутником завтра 
може вже не відпові
дати світовим стан
дартам — технічний 
прогрес не стоїть на 
місці і штаб «Комсо
мольського прожекто

ра» поставив мсту: продукція заводу пе по
чинил втрачати найвищої марки. Не так дав
но під час рейду разом з групою народного 
контролю виявили -І2 блоки управління, які

не відповідали вимо
гам технології. Тут 
же складі: акта і за
боронили відправляти 
блоки замовникам. 
Тільки ТОДІ, коли бу
ли усунуті всі недо
ліки в тсхпроцесі, до
зволили це. Не пішов 
брак з заводу І

Станіслав Галинг
— голова Компа- 
піївського район
ного штабу «КГЬ:

— В нинішню 
п’ятирічку якості і 
ефективності роботу штабів і постів 
«Комсомольського прожектора» по
трібно піднести на вишнії рівень. 
Важливо, щоб про кожен захід до
зорців своєчасно дізналась громад
ськість, щоб не загубилися наслідки 
жодного їх виступу. Тому гласність в 
роботі штабів і постів набуває особ
ливого значення. А форми її можуть 
бути найрізноманітнішими, єдина і го
ловна вимога до них — дієвість.

В колгоспах «Дружба», «Комуніст», іме
ні Фрунзе, наприклад, стіннівки «КП» з'яв
ляються у вигляді фотогазет, які показу
ють суть справи, як кажуть, в оригіналі. 
Ця форма висвітлення відповідає одному 
із головнях принципів роботи дозорціз — 
гласності піддавати тільки суворо переві
рені факти. В комсомольських організаці
ях інших господарств стенди «КГІ» запов
нюють малюнками. Дієвість стіннівок від 
того не менша, адже відкривається про
стір для більш гос.рого висміювання най
різноманітніших недоліків. Стріли сатири 
дошкульні — факт незаперечний. Як трибу
ну для висвітлення результатів роботи 
«прожектористів» районний штаб «КІІ» ви
користовує радіогаз'ету «Юнь Ксмпапіївиці- 
іп:», в якій регулярно інформує про рейди 
і перевірки, про вжиті заходи слідами рей
дів.

В цьому році штаб активніше боро
тиметься за підвищення ефективності 
сільськогосподарського виробництва. 
Сектор інформації штабу планує ре
гулярно 
ля ги про 
яльність 
напрямку 
ріпках 
газети.

Володимир Ка
лина — голова Кі- 
ровського районно
го штабу «КП» 
міста Кіровограда:

— Дуже важли
во, коли стиль ро
боти штабу «Ком
сомольського про-
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Утвсрджел.’ію саме такої практики в стилі 
штабу сприяє і методична робота. В мину
лому році майже до кожного 1-е йду. що 
проходив у районі, розроблялися рекомен
дації по сферах виробпицтта. В цьому ро
ці пизовил ланкам вже надіслали такі ре- 
комедації для проведения рейдів перевірки 
ефективного використання енергоресурсів і 
палива в рамках республіканського оіляду. 
Штаб «КГЬ розробив «.Положення» огляду 
роботи штабів і постіз району на кожне 
півріччя. Не «нянькою» виступає центр до
зорці» району, а помічником, порадником 
для кожної низової ланки «прожекторис
тів». Адже робимо одну спільну справу.

повідом- 
СВОЮ Al

ls цьому 
па сто- 

районної

же.ктора» відповідає актуальним проб
лемам часу. Тому найголовніші напрям
ки роботи районний штаб визнане в 
плануванні — в перспективному і по
точному. Перспективний план скла
даємо на кожен рік, узгоджуємо його 
з районним комітетом народного кон
тролю і подаємо па затвердження бю
ро райкому комсомолу. Паралельно

Володимир Федорснко — голова 
Устииівського районного штабу «КП»: 

, — У Звітній доповіді Центрального 
Комітету XXV з’їздові І\ГІРС підкрес
лено, що у виконанні завдань десятої 
п’ятирічки велику 
роль НОВІПШІ віді-, 
грати органи на
родного контролю. 
І цс повністю мож
на віднести і до 
«прожектористів», 
адже роїш перші 
помічшікн народ
них ксіітрдяерів. 
Нинішня п’ятиріч
ка станс п’ятиріч
кою втілення в 
життя широкої 
програми перетво
рень в сільському 
господарстві. «Тепер міру
б ого, як змінюється матеріаль
но - технічна база . сільського гос
подарства, — підкреслив на XXV 
з їзді КГІРС Генеральний сскпетар 
1ДК КПРС JI. І, Брежнєв, — на весь 
зріст постає завдання: підвищити йо
го єфецтйвність, ПОЛІПШИТИ ЕСІ якісні 
показники». В цьому конкретне зав
дання «прожектористів» області, як
що врахувати, що більшість районів 
— сільськогосподарські. На лаіпі Кі- 
рсвоградіципп прийшла хліборобська 
весна. Від підготовки техніки, якості 
посівного матеріалу будуть залежати 
строки сівби, якість сходів. Нам —- 
МПИ ^чгКТ0РНСТаМ>> ~ Ра30М 3 ГРТОа* 
ми народного контролю потрібно по
турбуватися, щоб весняно-польові ро
боти пройшли в оптимальні строки,

на тих 
роботи 

від яких 
конкрет- 
дієвість

на хорошому організаційному рівні. 
Від цього починається виконання зав
дань стартового року десятої п'яти
річки. Якщо дивитись далі найближ
чих завдань, то па чергу дня постає 
боротьба за використання внутрішніх 
резервів виробництва. А вовн, ці ре- ■ 
зервп, є у пас В нинішньому п яти- 
річчі сільське господарство вдержить 
велику кількість сільськогосподарсь
ких машин, обладнання. Необхідно 
саме «прожектористам» взяти під 
пильний контроль своєчасне впровад
ження цієї техніки у виробництво, 
більше уваги приділяти технічній 
творчості сільських едісонів, розвива
ти у молоді творчу ініціативу.

Марія Бсйда — голова Онуфріївсь- 
кого районного штабу «КІГ :

— Не випадково 
нашу розмову зо
середили 
аспектах 
дозорців, 
залежить 
кість і 
будь-якого заходу 
органів комсомоль
ського контролю. 
Другорядного тут 
нічого немає.

Ось хоча б на
вчання кадрів. З 
досвіду відомо, що 
« грамот 111 !н» дозо

рець, глибоко обізианиі’г з азами ро
боти комсомольського контролю, оз
броєний не лише теоретичними знан
нями, а й практичними павичками, 
майже пе помиляється в своїх виснов
ках. Спиватися саме на таку армію 
активу «прожектористів» мрно і ь оа- 
іато штабів «КП». За за мрію погріб' 
но боротися. Раз на рік райком ком
сомолу разом з комітетом народного 
контролю проводить семіяар-навчян- 
ия, на які викликають секретарі пер
винних комсомольських організацій, 
начальники штбів «КП» та голови 
груп народного контролю. Двічі на 
рік райком збирає на семінари за
ступників секретарів первинних ком
сомольських організацій, а оскільки в 
цій категорії активу — найбільше на
чальників штабів «КП», то па семі
нарських заняттях обов’язково підні
маються питання роботи штабів, груп, 
постів «Комсомольського прожекто
ра».

Практикуємо таку, я б сказала унЬ 
версальну форму роботи — практич
ну роботу слідом за навчанням- В 
січні цього року дозорці району на 
черговому семінарі розглянули питан
ня: «Як проводити рейд» та «Про 
спільну роботу «прожектористів» і п-а- 
родіїнх контролерів на селі». По за
кінченню теоретичної частини учасни
ки семінару провели рейд по перевір
ці організації дозвілля молоді в мо
лодіжних гуртожитках райміжкол- 
госпбуду та кінного заводу № 175. 
Таку форму навчання все більше пла
нуємо впроваджувати в практику,

Катерина Супрун — голова Петрів- 
ського районного штабу «КП»:

— Актив «прожектористів» в нашо
му районі не менший, ніж в інших 
кількісно. Але яким би великим він 
пе був, самому йому не вирішити всіх 
питань, продиктованих сьогоденням. 
Наш районний штаб «КП» в своєму 
керівництві низовими ланками дозор
ців прямо вказує: «Залучайте до ро
боти широкий актив спеціалістів се
ла, сільську інтелігенцію». Нині в ра- 
ііоні помічників на громадських заса
дах у комсомольських контролерів 
вдвічі більше, ніж є їх самих. Спира
ючись на такий ак
тив, дозорні впев
неніше приймають
ся за будь-яку і 
справу, більш ар- 
гументоваппмп в 
цій співдружності 
народжуються ма
теріали рейдів і пе
ревірок, а значить, 
і дієвішими стають 
їх результати. Са
ме те, що ставлять 
за мету добитися 
«прожектористи» в справі мобілізації 
молодих трудівників на виконання 

і завдань, накреслених XXV з’їздом 
- нашої партії.

Матеріали «Круглого стола» 
«Молодого комунара» підготу
вала спецкор О* БАСЕНКО. ’

✓
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«Роздуми I

МеляА на зупинц5 &ІЮТЗНШ тролейбуса»
РеДаКЦІЇ відповідає

J П О ТІ TZ ?\ Д 1 f f « Ґ'»'Т' Г\ О »Т» Т> г*Главк Міністерства
України

Ю. А. Баганцова і начальника

ТИЖДЕНЬ

» '■ 1 " '
року десятої п’ятирічки реалізовано літератури на 18 700 кар.
боваиців. До g? березня комсомолки зобов'язалися виконати 
квартальне завдання. 

У діалозі пасажира
Кіровоградського тролейбусного управління О. О. 
Кунакова, що був надрукований в газе.-і 27 січня 
1976 р., порушувались проблеми вдосконалення ро
боти міського тролейбусного транспорту. Як повідо
мив редакцію начальник Головного управління місь
кого електротранспорту Міністерства комунального 
господарства УРСР Г. П. Щербина, вказані недоліки 
в обслуговуванні пасажирів тролейбусним транспор
том у Кіровограді мають місце. Відзначаючи, щ» 
якість роботи транспорту у значній мірі залежить від 
діяльності всього колективу тролейбусного управлін
ня, Главк виділив для Кіровоградського ТУ метало
різальні верстати і сприятиме поновленню парку ма
шин. У цьому році на вагоноремонтних заводах кра
їни буде відремонтовано 12 і виділено 20 нових тро
лейбусів. Намічено ряд заходів щодо дальшого по
ліпшення якості обслуговування пасажирів у місті.

Головне управління електротранспорту підкреслює, 
що Кіровоградському тролейбусному управлінню 
конче необхідна шефська допомога промисловик 
підприємств міста, як це ведеться у інших містах рес
публіки.

МОЛОДОГО
ВЧИТЕЛЯ

Сьогодні вони ще в доро
зі. Та завтра вранці при
міщення Будинку культури 
ім. Компанійця розквітне 
від їх сонячних посмішок, 
радісно-урочистих поглядів, 
веселого гомону молодечих 
голосів. І, звичайно, від кві

тів. Бо яке ж це свято без 
звітів! А V обласний зліт 
молодих вчителів — це свя
то особливе.

Щороку збираються кра
щі молоді педагоги разом 
під час традиційного Тижня 
молодого вчителя. Цікаві 
бкскурсії, ділові розмови 
про проблеми, що хвилю
ють кожного з них, розпові
ді ветеранів — заслужених 
Вчителів — ось чим запов
нюються дні його учасників. 
Цього року делегати зльоту 
вже відвідали міста Сеза-

стополь, Керч, Новоро
сійськ, Ростов, познайоми
лися там з багатьма школа
ми, з роботою молодих та 
досвідчених колег, обміня
лися з ними досєідом. За
втра всі 420 делегатів по
вернуться до Кіровограда. 
Тут, на зльоті, вони стануть 
учасниками важливої роз
мови. XXV з'їзд КПРС по
ставив перед школою і пе
дагогами нові завдання. Про 
те, як повинні виконувати 
рішення партії працівники 
освіти, про роль молодого 
вчителя в ідейно-політично
му вихованні юних грома
дян Країни Рад і піде мова 
на V обласному зльоті мо
лодих вчителів.

К. ЧИНЛБЕКОВА, 
інструктор обкому ком
сомолу.

Гостинно приймають своїх покупців молоді продавці книж
кового магазину А» 10 м. Кіровограда. За два місяці першого

__Н а фотщ комсомолка Лідія КОВАЛЕНКО допомагав
2°і!!,Рвтн книги учневі CU1 ,5* 1.3 Славкові ЗВОН ЯКУ.

V .Фото Ла ПЕЧЕНЮКАі ,

у «МОЛОДОМУ КОМУНАРІ» 17 
січня опубліковано лист учени

ці Олександрійського культосвітньо
го училища Галини її. «Честь чи 
обов’язок?» Дівчину непокоїть те, 
що окремі її ровесники скецтично 
ставляться до комсомольського 
значка. Галина також ображається 
на деяких байдужих райкомівців, 
які формально проводять прийом в 
лави комсомолу. Марно хвилювали
ся, мовляв, перед дверима кабінету, 
де засідали члени бюро. «Прийняли 
всіх. Всі відповідали на шаблонне 
запитання тішу: «Як розшифрувати 
ВЛКСМ?» Авторка запитує: «Мож
ливо, тому \ молоді і склалося таке 
ставлення до комсомольських тра
дицій?».

5 лютого обласна 
та опублікувала 
добірку відгуків 
на цей 
Бо про 
і обов’язок 
сомольця 
ба говорити від
верто і на повний 
голос у кожній 
організації. І не 
слід зводити роз
мову лише до 
комсомольського 
значка.

І Іс лист Гали
ни П. поставив 
проблему, а саме 
життя і діяль
ність комсомоль
ських осередків 
вимагає сьогодні 
відвертого осмис
лення того, як 
комсомольці ви
конують вимоги 
Статуту ВЛКСМ. 
Адже саме в цьо
му — авторитет 
члена ВЛКСМ у 
колективі і від 
цього залежить 
його принципо
вість, активність, 
непримиренність 
до пережитків минулого, до проявів 
міщанства та інших вад.

У Статуті ВЛКСМ говориться, що 
комсомолець зобов'язаний сміливо 
розвивати критику і самокритику, 
боротися проти парадності і зазнай
ства, викривати недоліки і добива
тись їх усунення.

Але такої сміливості не вистачило 
авторам багатьох листів. Вони не 
поставили прізвищ під ними 
Люся Т. з Олександрійського СПТУ 
№ 3 говорить у замітці «Моя гор
дість», що у школі носила значок, 
а коли прибула в училище «якось 
ніби не Помічала, що вже не ношу 
його». Дівчина робить висновок: 
«Причина цього, мабуть, в тому, що 
прийом у комсомол проходить сіро і 
буденно».

А може треба глянути правді в 
очі і проаналізувати, як працює 
комсомольська організація учили
ща? Як комсомольці викопують до
ручення? Чи всі звіряють свої кро
ки життя і навчання, поведінки і 
громадської діяльності з вимогами 
Статуту ВЛК.СМ і морального ко
дексу будівника комунізму?

Мені доводилося розмовляти з ок
ремими комсомольцями цього учи
лища. Не отримав я відповіді на за
питання, які обов’язки члена 
ВЛКСМ. Що ж можна говорити про 
виконання вимог Статуту, коли їх 
не знають молоді люди?

Насторожує й інша думка автор
ки. Люся, а також її друзі Люба і 
Микола не звертають уваги па скеп
тичні погляди ровесників. З гордіс
тю носять комсомольські значки«

Вдумайтесь у цю фразу. Вихо
дить, що в училищі лише троє до
тримуються комсомольської дисцип
ліни? А як же інші? Невже всі 
скептики? Невже всі скотилися на 
шлях байдужості і міщанства?

А ось позиція студента Кірово
градського педінституту Миколи Б., 
який, до речі, також па стороні Га
лини. Він теж «засоромився» підпи
сати своє прізвище під матеріалом 
«Пам’ять назавжди». Автор згадав, 
що у свій час у середній школі всту
пали до комсомолу його ровесники 
«з байдужою душею». Микола за те, 
щоб «прийом в ряди ВЛКСМ про« 
ходив урочисто, піднесено».

У Статуті ВЛКСМ конкретно го
вориться, як проходить прийом до 
лав комсомолу, починаючи від роз
гляду заяви в первинній організації 
і до бюро райкому чи міськкому 
комсомолу. Тут оцінюється, чи гото
вий юнак або дівчина пости горде і 
почесне ім’я члена Ленінського ком
сомолу. Цих вимог повинні свято 
дотримуватись комсомольські пра- 
ЦІВШІКІІ.

Якщо молода людина вступає в

молодіжна газе-

комунар** ------------- .
комсомол, усвідомлюючи свій крок, 
прагне бути справжнім бійцем ле
нінської гвардії, то чи буде вона ви
магати обов’язково оркестру і кві
тів? Чому ж закрадається така дум 
ка, коли читаєш листи Люсі, Миколи 
•пі Галини? А в :Статугі ВЛКСМ 
підкреслюється, що комсомолець по
винен боротися проти парадності.

Кілька слів про принцішовіст:>. 
«Де паша принциповість?» пише 
гнівно комсомолець із Зпам'яііюі 
Ігор К. Він вимагає «покарати і різ- 
ко покарати» гих, хто не носять 
значків. Такої кари вимагає автор і 
для пасивних працівників комітету 
комсомолу. Можливо, тут автор має 
рацію. Але варто кожний випадок 
розглядати окремо і ціпком об’єк
тивно. Мене дивує інше- Сам же

-------------З сшор....... ....-
кпх документів. Не секрет, що окре
мі юнаки та дівчата по кілька разів 
не з’являються па виклик у міський 
комітет комсомолу, щоб обміняти 
документи. Мимоволі згадую свої 
комсомольські роки. Вступав до лаз 
ВЛКСМ, коли навчався у восьмому 
класі. Справді, та подія залишилася 
в пам’яті па есе життя- Я з товари
шем ходив пішки за 15 кілометрів з 
села до райкому ЛКСМУ па за
твердження.

Поверталися додому радісні, збуд
жені. Ми відчули серцем і розумом 
свою причетність до комсомолу. З 
того пам’ятного дня минуло понад 
35 років, та й піші пам’ятаю помер 
свого комсомольського квитка — 
8833509.

Мій товариш, з яким я вступав до

лисг. 
честь 
ком- 
ТрС- ЗАПРОСИТИ

ОРКЕСТР
В РАЙКОМ?..• «ЧЕСТЬ ЧИ ОБОВ’ЯЗОК»: РОЗМОВУ продовжуємо

• «В Статуті ВЛКСМ говориться, що комсомо
лець зобов’язаний сміливо розвивати критику і само
критику, боротися проти парадності і зазнайства, 
викривати недоліки і добиватися їх усунення.

Але такої сміливості не вистачило авторам бага
тьох листів...».

Ігор І\. виявився не до кінця сміли
вим і принциповим. Він побоявся 
поставити своє прізвище під заміт
кою.

3 опублікованої добірки лише два 
автори підписалися під своїми мате
ріалами — Віктор Воробйов з Доб- 
ровеличківського району та учениця 
дев'ятого класу Л. Лук’янова з і 
Олександрії. Ці автори порушують і 
важливі питання, гостро критикують 
промахи внутріспілкової роботи, з 
Заслуговує уваги справедливе за- і 
уваженая Л. Лук’янової про те, що і 
в лави комсомолу треба залучати < 
передових молодих людей, а їіе за- л 
лисуватії всіх підряд. Адже від та
кого «прийому» втрачається бойови- 
тість осередку, знижується автори
тет комсомольської організації.

Мені доводиться зустрічатися з 
комсомольцями нашого міста. Ці
кавлюся їх ставленням до праці, до 
колективу, до виконання комсомоль
ських доручень.

Іноді засмучують окремі юнаки. 
Не підготовлені вони по-справжньо
му долати труднощі, йти в авангар
ді трудового суперництва.

Поцікавився я роботою комсо
мольського осередку Морозівського 
розрізу. Не виявив там справжньої 
активності членів комітету. Багато 
комсомольців не має ніяких дору
чень. Деякі по кілька місяців не бу
вають па зборах, не платять член
ських внесків. Таких юнаків чомусь 
не заслуховують па зборах, на засі
даннях комітету. Все це породжує 
пасивність, безвідповідальність. Мо
лоді люди втрачають зв’язок з ком
сомольською організацією, допуска
ють промахи в роботі та поведінці.

Честь і обов’язок члена ВЛКСМ 
перед колективом, перед організаці
єю і перед Батьківщиною складаєть
ся з його ставлення до статутних 
вимог, його поведінки, праці, на
вчання, громадської діяльності.

Багато у пас справжніх активних 
комсомольців па заводах і фабри
ках. на шахтах і розрізах, в колгос
пах і радгоспах. Та не секрет, що 
майже в кожній організації є певна 
частіша юнаків і дівча г, які пасивно 
ставляться до роботи і до навчання, 
по кілька місяців не бувають в кіно, 
не читають художньої літератури, 
не відвідують гуртків політичного 
навчання. Багато випадків пияцтва, 
хуліганства. І все це сумні на
слідки недостатньої бойовійосгі осе
редків, формалізму і пасивності в 
комсомольській роботі.

Честь і обов’язок для комсомоль
ця бути там, де важче, де потрібно 

і віддати молоду силу і кипучу спор-
• гію. А як іноді буває па ділі? Окрс-
• мі юнаки уникають важкої роботи і
• вимагають, щоб їм створили ідеаль

ні виробничі умови.
і Цкиі триває, обмін комсомольці*

комсомолу в один день, в період фа
шистської окупації потрапив до лап 
гестапівців. Але зумів зберегти ком
сомольський квиток. У слушну хви
лину надійно заховав його. Витри
мав жорстокі знущання в таборах 
смерті. Після війни повернувся в се
ло. А наступного дня прибув у рай
ком комсомолу з комсомольським 
квитком.

Первинна організація ВЛКСМ ви
ховує у молоді почуття гідності гро
мадянина радянської країни, свя
щенну повагу і синівську вдячність 
старшим поколінням. Та г-рикро іно
ді буває спостерігати, як окремі 
довговолосі юнаки ідуть вулицями 
міста і лихословлять, незважаючи 
па ге, що поруч проходять люди по
хилого віку, жінки. Чому такі яви
ща не стають у цеп грі уваги комсо
мольських осередків? Чому не ве
дуть серйозної розмови про культу
ру поведінки, про охайність, гарні 
зачіски, одяг тощо?

Можливо, дехто скаже, що це, 
мовляв, дрібниці. Але піхто не може 
заперечити, що з маленьких дрібних 
промахів іноді виростають серйозні 
вчинки, а то і злочини.

Наш радянський спосіб життя має 
свої прекрасні традиції поведінки в 
колективі, поваги, взаємодопомоги. 
У нас своя радянська культура. Тре-' 
ба боротися проти будь-яких відсту
пів від порм морального кодексу бу
дівника комунізму, від норм радян
ського способу життя.

Носити на грудях значок ВЛКСМ 
— велика честь. Хто на це дивиться 
скептично, крізь пальці, той не гід
ний звання члена Ленінського 
комсомолу. В. І. Ленін особливу 
увагу звертав па чистоту рядів пар
тії і комсомолу, па бойовім ість осе
редків. Володимир Ілліч після гім
назії пішов на, нелегкий революцій; 
ний шлях боротьби з силами реакції 
і царизму. Він повністю віддав себе 
революції, боротьбі за звільнення 
людства від тиранії.

Які жахливі випробування витри
мав вождь світового пролетаріату, 
але завжди йшов вірним шляхом і 
вів за собою партію, народ.

Царизм -гримав В. І. Леніна 4и0 
днів у тюрмі, майже 50 місяців у 
жахливих умовах заслання в Сибі
ру. Володимир Ілліч витримав 15 
тяжких років еміграції за межами 
Батьківщини. І кожного дня, кож* 
пої голінні він боровся за визволень 

! ня трудового народу з-під гніту екс
плуататорів.

Носи тії значок з силуетом Леніна 
> мають право тільки гідні цього лю- 
. ди, справжні молоді ленінці, чесні, 
. сумлінні, принципові, сміливі і чуйні 
і до людей.

X. СОКОЛОВСЬКИЙ, 
дк5рн,аліст, 

м, Олександрія»
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Можна без перебільшення сказати, що 
найхарактерніша ознака обласного огля- 
ду-коикурсу хорових колективів, вокаль
них ансамблів та спіоаків-солістів Пер
шого Всесоюзного фестивалю самодіяль
ної художньої творчості трудящих, який 
зараз проходить — весняна насичена різ
нобарвність. Вона — у заквітчаному вес
няними кольорами одязі виконавців, у 
розмаїтті концертних програм і, врешті, у 
піднесеному настрої, що панує на сцені 
обласної філармонії.

У програмі хорових колективів, вокаль
них ансамблів, співаків-солістів пісні про 
партію, Леніна, непорушну інтернаціо
нальну єдність Країни Ред, про мир І 
світле кохання. Чільне місце посідають 
обробки українських і російських народ
них пісень, популярні твори радянських 
композиторів про нашого сучасника — 
натхненного будівника комунізму, про 
комсомол,

Конкурс-огляд триває 1, ясна річ, зара
но розподіляти лаври першості. Це зро
бить компетентне жюрі, яке очолює вн-

кладач музичного факультету і едіпстнту- 
ту ім. О. С. Пушкіна Б. В. Прптула.

Та сміливо можна сказати, що перемог
ла любов до пісні, масовість аматорської 
творчості. Адже цього року В ОІЛЯДІ-КОН- 
курсі виступає майже удвічі більше учас
ників, ніж минулого. І

І дуже важливо те, що ця пісенна рай
дуга, котра зайнялась над містом, при- , 
несла чимало істинної естетичної насоло
ди численним слухачам.

Ю. МИХАЙЛЮК.

НА ФОТО СПРА
ВА: ВИСТУПАЄ 
ХОР ОЛЕКСАН
ДРІ ЙС Ь К ОГО 
АВТОРЕМ О Н Т_ 
НОГО ЗАВОДУ; 
(З Л ІВ А) СО
ЛІСТКА СВІТЛО- 
водського БУ
ДИНКУ КУЛЬ
ТУРИ ВАЛЕНТИ
НА ПЕРЕХРЕСТ 
ВИКОНУЄ »ПІС
НЮ Є. МАРИН 
НОВА «БАЛЛА
ДА О МАТЕРИ».

Фото 
В. КОВПАКА.

Уідділ мК
' Восьмикласники Кам’ян-
• ської школи Ново мирго

родського району Олек
сандр МЕЛЬНИЧЕНКО, 
Микола ЦАРАЛУНГА, 
Василь ПОПОВ просять 
повідомити адресу Одесь
кого морехідного учили
ща.

Відповідаємо: випускники,
що мають восьмирічну освіту, 
приймаються до Одеського мо- 
рехідного училища технічною 
флоту. Ного адреса: м. ОДЕ- 
СА-!4, ВУЯ ЕНГЕЛЬСА, 40.

Марія КОЗАЧУ К з рад
госпу І тульський Усти- 
нівського району запитує, 
де можна набути профе
сію оператора поштового 
зв’язку.

Відповідаємо: операторів по- 
штоьо - телеграфно-тслефоннз- 
го зв'язку готує Кіровоградсь
ке технічне к>шд|,ще .у. і, що 
знаходиться в місті КІРОВО
ГРАДІ ПО ВУЯ. ІНІЦІАТИВ
НІЙ. 16/32. Вступникам иеоб. 

згідно мати направлення 
прмємстча зв'язку.

Надія САВЕНКО 
ла Протопопівки 
сандрійського району ці-

з під-

з се- 
Олек-

навиться, чи готує Зна- 
м’янське ТУ № 2 провід
ників пасажирських ва
гонів.

Відповідаємо: в Зпам'янсь- 
кому ТУ № 2 навчаються май
бутні чергові по станції, по
мічники машиністів електро
возів та тепловозів, слюсарі по 
ремой гу електрообладнання 
електровозів та тепловозів, 
електромеханіки зв'язку та ін
ші. Провідників пасажирських 
вагонів готує Запорізьке місь
ке профтехучилище № 14 (ЗА
ПОРІЖЖЯ. ВУЛ. СЕМАФОР
НА, 1) та _ ‘ .
МПТУ № 3 (м. ДНІПРОПЕТ
РОВСЬК. УНІВЕРСИТЕТСЬ
КИМ ПРОВУЛОК. 7).

Лариса СКРИНЬКО та 
Раїса ДРАНКОВА з села 
Обознівки Кіровоградсь
кого району, група вось
микласників з Олексаид- 
ро-Степанівки Олександ
рійського району цікавля
ться, де в Кіровоградсь
кій області можна набути 
професію бухгалтера. .

Повідомляємо, шо бухгалте
рів готує Кіровоградський ко
оперативний технікум імені 
М. П Сая (м. КІРОВОГРАД- 
80. ВУЛ ЛУ НАНАЙСЬКОГО, 
13). Крім цього, така спеціаль
ність як «бухгалтерський об
лік в сільськогосподарському 
виробництві» є в Знам'яіісько- 
му сільськогосподарському 
технікумі. Його адреса: с. ШАІ- 
М1ВКЛ ЗНАМЯНСЬКОГО 
РАЙОНУ.

Дніпропетровське

ВЕСНА ЗАТРИМУЄТЬСЯ...
Весна несміливо вступає з свої права. Середина березня, а 

справжнього тепла немає. В першу декаду територія області 
- перебувала під впливом .т.ітицнкзспу. який піс із собою про

холодну погоду. Тому ночі були морозними, а вдень повітря 
п; огрівалося слабо і температура тише 1—3 градусів тепла 
не піднімалась. Спіг г.а більшій частині території області 
зійшов і залишився лише місцями ц крайніх західних райо
нах, середня і-исота йоо 2—3 сантиметри. Прохолодна по
года стримує відтавання грунту. У більшості районів він під
тав на 10—16 сантиметрів. Значного потепління слід чекати 
у третій декаді березня, коли господарства області почнуть 
польові роботи На цей чає запаси корисної золоти в мегро- 
йому шарі грунту під озимою очікується в більшкті районів 
області 120—140, в південних і східних районах 00—110 мілі
метрів. іцо відповідно на 30—50 та С-п-80 міліметрів менше 
найменшої польової вологоємкості. Такі задаси іологп ана
логійні запасам, які спостерігались іїапочагку весни 197-1 
року.

Проте слід пам’ятати, що цього року половино запасів 
сконцентрована у верхньому підмет ре вом у шарі. За таких 
умов полога весною швидко випаровується За один день 
може виляпуватись до 20 тппп події з одного гектара. В на- 
ц.ій області и квітні дощі бувають рідко. Тому всім госпо
дарствам слід вжити заходів до збереження полети: вчасно 
заволочити зяб і посіви озимої пшениці, не допускати велн- 
;л то розриву між боронуванням і сівбою. Проведения весня
ного боронували:! і сівби у стислі строки — гарантія щедро
го врожаю.

0
І
І
І
І
І

ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ?

ТРЕНЕР ПОЧИНАЄ ПОШУК
Отже, знайомтесь: тренер Кіровоградської ДІОСШ А5 3 з легкої атлетики Валентина Михайлів

на Бадова. її відповідь на запитання, в чому вона вбачає успіх своїх вихованців і свій успіх:
— З правильного відбору. І від творчості фахівця на кожному етапі підготовки спортсменів,

травми 2 роки тренувався, викону- 
спеціальних вправ, 

штангу, гімнастику, 
баскетбол, а Борис

І
І
І
І

адреса і телефони

О. МОК ЛЮК, 
начальник Кіровоградського гідрометбюро.

316050. ГСП. Кіровоград $0 вуп. Луначарсьиого. 36. 
Телефони; відповідального секретар» та відділу 
»омеомопьсьиого життя — 2-45-35 відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-41-36. відділу вій* 
сьхоао патріотичного виховання та спорту — 2-46-17.

БИ 11092. Індекс 61197»

Щоб їм було цікаво
Так, треба, щоб їм було цікаво. Бо 

це діти. І їм треба подарувати за
хоплення.

От їдуть-вонн на змагання. Про май
бутні старти — ні слова. Ніяких наста
нов, ніяких вказівок. Вчора Валентина ду
мала, яку б пісню разом заспівати.

— «Арлекіно!» Хто знає «Арлекіне?»
У вагоні — веселий гомін. А потім гра: 

хю має кращу реакцію і увагу?
В готелі виймає з валізи кінопроектор.
— Переглянемо перед сном.
І раптом рззповідає їм про Централь

ний стадіон імені В. I. Леніна в Москві.
Вони сплять. А Валентина Михайлівна 

думає про їхніх батьків. В кожній сім’ї 
побувала Балова, розмовляла з матеря
ми. Дехто з них помилково реагував на 
бесіди тренера:

— Ну що дасть спорт? Хіба він допо
може поступити хлопцеві а інститут?

От завітала було до Наташі Будник. 
Цікавилась, як вона вчиться, як прово
дить своє дозвілля. А потім поклала па 
стіл книгу «Як і чому я бігаю?».

— Це для вас, — сказала матері. — і 
неодмінно приходьте на змагання.

Бо Валентина МііхаплІгФа впевне
на: діти все зроблять, аби сподоба
тись своїм батькам на бігових до
ріжках. Від цього залежатиме в 
значній мірі їх настрій, їхні пори
вання. А якщо далеко іще до відпо
відальних стартів, якщо і.емає іще 
рекордів і чемпіонських титулів? Чи 
варто тоді адресувати слова похва
ли початківцям? І за що? Балова 
переконана: варто! Хай не будуть 
тренування з елементами ігровими, 
хай буде день стрибуна, — все одно 
треба стимулювати старання школя
рів. Щоб закріпити їхнє захоплення 
спортом. Тільки без улюбленців!

Бо є в неї правило:
— Той, хто може більше, до тою 

і вимог більше!

І експеримент
на результат

Ось прийшла вона в СШ № ІЗ. 
Разом з вчителями фізкультури 
Л. Л. Уваровою і Б. К. Журахонсь- 
ким провела дні стрибуна і бігуна,

є 50—60 результатів у метальників. 
А які показники будут» через рік у 
цих юних спортсменів? Хто з них 
вирішив постійно займатись спор
том? Аналіз, бесіди, дослідження 
можливостей і схильності юнаків і 
дівчат до тривалих фізичних вправ. 
Виходить, що з 60 лише 25—ЗО бу
дуть серйозно тренуватись. З них і 
треба вибирати в ту чи іншу секцію 
найбільш перспективних. Але не од
разу. До початку нового навчально
го року на громадських засадах 
В. М. Бадова веде заняття з школя
рами. Тренування в основному з іг
ровими елементами. Тут найбільше 
розвивається характер майбутнього 
спортсмена. Нарешті — довідка лі
каря про здроров’я дитини. І ще —- 
зустріч з батьками. Всі згодні — і 
тренер, і мати: хай тренуються! За
лишилося 20 учнів...

Справді, велика і копітка робота 
по відбору веде до результату, який 
видно одразу.

Валенгина Михайлівна називає імена 
спортсменок з груп, якими керувала на 
громадських засадах. Учениця СШ № 29 
Лариса Тарасенко у восьмому класі ви
конала 2-й розряд з стрибків у довжину. 
Без натиску, як кажуть, бет форсування 
навантажень. Ученицю СШ № 13 Паташу 
Тимошенко включено в збірну області — 
теж у цьому пнаі легкоатлетичної про
грами. Бо вибір був правильний — тре
нер наперед передбачила, який буде в неї 
результат через рік. через два.

їй не треба поспішно «спеченого» роз
рядника з високим результатом, особливо 
у молодшій віковій групі. І поі а не при
хильниця ранньої вузької спеціалізації. 
Вибрала п’ятиборство. І діти мають мож
ливість займатися кількома пилами лег
кої атлетики. А потім вже видно, де 
«звузити» програму. Наприклад, Таня 
Чернова, Галина Ганзенко. Олена Осото
ва. Лариса Астаф’єпа на базі п'ятиборст
ва краще визначилися у стомсіровці. В 
Ганзенко результат навіть був близьким 
до першорозрядного — 12.4—12.5 секунди.

А в хлопців стрибунів? Для при
кладу Валентина Михайлівна про
понує результати двох стрибунів, 
які тренуються sa оізкими ппогра- 
мами — Михайла Балова і Бориса 
Василевича. Перший з них пісня

іочи чимало 
включаючи 
акробатику, 
йшов у візькій спеціалізації. І якщо 
у 8 класі Борис стрибав у довжину 
6 метрів, а Михайло 5 метрів 80 сан
тиметрів. то в 10 класі «потолокз-^- 
їхніх рекордів змінився: Бадов — 
6.40. Василевич зупинився на тій 
же відмітні — 6 метрів.

Звідси Валентина Михайлівна ро
бить висновок:

— «Тиснучи» на результат учнів 
7—8 класів, поки воші ше не гото
ві до твердого сходження, ми таки 
домагаємось бгжавої цифри. А коли 
починає виступати старша вікова 
група — цих результатів діти або 
не показують, або зовсім йдуть з 
спооту. 1 тут треба підкреслити.-шо 
раціональність збільшення об'єму 
тренувальних засобів повинна ви
значатись в тренувальному тижні, 
місяці, році, багаторічній підготовці.

За себе
і за колектив

Кожен її вихованець, виходячи на 
старт, прагне взяти для себе найви
щу висоту і одноразово думає про-й₽ 
те, шо це дасть для його колективу. 
Він знає, як наставник раціонально 
поєднував теоре пічні і практичні 
заняття, бо кожне тренування мало 
виховний характер.

В минулому навчальному році В 
неї було 4 дпугорозрядннки. в ни
нішньому — 3. Але є резерв. Бо тре
нер бачить свій успіх не лише після 
сьогоднішнього спортивного поєдин
ку, а в цілому об’ємі навчально- 
тренувального процесу. І нам здає* 
ться, що він виходить па правильне 
русло...

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара». 
зиЕвхаикзгзЕиеажхжаивкгз®

• ПРИКЛАДНЕ 
БАГАТОБОРСТВО
Дпа дні в Кіровограді 

вала особисто-командна

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

три- 
пер-

шість області з військово-при
кладного багатоборства. В 
змаганнях взяли участь пред
ставники автошкі.т та споптив- 
по-техпічпнх клубів ДТСААФ. 
В програмі поєдинків — легко
атлетичний, крос з стрільбою з 
дрібнокаліберної гг.ніпівки і 
гранатометання, фігурне во- 
діїпія автомобіля, змагання па 
мотоциклах.

«молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обком» 

ЛИСМУ г Кировоград

Переможцями на кросовій 
дистанції стали Віктор Радів 
(Олександрія). Єімсп Цаоьоп 
(Знам'янка), Гепладій Шпи
льовий І Галина Паламарчук 
(Кіровоград). В багатоборстві 
першими виявились олексацд- 
Рійні Єпгсп Сніжко. Віктор 
Радіп. Віктор Донець. кірово- 
ірадкз Галина Паллмарч.с.

Командою перемогли спорт
смени Олександрійського спор
тивно • технічного , клубу 
ДТСААФ.

Друнарня їм. Г. М. Димитрова 
Обласного управління у справах вплавити в, 

поліграфії і кпи ж попої торіївлі, 
ы. Кіровоград, пул. Гліякп 2.

В. МАІ11УК, 
суддя Всесоюзної 
тегорії.

• ФУТБОЛ

Зарпз ніропоградці 
жують підготовку до

Зам. № 123, Тираж 60 000,

ка-

продоп' 
наступ-

них напружених баталій у За* 
карпатті. Тут. у місті Муначе- 
йому попи провели декілька 
контрольних ігор. Матч з мо
гильовською командою «Д:ііп- 
ро» (друга ліга) закінчився 
внічию — 0:0. В ужгородсько? 
‘Говерли» «Зірка» виграла 5 
рахунком 4:1. Голи забили} 
дпа — Андрій Карпк-к, по од-» 
йому Олексій Кайман і Олек« 
саидр Сііітько. Три «сухих.?' 
м'ячі провели у ворота мол* 
длвської команди «Колос» З 
міста Фалешти (перша зона _ 
другої ліги), кіровоїрадці Ми
кола Латиш (дпа) і Олександр. 
Снітько. Завтра (26 березня)’ 
«Зірка» пропаде останній спй» 
рінг-матч з пінніші ким «Ло* 
комотивом* і повертається до» 
лому.

В. ТВЕРДО.СТУП.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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