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Ha пленумі обкому ЛКСМ України
6 квітня відбувся пленум обкому 

комсомолу, який розглянув питан
ня «Про підсумки роботи XXV з’їз
ду КПРС і XXV з'їзду Компартії Ук
раїни і завдання обласної комсо
мольської організації по дальшо/лу 
поліпшенню комуністичного вихо
вання АЮЛОДІ».

З доповіддю виступив другий сек
ретар обкому Компартії: України 
Л. Ф. Кібець.

Всі документи з'їзду, відзначив 
доповідач, зустріли одностайне 
схвалення радянського народу. Ко
муністи, комсомольці, ■ зсі трудящі 
країни висловлюють активну під- 
«ІЗИМКу політичній і практичній ді
яльності- Центрального Комітету, 
Політбюро ЦК ка чолі з Генераль
ним секретарем ЦК КПРС товари
шем Л. І. Брежнєвим по здійснен
ню планів комуністичного будів
ництва. і и

Кожна думка, ■ кожне слово, про
голошені з високої трибуни з’їзду/ 
знайшли палкий відгук в серцях ра
дянських людей. «Чимало теплих 
сліп, — підкреслив Л. І. Брежнєв, — 

^говорилося і говориться на адресу 
нашого Ленінського комсомолу. І 
це цілком виправдано, товариші. 

І ■’^-мшьйонна армія комсомольців— 
надійний помічник партії, її безпо
середній бойовий резерв. Які б зав
дання не ставила партія, комсомол 
з ентузіазмом молодості бореться 
за їх розв’язання».

Висока оцінка партії, сказав далі 
тов. Кібець, чітко сформульовані 
завдання комсомолу на наступну 
П лтиршку окрилюють молодь на 
НОВІ трудові звершення, диктують 
необхідність дальшого поліпшення 
кому містичного виховання юнаків і 
дівчат, суттєвого підвищення якості 
всієї комсомольської роботи. Сьо
годні дуже важливо продовжити 
високу трудову активність комсо
мольців, народжену В соціалістич
ному змаганні за право підписати 
гапорт Ленінського комсомолу XXV 
з їзду КПРС, і далі розвивати пат
ріотичні ініціативи, які спалахнули в 
дні роботи партійного форуму. Ком
сомольським працівникам, активіс
там необхідно мобілізувати молодь 
на соціалістичне змагання за почес- 
«™РаВ° п,дписати Рапорт Ленінсь-
ого комсомолу Центральному Ко

мітет)/ КПРС до 60-рІччя Великого 
Жовтня та бути сфотографованими 
б.ля легендарного крейсера «Авро- 

«ПГ“Г ‘2а,ст
. її,“:!,

Головні орієнтири нової п’ятиріч
ки якість І ефективність всієї на- 

робо'и; Більшість комсомоль- 
сько-молодіжних колективів успіш
но визначилась у вирішенні цих вузлових завдань. парті’Лжлючипись 

якості ЯТИр,чц' ефективності і 
подих’» пентуз,азм 1 творчість мо- 
є те шл°/нак °и-рай незаД°в’льним
Є те, що сьогодні на Кіровоградщи- кіїпрХю00 МОЛ°Г В^р°бн.Х 

гкості ЖА 3 ОСобисти^ клеймом 
Хний кпАпЄН ИОМСО^Ольсько-моло- 
тодом Злобін™8 НЄ Працюс за ме’ 

заййпя' ЇД ,1 Кспр щі"Т;,,П "0,,і- ""‘"і
сІ.ІьськоюспоДарсі:ііОГА\Л,;Л\%л,11Х,.ІТ^

Цій в ятіїрйііц КІровоградіціпіа 
довести щорічне виробництв.) 

Ml.1tйена тонн І забезпечити 
Пгп^АлТ<аві до l'4~1'5 мі іьііоиа 
Передбачається за н’ятирі іку 
моїока АЄ^лаВІ М’"Са ~ 195 тонн, .
тонн nein ' ° шерсті - 1570
пою334 Мільйон» штук. Удар- ’ 
пою силою у вирішенні цих великих і і 
комІомольсьио-молЖіН "мехінізомиї 1 
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Тов. Кібець підкреслив, що з’їзд ' 
парти з виключною увагою поста
вився до підготовки і виховання мо
лодої зміни робітничого класу і кол
госпного селянства. На жаль, деяка 
частина нашої молоді все ще роз
глядає свій прихід у трудовий ко
лектив, як тимчасове явище, не ви- 
лі2.ґ°₽М' Нв піДБИи*У€ «ою нва- 
ш?^м! ’ ^°пускає прогули, пору
шення виробничої дисципліни. Це 
соГппЯСТЬ<:Я ТОМу’ що НОмітети ком
сомолу мало займаються' вихован- 

ЯМ молоді на славних традиціях роб,«„„чого „ласу і колгоспного с‘- 

BOH™V’ Повс,сдно с'"‘д наполегли- 
лГтпи ВГИСЯ ТОГО' Щ°б КС^Н ПІД
ЛІТОК глибоко УСВІДОМИВ роль і ве- 
гідниГАИНИ Лр0ЦІ' Прагьув стати 
Гідним своїх наставників. Треба ви
ховувати новий тип трудівника, який 
не тільки досконало володіє сучас- „ою технікою, а й ЗДа,„„й ,А^_ 

малювати п, показує зразки кому- інГиТІАЧНОГ° СТавлення ДО праці, 1 

«штативного, дисциплінованого, мо
рально витриманого. Тут с над чим 
ськимПоТИСЬ- сс?блиЕО «омсомоль- 
лиі nÄ Орган,?аЧ'ям профтехучилищ, 
які покликані зосередити свою ува
гу на практичній допомозі педко- 
Хя до' РОЗВИВаТИ- В УЧН,’В Стре“- 
вілдг А° накь' П'Двищувати відпе- 
оропа 'СТЬ иожиого За досконале 
в юнаГ ?РОФЄС*Ю’ Озувати 

а Д-'БЧаТ рис^ морального 
кодексу будівника комунізму. Знач
ении^ У Звкр!плен^ механізатор
ських кадрів на селі повинен віді- 
ообОТиАаЛЬШИЙ Р°3*иток спільної 
роботи комсомольських організацій 
кладія К°7КТИв!в 1 навчальних за
кладів профтехосвіти, поліпшення 
мРе?аХХ?вРвЦІ ’’ ПОбуТУ МОЛОДИХ 

сомолі"!?ШОЧергоЕе завдання ком- 
вивчення Проп?г?нда, Поглиблене 
вивчення доповіді л. І. Брежнєва 
Документів XXV з’їзду КПРС Ми 
повинні Чітко усвідомити, що тільки 
^ОД' можна домогтися високої тру
дово активності, коли молода лю
дина ясно визначить своє місцев 
завдання °“а Зрозум,‘є поставлені 
завдання, глибоко відиуе <g6c, гпг 
ОсАьачомуП'АПРИСМСТВа ЧИ колг°спу. 
усь чому керівництвом до дії дЛЯ 
сХел7°ГМ0Лу по,иині 
з’їзді- лл' Брсжнсва« сказані на 
му-?1‘ .‘^асове вивчення марксиз- 

У нінізму — найважливіша особ- 
мост7наРОЗВИТ,<У сУспільної свідо- 
МОСТ! на сучасному етапі». Ось чо- 
коУпп НЯ матеріалів з’їзду _ не 
наР бХТ КаМПаНІЯ' 3 Аовгочас- 
вімюь.6 РЗЬНЙ спРава- В ній 
важлива роль належить Ленін
ському уроку «Партія — розум 

то"1’ Нашої епо>"“' “<О«І- 
гРо“г‘А«>-'<о-попіт„ч„„м чи- 

„X" Ве'Б°ММО 3 “<>«*«1«» „Ро
зборам ‘оюзним »омсомопьеьиим

,ц"‘”7
дяпськзго народу. ' ”apilf 1 Ра-

Великі завдання мас розв’язати 
комсомол Кіровоград цими і в спра-

повинна 
зерна до 
його про

топи, 
довести
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ві піднесення 
спортивного руху, 
працівники поеинні бути заспівува
чами спортивних поєдинків, більше 
проявляти ініціативи в створенні 
належної спортивної бази, піднести 
рівень виховної роботи серед цієї 
категорії молоді.

Актуальними для обласної комсо
мольської організації є питання бо
ротьби з антиподами комуністичної 
моралі, підвищення ролі комітетів 
Спілки в організації змістовного 
Відпочинку молоді. Адже кількість 
порушників громадського порядку 
й соціалістичної законності з числа 
молоді запишається ще високою. 
Дуже важливо піднести якість ком
сомольської роботи в школі, сприя
ти зміцненню її зв’язків з життям, 
активізувати рух «Комсомол — сіль
ській школі». Домогтися масової 
участі старшокласників у заняттях 
факультативів з суспільно-політич
них дисциплін, в республіканському 
конкурсі рефератів з історії ВЛКСМ, 
Всесоюзної піонерської організації 
ім. В. І, Леніна і міжнародного ди
тячого руху, у VIII Всесоюзному 
огляді творів, присвячених XXV 
3 КПРС — невідкладне завдан
ня обкому, міськкомів, райкомів 
комсомолу.

Рішення XXV з’їзду КПРС і XXV 
3 ,3ду Компартії України ставлять 
нові, вищі вимоги до стилю і мето
дів ^комсомольської роботи, рівень 
якої повинен відповідати тим зав
данням, які висуває життя. Лозунг 
«Дійти до кожного» треба наповни
ти новим змістом. Комуністи в ком
сомолі повинні служити ДЛЯ моло
дих зразком у ЦІЙ справ», переда- 
ва«и досвід партійної роботи, боро
тися проти проявів бюрократизму і 
формалізму, показувати приклад 
високої вимогливості до себе й до 
інших. ■

Доповідач висловив упевненість в 
тому, ЩО комсомольці, --- вся мо
лодь Кіровоградщини внесе гідний 
вклад у виконання рішень XXV з’їз
ду КПРС і XX V з їзду Компартії Ук
раїни.

В обговоренні доповіді взяли участь
■ м., дар \ ,,срш,,й секретар Кіроно-
• р..дського міськкому комсомолу, В Єф- 
Р^’Е‘,МО "7 ла"“°ва механізованої .іанкн 

Мг 11 ЛснІ,,а Нової краТисьюго
■ меп) У ц - Гітп1,к,- агроном колгоспу 
г” ',калова Острівського району, 
с. Дзюбішськнй - вчитель Гайворонсько- 
навчї|І|»п““|ЛЬ,’<>І0 .комСі“агУ трудового 
навчання і профорієнтації. Аі. Власснко

секретар комітету комсомолу Інстнту- 
пУ1ін%1ЬСАКОиТ"°ДгрС,,ІІОГО маніинобуду- 

л' Д,броиа - першій секретар 
Світловодського міськкому КОМСОМОЛУ. 
тп-»иглІ?П,с,,к.° “ шліфувальниця заводу 
тракторних гідроагрегатів, л. Лубепеці,— 

1 , “°««<>мольсі»ко - молодіжної
' бр"Г.'1л" колгоспу імені Шев- 

іспка НовоукраГнського раііочу, в. Махно 
доярка колгоспу о Перше травня» Ма- 

ловнек вського району. Л. Аптонюк - 
терший секретар Вільїпанською райкому 
комсомолу. О. Скіпко — перший секре
тар обкому комсомолу-.

З обговореного питання пленум 
прийняв відповідну постанову і 
схвалив заходи обкому комсомолу 

■ по виконанню рішень XXV з'їзду 
КПРС і XXV з'їзду Компартії Укра
їни.

Учасники пленуму з великим під
несенням прийняли вітальні листи 
Центральному Комітету КГІРС, Гене
ральному секретареві ЦК КПРС то
варишу Леоніду Іллічу Брежнєву, 
ЦК Компартії України.

Пленум заслухав інформацію дру
гого секретаря обкому комсомолу 
І. Ф. Гнибідекка про хід, обміну 
комсомольських документів в об
ласній комсомольській організації і 
затвердив склад постійних комісій 
при обкомі комсомолу.

В роботі Пленуму взяли участь 
відповідальний організатор ЦК 
ВЛКСМ А. Д Онуфрісв, заступник 
завідуючого загальним відділом Ц!< 
ЛКСМУ М. о. Мовшук.

Пленум закінчив роботу.

не

По-ударвому трудиться токар Кіровоградською заводу 
гадіовироб!в Володимир Сокуренко. Під час Всесоюзних 
комсомольських зборів «Рішення XXV з'їзду КПРС — вико
наємо!» він щодня виконує по півтори норми. Ці його ро
бітничий внесок у ви копання планіп десятої п'ятирічки. 

Фото І. КОРЗУИА.

• ЙДУТЬ ВСЕСОЮЗНІ 
КОМСОМОЛЬСЬКІ ЗБОРИ

ОБЛАСНИЙ ШТАБ 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
ЗБОРІВ 
ПОВІДОМЛЯЄ:
• КІРОВОГРАДСЬКИЙ 

РАЙОН. Представницьки
ми були збори комсо
мольської організації ре
монтно-будівельного уп
равління тресту «Укррем- 
радгоспбуд». В їх роботі 
взяли участь секретар пар
тійної організації О. Г. 
Яровий, директор В. І. Чи- 
канов. У своєму виступі 
пилорамник Андрій Мар- 
товий запропонував ви
кликати на соціалістичне 
змагання молодь відділу 
головного механіка. А в 
день Всесоюзного кому
ністичного суботника ком
сомольці РСУ вирішили 
працювати на зведенні бу
дівельних об’єктів в рад
госпі імені Тельмана, змін
ні норми тут довести до 
130 процентів.
• долинськии РА

ЙОН. Комсомольці Брато-

любівського відділення 
«.Сільгосптехніка» в рішен
ні зборів записали: «-Вста
новити шефство над впро
вадженням в сільськогос
подарське виробництво 
нпевмоавіоматнчннх при
строїв і механізмів та 
якістю ремонту техніки».

• ОЛЕКСДНДРІВСЬКИІ 
РАЙОН. Доярка другого 
імені Петровського рад 
госпу комсомолка Ольг« 
Козаченко рапортуеал- 
зборам: «Від кожної коре 
ви надоїла за перши 
квартал по 1263 кілограм 
молока». Неодноразови 
володар призу «Молодогг 
комунара» «Першій чоти 
ритисячниці Кіровоград 
щини» — вона входить і 
число першої десятки кра 
щих молодих доярок об 
ласті.

• БОБРИНЕЦЬКИй 
РАЙОН. За п’ять робочих 
днів провести сівбу ранніх 
зернових культур постано
вили молоді механізатори 
радгоспу імені Рсзя Люк 
сембург-

РАПОРТ
В РАЙКОМ

Нинішньсї весни я впер
ше самостійно виїхав у по
ле. Горджуся з того, що 
здійснилась моя мрія. 
Прийшов в бригаду я із 
середньої школи, де отри
мав разом з атестатом 
права тракториста. Тепер 
працюю на Т-54С, а хлібо
робську науку вивчаю піц 
керівництвом досвідчено
го механізатора Геннадія 
Петровича Пивовара. В 
нього такий же трактор, і 
водимо ми зараз разом з 
Геннадієм Петровим свої 
машини на одному полі. 
Завдяки його порадам, 
вдається з перших днів 
роботи добиватися високої 
продуктивності. Як було 
приємно мені, коли ча по
льовому таборі на честь 
молодих хліборобів підня
ли червоний прапор.

І вдень і вночі
змовкають в степу мотори 
тракторів. Механізатори 
поспішають посіяти ранні 
зернові у стислі строки. 
Хлібороби нашого колгос-

пу вирощуватимуть хліб н< 
площі 1220 гектарів і ви 
рішили з кожного зібрат» 
не менше 25 цен7неріг 
зерна. На наших суліща 
них полях за такий врожа' 
потрібно боротися неаби 
як. І молодь допомагаг 
старшим товаришам. Пре 
хід польових робіт в на
шому господарстві щоден
но повідомляють бойові 
листки, трудові календарі 
радіогазета. Вже денільк? 
разів перед нами виступа
ли члени агіткультбригади 
Дереївського Будинку 
культури. Все зараз підпо
рядковано виконанню го
ловного завдання — під
вищенню урожайності всіх 
сільськогоспод а р с ь к и х 
культур. До райкому ком
сомолу комсомольці і мо
лодь нещодавно надісла
ли рапорт: ранні зернові 
посіяли на півтора дні ра
ніше, ніж планували.

О. НЕСТЕРЕНКО, 
механізатор колгоспу 
«Дружба» Онуфріїв- 
ською району.
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КОЛЕКТИВ Кіровоградського швейного об’єднання на своєму рахунку 
має чимало трудових пеоемог. Його занесено до книги АЧністерства 

легкої промисловості СРСР «Літопис тр/дозих справ працівників легкої 
промисловості в дев’ятій п’ятирічці». Він виходив переможцем у Всесоюз
ному огляді-конкурсі на краще підприємство взуттєвої, швейної та трико
тажної промисловості по випуску продукції високої якості і розширенню 
її асортименту. Лише в минулому році швейники впровадили у серійне 
виробництво п'ять моделей жіночих пальт, атестованих державним Зна
ком якості.

Плани на перший рік дзеятої п’ятирічки: добитися атестації почесним 
п’ятикутником п'яти моделей одягу випустити Зі 200 пальт вищої катего 
рії на суму 5 міньйонів карбованців.

Зараз колектив головного підприємства наполегливо йде до визначе
ної мети. Впроваджується комплексна система управління якістю продук
ції (КСУЯП). І результати переконують, що швейники успішно вивчають 
і застосовують досвід передових підприємств Львівської області. Наш ко
респондент зустрівся із спеціалістами, комсомольськими активістами го
ловного підприємства об’єднання і попросив прокоментувати хід впровад
ження системи управління якістю.

Р. М. БОЖЕНКО, старший інже
нер, заступник начальника відділу 
управління якісно:

— Коли прослідкувати весь ви
робничий цикл під перевірки ткани
ни до заключної операції, стає зрозу
міло, що брак може проникнути на 
будь-якому етапі складного проце
су. Раніше ми практикували лише 
вихідний і кінцевий контроль. Це, 
звичайно, не означає, що проміжні 
операції залишалися поза увагою. 
Але такий контроль був безсистем
ним і не завжди давав бажаний ре
зультат.
, Досвід львів’ян показує: мало по

ліпшити тільки систему контролю 
Адже якість — широке поняття і 
розв’язувати проблему її підвищен
ня потрібно комплексно- Брак до
пускається і внаслідок недоскона
лості деяких технологічних проце
сів, недостатнього рівня кваліфікації 
новачків, а то ії неуважності швей

І все ж впроваджувати комплекс
ну систему управління ми почали 
саме з контролю. Тепер поза ним не 
залишається жодна операція. Якщо, 
наприклад, швея помітить наймен
ший дефект, який допустила її по
передниця на конвейєрі, вона негай
но повертає деталь па переробку. 
Тому кожна робітниця з подвійною 
відповідальністю ставиться до своєї 
роботи.

Підприємство оснащене сучасним 
устаткуванням. Так ще зовсім недав
но на адресу працівників розкрійно
го цеху було чимало нарікань. Не
рідко воли допускали неточності в 
розкрої тканини, а від цього зале
жить доля виробу — дістане він ви
соку оцінку чи піде в торгівельну 
мережу другим сортом. Впровадити

■ кілька технічних «новинок*, і спра-

Експедиція 
« Впровадження» ^■■■мсмааяван

На службі
ЯКОСТІ

КСУЯП
ви пішли на краще. Розмітки на 
тканині, приміром, почали робити з 
допомогою спеціальних електричних 
діроколів — підвищилась 
Освоїли вже уніфіковану 
гію обробки деталей.

Дефекти допускалися не лише

точність, 
техноло-

Дефекти допускалися не лише з 
технічних причин. Не можна забува
ти, що головне — люди: їх знання, 
майстерність, ставлення до прані. 
Тому на робочих місцях щодня про
водимо інструктажі. Працюють кур
си, па яких робітниці освоюють су
міжні операції, підвищують кваліфі
кацію-

Стандарти підприємства — основа 
комплексної системи управління 
якістю. Перший з них («Порядок 
атестації якості продукції») вже діє. 
Завершується робота ще над п'ять
ма. А до кінця року плануємо роз
робити 20 стандартів. Вони регла
ментуватимуть всі організаційно- 
технічні заходи, спрямовані па під
вищення гатунку виробів.

■ Ми часто проводимо '’Нсіаьк. 
продажі жіночих питы (в ЦЬвмУР 
Ці їх було вже чотири), 
мо зустрічі з ирокупцями. 
жепня і ііронозиші враховує -їй, и но 

роботі. Одна з ви-
мог. які вони ліред’явлвоть - фИ- 
ваб.тивггй зовнішній виг іяд од-'* ■ • 
Але не завжди есе залежить від нас.

Тканину одержуємо від піднр■ 
ємств-суміжників. 1 ЯКОЮ ж во.І. 
іноді бмває непривабливою!

Проб тем те багато. Адже комп
лексну систему управління які», • ’ 
продукції почали впроваджувати не 
так давно. Потрібно і далі скорочу
вати кількість ручних операцій, ба
гато належить зробити технолоіам 
для вдосконалення «малої* механ.- 
зації Але перші успіхи свідчать, шо 
ми на правильному шляху-

НАДІЯ ХОРОШЕНКО, секретар 
комітету комсомолу:

— Пам’ятаю, яке це було свято, 
коли комсомольсько - молодіжна 
бригада цеху № 5 першою почала 
шити пальта, атестовані держав
ним Знаком якості. Саме молоді 
довірили таку важливу справу.
ні випуск .моделей відмінної якос.1 
зростає з кожним роком. В рух за 
високий гатунок виробів включився 
весь колектив підприємства.

Па перших комсомольських збо
рах цього року вирішили створити 
в цехах рейдові бригади по перевір
ці якості, чітко визначили їх функ
ції. І за матеріалами рейдів уваж
но стежить не тільки комітет ком
сомолу, а й адміністрація. Па 
«Днях якості», які щотижня прохо
дять на підприємстві, вони стають 
предметами серйозного обговорен
ня.

Важливо для нас встановити тіс
ніші контакти з працівниками торгі- 
всльп-зї мережі, суміжниками. Дуже 
багато цінного дала розмова з сек
ретарем комітету комсомолу ЦУМу 
«Кіровоград» Наталкою Дацснко. 
Приємно було чуні, що продукцію 
головного підприємства 
пують з задоволенням, 
вислухати і зауваження, 
тільки на корпеть: діють паші пости 
якості з багатьох магазинах.

Упущення? Вони є. Не створено, 
наприклад, штаб якості на підпри
ємстві- А це ж важлива ланка в 
КСУЯП- 1 штаб «Комсомольського 
прожектора» не може замінити 
його функції. Розмова про це неза
баром відбудеться на засіданні ко
мітету.

жінки ку-
Дов’елося 
Що ж, це

«МОСКВИЧ» 
НОВОЇ МАРКИ

ФОТО: м. СВІТЛО-
ВОДСЬК в НОВОМУ МІКРО
РАЙОНІ.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

П РОВІДНИМ у розвитку радянської 
■■ економіки на сучасному отапі є за
безпечення всебічної інтенсифікації сус
пільного виробництва. Це означає, що 
головним і вирішальним джерелом зрос
тання виробництва стає підвищення його 
ефективності на основі технічного про
гресу і зростання продуктивності сус
пільної праці. «Опора на ефекіивність,—- 
відзначав у Звітній доповіді ЦК XXV з’їз
ду партії Генеральний секретар ЦК КПРС 
товариш Л. І. Брежнєв, — найважливіша 
складова частина всієї нашої економіч
ної стратегії». Значення інтенсифікації 
для розв’язання соціально-економічних 
проблем розвинутого соціалізму полягає 
в тому, що екстенсивні джерела розши
рення виробництва за своєю природою 
вельми обмежені. По-перше, потреби 
народу з урахуванням все повнішого їх 
задоволення зростають швидше, ніж 
ТРУДОВІ рес/рси. По-друге, в міру духов
ного збагачення суспільства, зростання 
культури, освіти, поліпшення житлово- 
побутових умов, сфера побутового об
слуговування відволікає значні ресурси. 
По-третє, високий ріст міст і промисло
вих регіонів вимагає все більших коштів 
для охорони навколишнього середови
ще, що, в свою чергу, можливо лише

І»«11 —■

Колектив московського ав
томобільного заводу імені Ле
нінського комсомолу на три 
дні раніше наміченого строку 
відправне у Болгарію п'ятити
сячний автомобіль «Москвич» 
нової марки, серійне виробни
цтво якого підприємство поча
ло в цьому році.

Народна Республіка Болга
рія — найбільший зарубіжний 
покупець продукції столично
го автозаводу. Зараз в братню 
країну йдуть не тільки готові 
«Москвичи». Автоскладально
му заводові в місті .Човеч ад
ресуються автокомплекти,- з 
яких там складають легкозі 
машини.

при зростанні ефективності виробництва. 
ЩО ж таке ефективність суспільного вироб

ництва? Яким чином Ті підвищення може 
сприяти розв’язанню багатоманітних економіч
них і соціальних завдань, що стоять перед 
країною. Ефективність суспільного виробниц
тва — одне з найбільш загальних понять еко
номіки. Ефективність взагалі — це гідпошеиня 
корисного ефекту (результату) до затрат па 
його одержання. Співвідношення повної о на
родногосподарського ефекту і всіх затрат на
родного господарства є ефективність суспіль
ного виробництва. Оскільки затрати реально 
представляють тільки працю (живу І минулу), 
то ефективність виробництва е ніщо Інше як 
ефективність суспільної праці. Підянідузагн 
економічну ефективність — цс означає на кож
ну очиницю затрат — трудових, матеріальних 
і фінансових — добиватися Істотного збіль
шення обсягу виробництва І національного до
ходу. Тому економічну ефективність суспільно
го виробництва слід розуміти як ефективне 
використання всіх видів ресурсів.

Часто ефективність праці ототожнюється з 
ії продуктивністю. Між тим, продукт праці 1 
ефект праці це одне і те ж. Народногосподар
ський ефект праці ке вичерпується тільки зрос
танням кількості продукції. Так, створення 
аграрно-промтслопнх об'єднань, окрім зростан
ня кількості випущеної продукції, скороченні! 
затрат на її виробництво, сприяє розв’язанню 
проблем (наприклад, підвищенню культурного 
ріння населення). Одначе, різниця між продук
тивністю І ефективністю праці полягає не тіль
ки в тому, що остання залежить від деяких не- 
вимірних елементів, Насгравді, продуктивність 
праці е співвідношення кількості продукції до 
затраченої на її виробництво праці. Проте ко
рисний ефект продукції внмірюетьс < не тільки
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ЦЬОГО разу члени клубу інтернаціональної др;.>;. 
би «Готуб *мнр\». який Діє при. Долииськш серед.

• -і ‘4 9 , Г Bü-rv анятті розглянули і-ц- ^,^™4итД’пїВЛпо-роапськІ,..У-™ВікІ6|;
і Верба ршжяил« те

.роєю рідною називають російську мову Jo.) .•.п.іьщяць - 
п'.(ПМдяч нашої багатонаніонгльної «зхцщлктичн.,. 
Вітчизни, вільно володіють нею ше понад 20 мі;и-!(,. 
Нін громадян Союзу PCP.

— Російська мо
ва — мова Леніна 
— Здружила наро
ди нашої країни в 
єдину і непорушну 
дружну сім ю. 
сказала у 
виступі 
Дзюбеико. — Ось 
листи від наших 
друзів-шг.олярів із 
Туркменії, учнів 
Павлодаре ької о 
будівельного техні
куму' Казахської 
PCP. Вонн пишуть 
про вдячність ро
сійському народо
ві за те, що з ра
дістю можуть ді
знатися про успіхи 
друзів на Україні 
і в'інших республі
ках, розповісти 
про свої успіхи і 
турботи, читані 
твори письменни
ків і постів — 
представників всіх 
націоналці! осте й 
нашої країни.

— Зовсім недавно 
йшли бандеоолі від азербайджанських, 
вірменських і 
значила Лариса Таран. - 
альбоми з краєвидами, підручники', по яких емчаюдь 
російську мову, в якій опубліковано .документальну 
повість про дочку колишнього батрака^ кргіг.остщн^о, 
депутата Верховної Ради СРСР, Героя Ссціаліспіч-' 
ної Праці Кульсару Сулінманову, репродукції картин 
народного художника Туркменської PÇP Ізз^та 
Кличева. ,.

Білоруські школярі пишуть у листі, що люблять’ 
співати російські пісні’, старанно вивчають’ російську ; ' 
мову. Учні Сакса ганської восьмирічної шко.'ій Латьій-1 
ської PCP надіслали «кідівцям» звукового листа. Бо
нн розповіли про те, з яким захопленням читають 
теорії російських радянських письменників, просттіБа- ( 
ли кілька латиських пісень російською мовою. 1

— Російська мова — хмоза дружба і миру — пере- | 
ступила через країни і кордони. Нині її вивчають по
над 500 мільйонів чоловік в різних куточках земної 
кулі, — повідомив Михайло Огеренко. — Голос на
шої Батьківщини на захист миру і щастя людей зву
чить російською мовою з трибуни Організації Об’ед- : 
нтних Паній.

Учасники клубу «Голуб миру» з цікавістю проглинули фо
тографії, зроблені австрійським it школярами у меморіально
му музеї, колишньому концентраційному таборі Маутхаузен. 
«Австрійські діти, .всі трудящі Австрії свято бережуть 
пам'ять про російських воїнів, які полягли смертю хоробрих 
па австрійській землі з Ім’я визволення її від рабства фа
шизму. Біля пам’ятників загиблим радянським воїнам ніко
ли не згасає полум’я живих квітів», — пише професор Ві
денського університету Альберт Шмідт, автор підручників з 
російської мог.и для австрійських школі рій. Один з цих під
ручники він надіслав «кідівцям».

А член ЦК Соціалістичної Єдиної партії Німеччини, 
колишній з’язепь концтабору Маутхаузен, почесний 
член клубу «Готуб миру» Ганс Мюллер у своєму лис
ті до піонерів і комсомольців школи розповів про те. 
які дарунки підготували трудящі і школярі НДР 
XXV з їзду КПРС, з яким схваленням сприйняли його 
грандіозні рішення, як готуються зустріти ЇХ з’їзд 
СЄПН. Учні із Софійської школи № 133 надіслали 
юним долинним платівки, па яких записано пісні у , 
виконанні болгарських артистів на російській мові. ж 

КЛУ®І’ вчителька Л. І. Демченко підвела підсум
ки запятгя словами з вірша в. В. Махновського: «Я руимій 
Вы выучил только за то. что нм разговаривал Ленин».

на відкритому занятті клубу були присутні учасни
ки семінару керівників клубів інтернаціональної 
дрїжо.і шкіл Кіровогоадської області

С- МАТУСЯК. 
працівник До.тинської районної газети «Шляхом 
Ілліча».

своєму 
'Гетяна
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МИ _ ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

ЧЕРЕЗ КРАЇНИ, 
ЧЕРЕЗ КОРДОНИ
на адресу нашого клубу наді- 

киргизьких, 
школярів, .3 ЯІуИМИ МТ{ листуємося, — від- 

~ ’ — Учні надісл.аДі нам .фато-

УНІВЕРСИТЕТИ

її кількісно. Продукт 
може бути корисним 
І некорисним, необ
хідним і зайвим. 'Ріст 
виробництва надмір
ної продукції може 
підвищувані продук
тивність праці, але 
знижувати її ефек
тивність. Тому і план 
повинен будувапіс-.і
на оспові співставлений не кількості виробів, а 
їх «корисних ефектів». Інакше немає змоги ви
значити. ііі «виправдовує» та або 
цукція вимоги дня.

Все сказане стверджує, що 
кість суспільної праці ширше 
ніж продуктивність. Ефективність вироб
ництва (праці) у народному господарст
ві, на окремому підприємстві, робочому 
місці залежить від міри використання 
резервів, усіх існуючих можливостей. 
Кожному рівневі виробництва відповіда
ють .свої резерви і можливості, і В міру 
його підвищення їх кількість виростає, 
адже вищий рівень зумовлює як резер
ви нижчого, так і додаткові можливості.

На робочому місці, приміром, ефек
тивність праці залежить .ід співвідно
шення рівня кваліфікації робітника до 
роботи, яку він виконує, бережливого 
використання устаткування, інструментів, 
матеріалів, електроенергії (минула пра
ця), раціонального використання робочо-

інша про**

ефектив- 
поняття,

I

ЩО ТАКЕ
то масу (відсутність втрат з вини роб*"* 
пика, раціональні методи і прийоми пр*’ 
ЦІ)- ^ож для оцінки ефективності праці 
робітника можуть бути використані тй<1 
показники як виробіток продукції 
одиницю часу (затрати часу на вироб* 
ниці во одиниці продукції), зниження за
трат минулої праці (подовження міжр«‘ 
монтного циклу роботи устаткування, 
економія інструментів, матеріалів, елек
троенергії).

При порівнянні ефективності праці 
оггників одної кваліфікації, які викону 
к>'Ь однакову роботу за рівних виробнч- 
мих умов, вища ефективність праці буд® 
в того, хто виробляє більше продукц’ 
і краще економить минулу працю.

Ефективність роботи підприємств* 
00 єднань визначається індивідуальним« 
показниками роботи виконавців, а також 
рівнем організації виробництва, внмтс- 
заводської спеціалізації, механізації 3
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ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ

(РАТАУ).

З стор,
8 квіткя: 1976 року

ЗНАННЯ
ДЛЯ

ЛИСТУ НОМЕР ПРАЦІ
ЇЙ

• ЛЮДИНА ПРОСИТЬ 
допомогти.
СЛОВО ЗА ТОБОЮ, ЧИТАЧУ.

• КОМСОМОЛ — 
ШЕФ ПРОФТЕХОСВ1ТИ

II

поєднати 
дисципліну» з вивчен- 

Зараз хі-

СХВИЛЮЄ?»

^ЮНІО ТЬ — В ДО м л.
Іак чекає своїх дітей дружна сім’я: хвилюється, радіє, готує 

цаипотаємніші душевяі слова. А інакше і бути не могло: танціс- 
ва.іьниіі ансамбль педінституту «Юність», що сім днів висту

пав у Португалії — вихованець нашого міста, нашої Радянської 
країни.

І ось, паренії і, всі вони — збуджені і веселі у квітчастому укра
їнському вбранні, па площі Кірова в Кіровограді.

Секретар міськкому партії К П. Неділько, відкриваючи мітинг - 
зустріч, привітав танцюристів з поверненням у рідне місто.

Своїх земляків вітали робі пищи заводу «Червоно зірка» 
1. Швець і секретар комітету комсомолу педінституту В. Паладь- 
ко. А колеги-ятрапці, котрі добре знають, що таке виступати за 
рубежами Батьківщини, піднесли учасникам ансамблю кошики 
квітів.

Дорога редакціє «Молодо
го комунара», хочу з тобою 
поділитися такою справою. В 
нас на хлібоприймальному 
пункті працює з листопада (ми
нулого року, очевидно — Ред.) 
электриком Василь Костянтино
вич Бондар, його біографію я 
дуже добре знаю.

Зараз йому 35 років. У шко
лі навчався відмінно, ще звід
тоді подружив він Із сценою. 
З 1953 по 1969 рік працював 
мотористом кінопересувки, кі
номеханіком (тут же • своєму 
селі був і секретарем комсо
мольської організації). За сум
лінну і старанну працю його 
перевели в райцентр Ульянов
ку, в мережу кіно. Згодом, за 
здібності, проявлені а худож
ній самодіяльності, Василя 
висувають директором район
ного Будинку культури, де він 
працював майже три роки, і до 
того ж непогано. Та ось трапи
лась біда: неприємна сімейна 
драма. Василь запив. На це ма
ло хто звертав увагу, і людина 
почала швидко падати в прірву 
пияцтва. Нарешті, він сам поба
чив свою помилку, в серпні по
їхав у лікарню обласного ценг-

- Аіу »Ж ’
■
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ру і пробув до половини жовт
ня. Повернувшись, одразу ж 
знайшов собі місце в житті, 
став працювати електриком на 
хлібоприймальному пункті. Од
ружився, має хорошу сі
м’ю, на роботі дуже ним задо
волені, вважайте, росте нова 
людина.

Та ось тут, і>к кажуть, і зари
та собака. Ніхто ні з жодної 
організації, з якими він мав 
безпосередній зв'язок, ні один 
Будинок культури, де він буз 
учзсником художньої самоді
яльності, а особливо адмініст
рація підприємства, — не поці
кавилися, як живе ця людина, 
не запросили ні на одні збори, 
вечір, концерт, не дали жодно
го громадського доручення.

І живе цей новий (означення 
автора — ₽ЄД) чоловік у тісно
му колі: дім — робота, робота 
— дім. Це та людина, яка ви
росла у вирі громадського 
життя. 20 років була пропаган
дистом культури.

Що ж виходить: до старих 
друзів по чарці повертатися не 
можна, а з новими треба ж 
десь (і якось — Ред.) подружи
тися, чимось зацікавитися. Не
має певності, що цей новий 
чоловік від нудьги не поверне
ться в коло своїх колишніх то
варишів по чарці. Тому я про
шу — врятуйте цю людину, до
поможіть їй знайти місце в ко
лективі.

в. силько.
м. Ульяновка.
Справді, безпосереднє втру

чання редакції менше допомо
же, ніж громадська думка- Цеп 
випадок — не винятковий- 
Отож всі відгуки, пропозиції, 
міркування з приводу цього 
листа обов’язково надрукуємо 
в газеті.

НА ФОТО: САМОДІЯЛЬНІ МИТЦІ НА 
ПЛОЩІ КІРОВА.

Фото А. БУДУЛЛТЬЄВА.

„ДРУЖБА"
АНСАМБЛЬ

3 успіхом виступив на огляді 
народних талантів вочально-ін- 
струмснталі.ниіі а н с а м б л ь 
«Дружба» Гусятинського район
ного Будинку культури. Глядачі 
тепло »Італії молотих виконав
ців її яскравих українських І 
угорських національних костю
мах.

Інт« риаціога.зьний аистчбль було створено після того, як 
на околиці старовинного Гусятина, що о Тернопільській об
ласті, виросло містечко угорських будівельників, які працю
ють на спорудженні газопроводу Оренбург — Західний кор
дон СРСР. Місцеві культармійці запросили друзів з УIIІ», 
серед яких були і співаки, і музиканти взяти участь у ху
дожній самодіяльності.

Молоді працівники культосвітніх закладів Терпопільшніьі 
взяли шефство над будівниками газопроводу. Для них орга
нізуються тематичні вечори, фестивалі народної пісні, пере
гляди кінофільмів, зустрічі з композиторами, артистами. З 
ініціативи Гусятинського райкому' комсомолу створене моло
діжний клуб «ІІадзбручанка», в якому угорські арузі зуст
річаються з прославленими хліборобами, діячами культури. 
Тут проводяться цік.тзі конкурси, вікторини. Члени клубу 
оформили виставку «Угорщина сьогодні».

XXV з’їзд КПРС висунув пе
ред всією системою професій
но-технічної освіти відповідаль
не завдання — забезпечити 
підготовку кваліфікованих ро
бітників для народного госпо
дарства в профтехучилищах, 
в яких одночасно можна набу
ти робітничу професію і отри
мати середню освіту. Адже ни
ні праця в багатьох галузях на
була нового характеру і підго
товка до неї теж потребує змін.

За роки дев’ятої п'ятирічки 
робітничу сім ю країни попов
нило більш 513 тисяч кваліфі
кованих спеціалістів з закінче
ною середньою освітою. Це — 
випускники середніх профтех
училищ. Є в цій вагомій цифрі 
і наш вклад. Адже МГІТУ-4 
перше в місті Кіровограді і 
друге в області стало середнім. 
За чотири роки з його стін ви
йшло близько п’ятисот випуск
ників. Ми гордимося Наташею 
Кравченко та Валею Тарадай, 
які нині — студентки Кірово
градського інституту сільсько
господарського машинобуду
вання. Зоя Шпульова, Валя 
Єрух, Тая Басе поєднують на
вчання в цьому ж вузі з робо
тою на заводі «Червона зірка». 
Марія Сухсзадко шлй нам лис
ти з столиці України: навчаєть
ся в Київському індустріально- 
педагогічному технікумі. І все 
це завдяки тому, що в нашому 
училищі вони отримали серед
ню освіту.

Не забувають нас випускни
ки. Часто можна побачити Зою 
Шпульову в кабінеті Якова Ру- 
виновича Антика, вчителя 
креслення. Приходить дівчина 
за порадою, за допомогою. 
Надходять на нашу адресу і 
листи з словами вдячності — 
велика нагорода за нелегку ви
кладацьку роботу. Згодьтеся, 
що робота вчителя в училищі 
досить-таки специфічна. Адже 
вивчення 'тут загальноосвітніх 
предметів поєднується з спеці
альними дисциплінами, прак
тичною діяльністю. Та й не се
крет, що часом до профтехучи
лищ ще йдуть ті, хто в школі 

навчається посередньо, не ви
являючи особливого старання 
чи бажання. І, як правило, в 
училищі вони виявляють біль
ше бажання до вивчення спеці
альних предметів. Отож вчите
лю потрібно зуміти зацікавити 
учня, відшукати зв’язок свого 
предмета з майбутньою профе
сією, довести необхідність ви
вчення його. Тільки тоді прихо
дить інтерес до знань, до уро
ків. Багато зусиль доклала Ма
рія Іванівна Кожемякіна, вчи
телька хімії, щоб
«свою 
ням спецтехнології.
мія — улюблений урок для всіх 
учнів, а на базі училища ство
рена школа передового досві
ду викладачів хімії з міжпред- 
метного зв'язку. Немало дове
лось попрацювати вчительці 
математики Ганні Миколаївні 
Бродченко. Нещодавно відбув
ся о училищі вечір математики 
— як підсумок Тижня матема
тики. До речі, предметні тижні 
стали вже традиційними. І ніко
ли не бракує бажаючих взяти 
в них участь. Це теж цікава 
форма залучення учнів до ви
вчення того чи іншого предме
ту. Так, учасниками математич
ного вечора стали майже всі уч
ні першого та другого курсів. 
Валерій Очеретько, Іван Шми- 
голь, Неля Макаренко, Рая 
Ховренко та багато інших чудо
во справилися з завданнями, 
вірно розв’язували всі складні 
задачі, відгадували цікаві ма
тематичні шаради.

І ще одне, що допомагає ви
ховати інтерес до уроків. Всі 
учні приймають безпосередню 
участь в оформленні кабінетів 
для навчання. Так, на уроці ма
тематики користуються роздат- 
ковим матеріалом (різні ци
ліндри, корпуси, кулі і т. ін.). 
які вони ж самі виготовляли в 
майстернях на практичних за
няттях. Під керівництвом вчите
ля історії Володимира Олек
сандровича Бутенка в кабінеті 
історії учні оформили стенди 
«Партизанський рух на Кірозо- 
градщині» та обладнали елек
трифіковану карту партизансь- 

них місць нашої області. А тре
тьокурсник Володя Корнієнко 
радіофікував кабінет суспільст
вознавства. Уроки фізики ста
ють набагато цікавішими і зро- 
зумілішими, коли на них вчи
тель демонструє діючі моделі, 
виготовлені учнями в гуртках 
технічної творчості. Ось в та
кому тісному контакті з вироб
ничим навчанням і ведуть ви
кладачі своїх учнів нелегкими 
дорогами знань.

Зараз у наших найстарших — 
третьокурсників — гаряча по 
ра: йдуть випускні екзамени. 
Задоволений Юхим Михайло
вич Шварц: відповіді на запи
тання з суспільствознавства 
справді грунтовні, глибокі, по
в’язані з матеріалами XXV 
з’їзду КПРС. В результаті — 
жодної незадовільної оцінки. 
.3 двадцяти дев’яти — двадцять 
один має п'ятірки і четвірки. 
Сашко Лисий, Сергій Романов 
Володя Рясний на всіх екзаме 
нах показали відмінні знання. 
Незабаром вони в числі ста де 
в'яноста восьми наших сьогод 
нішніх випускників віллються в • 
робітничі колективи. І всі знай 
ня, які здобули в стінах рідного 
училища, будуть служити най- 
благороднішим цілям: вони до 
поможуть їм втілювати в життг 
величну програму розвитку на
шої країни, накреслену XXV 
з’їздом КГРС.

А. КУЗЕМСЬКА, 
заступник директора по на
вчальній роботі Кірово
градського ЛІПТУ Аг 4.

ЕФЕКТИВНІСТЬ?
автоматизації трудомістких процесів, 
впровадження передової технології, 
якістю продукції, що виробляється, ра
ціональному розміщенню кадрів, впро
вадженню наукової організації праці. Та
кий широкий набір' фактів обумовлює 
наявність цілої системи оцінок ефектив
ності роботи підприємств: узагальнені 
показники, показники підвищення ефек
тивності праці, показники використання 
виробничих фондів та ефективності ка
піталовкладень і т. д.

Найбіл •>ш загальним иоказппком роботи під
приємств (об'єднань) е прибуток. Він харак
теризує перевищення виручки пал затратами, 
тобто загальну економічність виробництва. У 
прибутку знаходять відображення результати 
діяльності по удоскомалеаяю техніки, техно
логії.

На різні народного господарства до скяад- 
инкіа, економічної .ефективності додають ще 
вдосконалення структури виробництва, міжга
лузевих і внутрігалузевих пропорцій, розшітрен- 
«я спеціалізації і кооперування виробництва, 
вдосконалення планування і економічного сто- 

мулювапня. зовніш
ньо-економічних від- 
ІІОСНІІ, поліпшення 
розміщення продук
тивних сил, територі
альних економічних 
зв'язків, ГОВИСГО ВИ* 
користання досягнені, 
науково-технічної ре
волюції.

Науковз-гс.хнічннй проірсс, що є найважли
вішим фактором підвищення ефективності сус
пільної праці, охоплює різноманітні сторони 
життя, проникає у всі сфери виробництва і 
обслуговування. Технічний прогр.-с аиражлє- 
п.ся у дальшій електрифікації, комплексній 
механізації, автоматизації I хімізації вироб
ництва та значною мірою залежить віл вдос
коналення управління. У пашів країні за де
в'яту п’ятирічку досрі ну ті визначні успіхи в 
розвитку енергетики і хімії, електроніки і ма- 
шинобудуваїшл. Обсяг виробництва у машино
будуванні за п'ять років збільшився на 73 
проценти, що дало т.могу розширити масштаби 
механізації і питомапізаиії на багятьох ділян
ках праці. Тільки на Україні за минуле п'яти
річчя введено в дію « тисяч мехаиізопаппх, по
точних і автоматизованих ліній, пі іпорядкова- 
но механізації і автоматизації 100 підпри
ємств, модернізовано ко тисяч одиниць техно
логічного устаткування. Вгровадження заходів 
по новій техніці дозволило одержати ефект 
розмірам -3,2 мільярда карбованців, вивільни- • 
ти для роботи на нових ділянках пнроб’нііцтна 
понад півиільйона робітників.

У Кіровоградській області чотири п’я
тих приросту продукції за п’ятирічку 

здобуто за рахунок використання у аи- 

ребництві досягнень науки і техніки, 
удосконалення управління Ефект від 
впровадження нової техніки складає 37 
мільйонів карбованеів. Дальше приско
рення темпів і технічного прогресу, в ос
новному, залежиіь від розробки при
кладних ідей і строків впровадження їх 
у виробництво, скорочення тривалості 
процесу «дослідження — виробництво».

ГІст масштабів і якісні зрушення в економі
ці країни пред'являють високі вимоги до уп
равління. Тому п маїсріалах XXV .з’їзду 
КПРС. зокрема. п «Основних напрямах роз
витку пароіного господарства СРСР на 1976— 
1960 роки» зка іуєтьсп і а пеобЧідиісгі. «вдоско
налювати управління народним господарством 
з метою білі,пі повної о використання переваг 
( можливостей економіки розвинутого СОЦІЯЛІІ- 
му». Сучасна перебудова системи управління 
ікшпнчл одночасно забезпечу паш підвищення 
сфекнівчості суспільного виробництві! і сприя
ти дальшому іміцпенніо і розвиткові еоціаліс- 
пічного способу іінробілііпіиі. Вона охоплює ці
ннії ряд заходів Центральної«) лапкою поліп- 
іьеніїя управління СКОІЮМІКОК» є вдосконалений 
системи ііародлоіоспіідарсікою планування: 
застосування системи пзаємрпов’язапнх довю- 
«трокознх, п’п гіірічіїнх і річних іііііп’а. напру
женість і посаіловнісіь планування розробка 
комплексних соці а it.no економічних і науково- 
технічних програм. Значні зміни відбуваються 
в сне гемі управління галузями. Генеральними 
схемами управління,затвердженими Радою Мі* 

ііістрів СРСР, передбачено широке створення | 
виробничих, науково-виробничих і промисло
вих об’єднань. Перепатн такої організації уп* | 
равл'кпя полягають, насамперед, у розширенні І 
можливостей спеціалізації, маневрування, ра- > 
ціопального використання матеріальних, ірудо- і 
пих і фінансових ресурсів.

У нашій республіці нині функціонує ; 
561 об'єднання, яке виробляє 39,1 про
цента загального обсягу продукції. Н? 
долю об'єднань, створених на Кірово 
градщині, припадає 12 процентів про
дукції, що виробляється. Про високу 
ефективність роботи об єднань свідчить 
той факт, що у Світлоаодській «Дніпро- 
енергоб у дія дустрії» третина прирості'
обсягу виробництва досягнута без до
даткових затрат.

Таким чином цілий комплекс заходів 
забезпечить ефективне використання 
всіх видів ресурсів, прискорення темпів 
науково технічного прогресу, що є най
важливішою умовою створення матері
ально-технічної бази комунізму.

А. ДОБР1НА, 
співробітник Придніпровського від
ділення Українського філіалу нау- 
ково-цослідного інституту праці, 
кандидат економічних наук.

ЗДМШППіШП'ПІ11ша< т: т -
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Героїв наших імена

За Лівією фронту пас зуст
ріли «мсссершмідти». Ведучи 
безперервний вогонь з крутю- 
калібериих кулеметів «БС», я і 
Нікулін не давали можливості 
винищувачам підійти до на
шого ПЕ-2 зблизька.

Очевидно, такі дії вивели 
фашистів з рівноваги і ті ви
рішили будь-якою ціною зни
щити машину. Вони наблизи
лись до пас. Я дав чергу з куле
мета. Один «мсссер» загорів
ся, другий розвернувся — на
втьоки.

Провівши вдале бомбарду
вання й фотографування за
лізничного вузла, літак потра
вив у зону зенітного вогню. А 
завдання ще не виконано, тре
ба сфотографувати аеродром, 
а в літаку вже кілька про
боїн.

Все ж аеродрзм я сфотогра- . 
фував.

«Якось нам необхідно 
провести розвідку й фотогра
фування одного з ворожих 
аеродром in, де скупчилась ве
лика кількість бомбардуваль
ної Й піпіущупальнсї авіації 
та запаси пального.

В район станції Ілріцн виле
тіло кілька екіпажів. Частіша 
їх не повернулась.

Ось ■. їді й отримали ми на
каз — будь-якою ціною діста
тися станції.

Погода стояла хмг.рнл. З-за 
туману летіти можна було пл 
висоті 300 —500 метрів, іцо 
начало підставити літак 
кулі і снаряди зєі.іїск та 
рожих впнвщуі.ачів.

Але виходу не було.
Двічі пройшли над аеродро 

мом.
Щоб до

03- 
під 
во-

ПОВІТРЯНИЙ
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— Екіпажу Гаврилова термі
ново на КП! — голос началь
ника розвідки полк’. Рєзавова, 
як завжди, несподівано гуч
ний.

Льотчики добре впали: як
що «батя» викликає «нероз
лучних», значить завдання 
складне н відповідачі не.

Так воно й було. Завдання 
для гавриловців передав осо
бисто начальник штабу армії 
з попередженням: «Дуже важ
ливо».

— Наші війська, — відразу 
ж приступив до справи коман
дир полку, — наступаючи в 
напрямку 
Брянськ, 
лись на 
оборонним 
Гаврилов, 
ми, — терміново провести авіа- 

. розвідку і сфотографувати ра
йон, крупняком. Замаскува
лись німці прямс-таьи чудово, 
так іцо... — очікувально обвіз 
пот лядом кожного ротвіднича.
— доведеться вже вам знпжу- 

I г.атнсь до найменших і-.исог. 
І Тим більше, Євтушепковій ін- 
| туінії може позаздрити будь- 
I хто.

наступаючи 
залізниці Орел 
раптом наштовхну- 
сильно укріпленні 
рубіж ворога. Вам, 
зі своїми хлоння-

кіпця виконати зав
дання, треба бу
ло і итретє. ри
зикнути. А во
гонь цеє носи- 
жоване я.

Тоді ми пішли 
на хні ріс гь. Да
ли червону ра
кету і почали 
нииускати шасі, 
нодпо’ас про
довжуючи фо
тографувати ае
родром’.

Аеродро м Па 
служба фашчс- 
■і їв заспокої
лась: німці вва
жали, що м:і 
йдемо па посад 

ку І ось-ссь погранимо до 
них. Навіть виклали посадоч
ний знак.

Та па.м тільки цього й тре
ба було. Хутенько увібрали 
шасі, скинули бомби, па сто- 

. я’пку гітлерівських машин і 
1 повернули до своїх.

Ледь приземлився наш. лі
так. як мотори, паче змовив
шись, змовкли—у баках не бу
ло иі краплі бензину».

4. 1943 РІК. 31 ГРУДНЯ.

і

Вилетіли. Поле як йоле: по
глядом ні за що * зачепитись». 
Де ж фашист? Чи не пере
хвалив комполку Никифора?

А той, зробивши знайомий 
Гаврилову жесг рукою Зі стис
нутим кулаком і зверненим 
донизу великим пальцем, вже 
помітив гітлерівців.

Після повернення на аерод
ром і депіитЬруванпч Фотознім
ків стала відомою вся вогнева 
система ворога.

Одного разу, не долітаючи до 
Брянська, літак Гаврилова по
трапив піл вогонь семи зеніт
них батарей.

Мабуть, це пайжорстокіиіа 
для пілота кара: бавити цілі, 
і не мати змоги натиснути на 
кулеметні гашетки Розвідник 
зобов’язаний стримувати спою 
ненависть задля точно окрес
леної мети. Бій жиье за свої
ми законами.

З борт/ літака летить радіо
грама- «У пайові Брянська па 
аеродромі 20 різноманітних лі
таків. На станції Фокіно — 9 
ешелонів. Но шосе на Рос
лавль рухається близько 500 
автомашин».

Розвіддані уточнюються. Але 
поки в ефір випурхнуло іі ічі 
домлення. екіпаж відбив кіль
ка атак, пройшов зону вогню 
зеніток.

«На етапнії Фокіно близько 
50 ешелонів. на аеродромі 
Городище 80 літаків, но шосе 
до Боннська рухається близь
ко 750 автомашин, на аеродро
мі Олсуф’єво — 90 літаків і 69 
бензоцистерн».

Вже. на зворотному шляху 
стріли ескадрильї бомбарду
вальників і штурмы пнів, які 
піднялись у повітря, по суті, 
по команді екіпажа Гаврилова.

• - 8 »

Згадуе Ннкифір Тнмофіно- 
вич:

(Закінчення. Поч. в но
мері за 6 квітня ц. р ).

атмосферу в суспільстві. Життєве 
кредо звичайного обивателя: нехай 
з хуліганством, злочинністю, пияц- 
твом борються ті, хто отримує за це 
зарплату. Воно шкідливе, бо пород- 
жує байдужість, споглядальне став«» 
лення до правопорушень.

Ось приклад. Закінчивши Кіровогр ідсь-» 
КС Іірофесіііію-тсхиімпе училище «рй 4, ИД-! : 
спль Шульга працював па комбінаті хлі* . 
бопродуктіп № 2. Корнегувався авторнте- і 
том у колективі, був першокласним елю« ■ 
сарем. Мешкаючи неподалік залізниці, • 
нерідко бачив, як вечорами темні постаті 
виносили з вагонів мішки т соняшвнко- ’ 
внм насінням. Спочатку байдуже спогля
дав. А потім: «усі носять, чому 0 ИС 
спробувати іі собі?,.» Тепер сусіди, друзі» , 
мітіі виступали в ролі спостерігачів. Ні
кому не прийшло в голову зупинити: 
«Що тії робиш, Василю?», Та спільнії <> 
ланцюжок не вився... Заробив чотири ро
ки на роїдуми. Повернувшись, довгий 
час не працював, пиячив. Бачили цс дру
зі, спостерігали сусіди. І знову нікому пс 
було діла до долі Василя. Допнися до 
того, що сів у якийсь поїзд з товаришем 
і проснувся аж у Фастові...

І от цікава така деталь: коли пив, 
не працював, оточуючі були спокій
ні. А як одного разу погнався за 
сусідкою, образив її, вона відразу ж -А 
прибігла до міліції: «Посадіть неро
бу на 15 діб!» Коли оце зло торкає
ться кожного з нас, ми госпішасмо 
покарати його,'а коли всіх, часто 
байдуже проходимо осторонь.

...Нелегкою була боротьба за долю 
юнака. Дільничний Інспектор В. 1...Кро
тов (до речі, до міліції його ііорсномен« 
дувяп колектив заводу «Чсрзспа зірка»), 
працівники опорного пункту Кіровського 
райвідділу внутрішніх справ крок за: кро
ком повертають Василя до трудового 
життя. І хочеться вірити, що ни бороть
ба завершиться перемоюю. Бо основне 
залежить гід самого Василя...

...Існує дорожчий знак, що попе
реджує водія про особливу уваж
ність: «Обережно — діти!» І ми п 
своєму повсякденному житті теж 
повинні керуватися цим принципом, 
не забувати, що саме від нас, до 
рослих, залежить, яким виросте під 
літок, яким шляхом піде.

Ґ ЖИВАГА 
начальник Кіровського рай 
відділу внутрішніх справ.

м. Кіровоград.

знайти душевний копі акт, жити іпто 
ресамн сина («виросте — набереться ро
зуму») привели юнака до «ціненого» то
вариства, де цигарка — атрибут «дорос
лості». «солоне» слівце — елемент, а бій
ка — акт самоутвердження силі іншого. А 
відтак — лапа підсудних.

Поверну пінись із місць ув’язнення, Іван 
пиячив, ніде не працював: «Все одно, 
життя пропаще», — твердив.

І ось, вкрай змучені стражданням, за- 
пітнілою виною за долю сина, батьки пг- 
рсстуинлії поріг міліції. Довго ловеласи 
попрацювати інспектору профілактики 
В. Л. Гасапепку, щоб вііпраніпп про- 
рахунки дорослих.

ЯКОСЬ у магазині довелося спо- 
стерігати теку картину: в чергу 

стало двоє підлітків. Вони еідійшли 
вбік і жваво обговорювали хокейні 
баталії свого двору. Коли наблизи
лась їхня черга, п’яний голос вигук
нув: «Ану, котіться звідси* Куди лі
зете? Диви, які швидкі!» Інший під
тримав: «Ач, ніколи їм, пхаються 
без черги!». І коли на захист хлоп
чаків почулися несміливі жіночі го
лоси, спалахнула суперечка. Хлопці 
зі сльозами на очах залишили ма
газин... Дрібниця? Випадковість? Та
ких «дрібниць» зустрічається в по
всякденному житті чимало, коли до
рослі грубо й несправедливо обра
жають підлітків. А потім ми будемо 
дивуватися, коли з роками цей 
хлопчик так же вчинить з молод
шими та слабшими. І варто було б 
підрахувати, який процент дитячих 
злочинів є прямим, або ж побічним 
наслідком «виховання» страхом, не
справедливістю.

...— Акселерація, — гірко зітхає
мо ми, відчувши одного прекрасно
го дня, що наш син чи денька вже 
дорослі, дорослі у свої 12—13 ро
ків. Ми враз розуміємо, як непро
сто, ой, непросто розмовляти з ни
ми, поводити себе. Вони—ерудовані 
й допитливі, з точним і складним сві
тосприйняттям, сучасні підлітки — 
наші діти. Вони — категоричні й 
прямолінійні у своїх судженнях, з 
надзвичайно розвиненим почуттям 
власної гідності, прагненням до са
моутвердження. Як же шукати 
«ключики» до них, розумних і з пре
тензією на самостійність? Як дорос
лі повинні допомогти осмислити се
бе в навколишньому світі? Як, не 
поранивши самолюбство підлітка, 
передати йому свій багатий душев
ний досвід?..

...Спокійні, культурні батьки у Івана В. 
І він ріс скромним, ввічливим. В міру — 
пустун, в міру — нестриманий, як бага
то таких, його віку. Потім дорослість 
увійшла в його життя. Батьківська не- 
уваїа («відчепись, ніколи»), невміння

УВАГА: ПІДЛІТОК!

АКСЕЛЕРАЦІЯ
І КРЕДО
ОБИВАТЕЛЯ

Якось’ до мого кабінету завітала 
радісна, з сльозами вдячності на 
очах, Іванова мати: «Спасибі вам, 
син наш людиною став, сумлінно 
трудиться. Не догледіли ми раніше, 
в треба було змалечку... Усім тепер 
говорила б про це,..»

Серед деякої категорії людей по
бутує думка, що працівники міліції 
в кожному вбачають злочинця, що 
це — лише каральний орган. Глибо
ко помилкове твердження. Бо для 
нас профілактика, виховання право
порушників довірою, добрим сло
вом — це важливий напря
мок роботи. Адже злочин
ні прояви серед підлітків знач
но легше попередити, аніж по
тім бити на сполох. Треба всім усві
домити, що кожен з нас: ти, він, я— 
несемо відповідальність за здорову

В CJ ЮР-
ДЮСШ

ПРІІ-Зірками Героїв 
Вітчизна груди

Повнії рік Гавра.іов, Єяту- 
щепко і Пікулів почали від
важною операцією: без при
криття винищувачів вилетіли 
иа фотографування передових 
позицій ворога в районі Нозо- 
соколіліиків. Розрахунок ви
явився правильним: німці не 
вилазили з зимових квартир, 
боячись зустрічі з лютим ро
сійським генералом-морозом, 
до того ж — новорічним.

Всюди на дільниці Ногар- 
Старіїця сфотографували роз
відники передній край.

Невтомні штабісти нано
сили на карги точно за
фіксовану фотобхс» у ворожих 
укріплень: адже це часто до 
подібних подробиць доводи
лося вдаватись паз< мній роз
відці. Та ще й така дивовиж
на оперативність: за добу ді
знатися про те, за чим піша 
розвідка полювала б не один 
тиждень...

Золотими 
прикрасила __
бойових побратимів Никифора 
Євтушенка — розвідникіг 99-го 
гвардійського окремого роз- 
віднолку. Серед них — одно
полчани: В. С. Богуцьклн.
Анвар Гатауллін, І. Д. Зсн- 
дегний R М. Ружин. П. І. 
Хрустальов, T С. Гарячкін. Ка
валером трьох орденів солдат
ської Слави стала повітряний 
стрілені. - радист старшина 
Н. А. Журкіиа.

Недаремно називали герой
ськими і екіпаж Гаврилова ~~ 
Указом Президії Верховної 
Ради Союзу PCP від 2 вересня 
1913 року удостоївся звання 
Героя Радянською Союзу 
йор Гаврилов, Указом 

року »- 
Нікулін.
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Гаврилоа,
19 серинії 194-1 
тушенко і

ма- 
иіі 
Єв-

паш земляк -« за-СьогодпІ
ступпик начальника малярно
го чеху деревообробного ком
бінату «Головноомбудматеріа- 
лн СРСР» у Москві. Понад 
десять років редегуе він цехо
ву стінгазету «Отделочник», 
очолює добровільну народну 
дружину, керує і.остом народ
ного контролю. Водночас — 
заступник юлови завкому 
профспілки.

За активну участь у роботі 
по військово-патріотичному 
вихованню молоді Н. Т. Евту
шенко нагороджений Грамо
тою Радянського Комітету ве- 
тер^нів війни.

Володимир
ЧАБАНЕНКО, 

члел обласного літ
об’єднання.

її) Наша адреса і телеФогм
І.
■L

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи —- 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 12598, індекс GII97,

десятки юних гімнас
ток тренуються - -• 
Т1ШЇІІІХ СЕКЦІЯХ 
ОПЛСПОРТКОМІТЕ1 У. ____
ходять сюди, У 11 РОС ГО
РИЛ ЗАЛ, ТІ, ХТО ВЖЕ НЕ 
РАЗ БУВ З УСПІХОМ НА ОБ
ЛАСНИХ ТА РЕСПУБЛІКАМ-1 
СЬКИХ ЗМАГАННЯХ. НИНІ В 
ДЮСІ1І ГІДЕ ПІДГОТОВКА ДО 
«СТАРТІВ НАДІЙ».

ПА ФОТО: ГІМНАСТКИ ПЕ
РЕД ПОЧАТКОМ ПОЄДИНКІВ, 

Фото В. КОВПАКА,

СТАРТИ НАДІЙ
U А спортивні майданчики вийдуть всі — і рекорд- 
** смени, і ті, хто лише робить перші кроки у вели
кий спорт. Всесоюзні дитячі спортивні ігри «Старій 
надій», які с складовою частиною спартакіади шко
лярів, сприятимуть дальшому поліпшенню спортивної 
і оздоровчої роботи в загальноосвітніх школах, ма
совому залученню дітей і підлітків до регулярних за
нять фізкультурою і спортом, підготовці піонерів і 
школярів до складання нормативів комплексу ГПО, 
еиявлєнню кращого класу і кращої школи по спор
тивно-масовій роботі і найсильніших спортсменів за 
видами спорту. Перший етап ігор — змагання в кла
сах і школах (в квітні), другий етап — районні, місь
кі та обласні поєдинки (травень — червень), третій— 
фінальні змагання Всесоюзних ігор (вересень — 
жовтень), які відбудуться в піонерських таборах 
«Артек» і «Орля».

На першому етапі до програми ігор входять змагання з 
легкоатлетичної<і чотириборства «Дружба», легкоатлетичні 
кроси, стрільба («Віучинй стрілець»), масові спориівно-гім- 
иастпчні виступи. А ніс — поєдинки з плавання на приз клу
бу «Нептун», змагання шахістів і шашкістів на кризи клу
бів «Біт тура», «Дцпо-шашкїі». Майстерністю мірятимуться

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. ЛІ Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, еул. ринки, 2.

тенісисти, Футболісти (на приз клубу «Шкіряний м’яч»), бас
кетболісти («Золотий м’яч»), волейболісти («Волейбольна 
орбіта»), практикуватимуться рухливі ііри-естафеїіі «Веселі 
старти».. Учасник ігор має бути бігуном і стрибуном, плав
цем і метальником, бо він попилен взяти участь в змаганнях 
не менше як з семи нидів спорту.

Для визначення класу-переможця в різних ви
дах програми можна використати таблицю підрахун
ків очок з багатоборства ГПО. Наприклад, и москов
ських школах нзопотий» значківець отримує 5 очок, 
('срібний» — 4, якщо учень виконав навчальний нор
матив, йому нараховують 3 очка. В ігрових видах 
змагань виступає не весь клас, а окремі команди. 
Тут нормативи для учнів і учениць різні, але їх виступи 
оцінюються однаково, тобтд за вищий результат — 
вищу оцінку.

Підготовка до «Стартів надій» почалась ще в гоузііі ми
нулого року. Наприклад, в кіровоградських школах №№ 5. 9, 
13. п місті Світлооодську, Бобрпнепькому районі комсомоль
ські активісти разом з інптелямн і фізкультурними працівни
ками допомогли школярам обладнати спортивні майданчики, 
до органі ».тії змагань залучено кращих спортсменів, гро
мадських тренерів. У класах тут проведено бесіди про роз
виток олімпійських видів спорту в СРСР, влаштовувались іу- 
сірічі школярів з чемпіонами і рекордсменами.

«Старти надій» вийшли на старт. То хай же вони 
пройдуть як справжні спортивні свята, як дитячі фес
тивалі спорту — весело, організовано, барвисто. Ви
ведіть дітей на кращі спортивні бази, запросіть на 
змагання воїнів-ветеранів, батьків, провідних спорт
сменів. Ми маємо зробити все можливе, щоб «Стар
ти надій» відкрили тих, хто прийме переможну еста
фету радянського спорту і гідно представлятиме на
шу країну на Олімпіаді-80 в Москві. Хай вже сьогод
ні в тебе, юний друже, народиться надія стояти пе
ред факелом XXII літніх Олімпійських ігор, народи
ться тут, під час «Стартів надій»! h
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