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„Золотий 
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На сонці навіть непо- 
кірні чорняві чуби світ
лішають. Тож соломин
ки, що заплутуються в 
такому волоссі, стають 
зовсім непомітними. І 
коли вранці /лама знахо
дить їх на подушці, во
на не свариться. Бо 
сваритись ні на кого: 
син чи донька давно 
вже в- полі...

У гарячі жнивні дні 
^..ЕИХОДЯТЬ у степ не тіль- 

ки дорослі. Школярі 
добре розуміють, яка 
дорога в цей час кож
на хвилина, як потребує 
нива дбайливих рук. 
В колгоспі імені Шев
ченка, що в Новоукра- 
їнському районі, під час 
жнив усі школярі в по
лі. Весело працюсться 
трьом подружкам вось
микласницям Галині
Васильєвій, Олі Кап- 
лій та Ганні Снісарен- 
ко. Тут же, на току, й 
два Анатолії — Івани- 
шин і Донець, Микола 
Коваленко. Вправні хло
п’ячі руки, жодна зер
нина не пропаде да
ром, увесь хліб буде за
сипано в. державні й 
колгоспєні засіки. Ра
діє голова правління, 
дивлячись на юних: хо
роші господарі землі 
виростають у селі, вмі- 

лоть дбати про народне 
Тд&бро.

• ...Струменить зерно з 
бункера комбайна в ку
зов грузовика. Пустот
ливий вітер розносить 
соломинки полем. І за
плутуються вони в хло
п’ячих чубах. Та не сва
ритимуться матері на 
сеоїх синів. Бо ростуть 
вони справжніми хлібо
робами.

Н. ВІКТОРОВА.У ВИРІ ПОДІЙ
Добра слава серед 

хліборобів району у 
культармійців Знам’ян- 
ІСького залізничного клу
бу імені В. І. Леніна. 
'Дгіткультбригада клубу 

^Ііині поруч з хлібороба
ми, можна сказати, — 
на передовому рубежі 
жнив, у вирі подій.

Пісні і танці, гуморес
ки і номери оригіналь
ного жанру у виконанні 
оператора відділення 
дороги Наді? Голово?, 
учениці місько? серед
ньо? школи № 3 Ірини 
Григор’свої, учня цієї ж 
школи Олександра Гри- 
гор’єва зустрічають щи
рими оплесками.

Просто неба, біля ком
байнів у вільну хвилину 
пісня і танок культармій
ців, добре слово про 
правофлангових жнив, 
безсумнівно, дають по- 

;^ізитивні наслідки. Про 
свідчать численні 

відгуки слухачів.

Н. РОМАНЕЦЬ,

СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ
Віктор СЕНДЗІОК з колгоспу імені Кірова Бобринецького району комбайном «Колос» намолотив 8079 центнерів зерна.
Аркадііі МОЛЧАНСЬКИИ з колгоспу імені Фрунзе Ульяновського району («Нива») — 8047.
Григорій ОТРОШКО з радгоспу «Ма- ріампільський» Пстрівського району («Колос») — 7281.
Анатолііі ІОХИМЕІІКО з колгоспу імені Кутузова Новоукраїнського району («Колос») — 7246.
Анатолій ДЖЕНКО з радгоспу «Ін- гульський» Устинівського району («Колос») — 6937.
Анатолій ТЕТЕВА з колгоспу імені Фрунзе Ульяновського району («Колос») — 6895.
Віктор КВАШУК з колгоспу «Родина» Ульяновського району («Нива») —' 

6821.

@ Господарства 
Шровоградщини 
відправили дер
жаві 664635 тонн 
хліба.
• ЗМАГАННЯ ЗА ШВИД

КЕ І ВИСОКОЯКІСНЕ ЗБИ
РАННЯ ВРОЖАЮ СТАРТО
ВОГО РОКУ ДЕСЯТОЇ П’Я
ТИРІЧКИ ОЧОЛЮЮТЬ МЕ
ХАНІЗАТОРИ ГАЙВОРОН
СЬКОГО РАЙОНУ. ЗАСИ
ПАВШИ В ЗАСІКИ БАТЬ
КІВЩИНИ 29 411 ТОНН ЗЕР
НА. НАРОДНОГОСПОДАР
СЬКИЙ ПЛАН ПРОДАЖУ 
ХЛІБА РАЙОН ВИКОНАВ 
НА 70 ПРОЦЕНТІВ.

а НИНІ НА ХЛІБНОМУ ПО-' 
ЛІ РАЙОНУ ТРУДЯТЬСЯ МАЙ
ЖЕ 100 МОЛОДИХ ЖНИВА
РІВ, 150 ВОДІЇВ, НА ТОКАХ 
ЗАЙНЯТІ 300 ЮНАКІВ І ДІВ
ЧАТ.

Микола ЛИСЕНКО з колгоспу імені Орджонікідзе Ульяновського району («Колос») — 6700.
Андрій ВОИТОВИЧ з радгоспу «Червоний землероб» Бобринецького району («ІІнва») — 6595.
Борне БЕРНЕВЕК з колгоспу «Дружба» Новоукраїнського району («ІІива»)

— 6429.
Станіслав СТОРОЖУК з колгоспу «Більшовик» Гайворонського району («Колос») — 6372.
Василь ШАТКОВСЬКИИ з колгоспу імені Фрунзе Ульяновського району («Нива») — 6350.
Андрій ГАЛУШКА з колгоспу «Україна» ІІовоархангельського («Нива») — 6243.
Микола БОЙКО з колгоспу ліні па Бобринецького району

— 6235.
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На півдні Одещини жнива вже 
закінчилися, а на півночі — в роз
палі. 625 комсомольсько-молодіж
них комбайнових і 1217 автотранс
портних екіпажів продовжують зби
рати врожай, доставляти зерно від 
комбайнів на токи, а з токів — на 
елеватори. Юнаки і дівчата області 
на сьогодні впорали хліба на 100 
тисячах гектарів, намолотили і пе
ревезли понад 260 тисяч тонн зерна.

Очолює змагання комбайнерів 
Леонід Виходець з колгоспу імені 
Калініна Ізмаїльського району. На 
його рахунку — 8500 центнерів на
молоченого хліба. 6560 центнерів 
зерна видав з бункера свого агре
гату Михайло Рибачок з колгоспу 
«Авангард» Савранського району.

девіз лня: темпи і якість
НІровогрід—Одеса: змагаємось

БІЛЯЇВКА. Цими днями вимпел 
правління та комітету комсомолу 
колгоспу імені Котсвського вручи
ли комбайновому екіпажеві кому
ніста Олександра Ковальчука. Ме
ханізатори намолотили понад 700 
тонн зерна. Трудова перемога екі
пажу не менш радісна і для шо
фера, який обслуговує комбайн, — 
комсомольця Бориса Ткача.

ТАРУТИНЕ. За маршрутом ком
байн — тік працює весь жнивний

період КСМЄОМО-! 
нов з радгоспу-: 
заводу «Світанокпс 
лець Георгій Стоя-

Комбайн, від якого возить зерно 
Г. Стоянов, жодного разу не про
стояв через відсутність транспор
ту. Молодий водій робить щодня 
15—16 рейсів.

КОТОВСЬК. Вінок з колосків — 
завжди бажана для жниваря наго
рода. Такі золотоколосі вінки наді
ли кілька днів тому досвідченому 
комбайнерові М. Г. Шептикиті та 
його молодому помічникові Ана
толію Сніжку, вітаючи їх з 500-тон- 
ним намолотом.

На току колгоспу «Родина» Зііам’янського району добре працюють члени шкільної виробнн- 
чоі бригади Богдавівської середньої ніколи № 1 імені В. 1. Леніна.

Десятикласниці Ліда ТУКАЛО (Зліва) і Валентина МАРЧЕНКО на очистці зерна.

ПОНАД ПЛАН-11 ТИСЯЧ!
ПІДТРИМУЮЧИ ПОЧИН КУБАНСЬКИХ ХЛІ

БОРОБІВ, ТРУДІВНИКИ ОЛЕКСАНДРІЙ
СЬКОГО РАЙОНУ ВИШУКУЮТЬ ДОДАТКОВІ 
РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОДАЖУ ЗЕРНА’ 
ДЕРЖАВІ. ВОНИ РОЗРАХОВУЮТЬ ПРОДАТИ 
ПОНАД ПЛАН 11 ТИСЯЧ ТОНН ХЛІБА.

Палка відгукнулися па Ініціативу кубанців у 
радгоспі «Шарівськнй», що ного очолює молодий 
комуніст, член райкому комсомолу О. Сергатий. 
Плай — 29 тисяч центнерів, трудівники госпо-1 
дарства вже засипали о засіки держави понад 
ЗО тисяч центнерів хліба і зобов’язалися -достави
ти на елеватор ще 5 тисяч центнерів зерна.

У господарстві розробили чіткий графік прове
дення жнив, збирально-транспортні загони очолили 
досвідчені механізатори. Поряд з ветеранами са
мовіддано працюють молоді жниварі Перехідний 
вимпел комітету комсомолу радгоспу передовому 
комбайнерові вручають щодня. Піші він у комсо
мольця Миколи Гоптаріока. У складних умовах, 
коли па заваді стали доті, юнак уже видав з бун
кера свого комбайна майже 4 тисячі центнерів 
хліба. Стільки ж намолотив і комсомолець Семен 
Карташов.

Косовиця ранніх зернових у радгоспі ще три
ває, але механізатори вже дбають кро врожай 
наступного року. Уже зорано понад одну тисячу 
гектарів плоті, на кожен гектар вносять 34 тон
ни місцевих і 4 центнери суміші мінеральних 
добрив.

Є. ХАЛАБЕРДА/ 
Олександрійський район.Фото В. КОВПАКА.

ТАКЕ 
ВАГОМЕ 
СЛОВО

♦ АГІТАТОР
IIА Я£ IIII ПАХ

НАТОЛІЙ Федорченко нашвид- 
коруч пообідав (жнива ж бо) 

і тепер з нетерпінням виглядав 
листоношу, що мала з'явитися з 
хвилини на хвилину. У відділенні 
зв’язку домовився, що колгоспну 
пошту в дні збирання врожаю 
йому присилатимуть додому, а 
він сам по обіді доставлятиме її 
в контору, звідти — в поле. Так 
швидше. Інакше газети лише о 
четвертій потраплятимуть у кон
тору. Нині вже о третій вони в 
степу. Тх там чекають. Це він доб
ре знас. Цікавить комбайнерів, як

жнивують в інших господарствах 
району, області, що нового у сві
ті. І доведись затриматись (буває 
пошта припізниться) на кілька 
хвилин, уже вчувається йому бур
котливий голос Віктора Олек
сандровича Чорненка, хвилю
ється той, що не бачив іще сьо
годні газет свіжих, «Екрана жнив». 
Добра це справа — «Екран», від
чутна допомога колгоспним агіта
торам. Адже дається список май
же всіх комбайнерів району, на
водяться їхні результати в соціа
лістичному змаганні. Тут слів ба-

гато не треба. Зупинився, скажі
мо, комбайн у загінці, переміня
ються механізатори. А в цей час 
Анатолій з «Екраном» — біля них. 
Гляне комбайнер, спочатку свій 
колгосп імені Кутузова відшукає 
(хоч і знає показники, бо ж 
Анатолій щодня інформує кожно
го про успіхи інших за минулий 
день), потім довідається, як у су
перників з колгоспу імені Карпа

(Закінчення 
на 3-й стор.).
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ЧЕРГОВИЙ
.......  Радянське—

РЕЙД „КП“
Ждаповський та Череповецькіїй металургійні за

води, • домни №№ 5 і 9 «Крнворіжсталі», Боб
руйський шинний комбінат... Щоб позначити на геогра
фічній карті Радянського Союзу всі народногосподар
ські об’єкти, які комплектувалися електроустаткуванням 
Олександрійського електромеханічного заводу, у дуже 
зайнятої людини не вистачить часу. А коли завважити, 
що продукція олексаидрійців іде й за межі країни, то 
стане зрозумілим, яка відповідальність лежить на пле
чах заводчан за якість.

Наше підприємство випускає з державним Знаком 
якості 85,9 процента виробів. До цього успіху разом з 
усім колективом причетні її «прожектористи». Якщо в 
цеху чи на дільниці поліпшились умови праці, зникли 
перебої в постачанні деталей, знизився процент браку— 
значить, тут раніше побували комсомольські дозорці.

Під час рейду члени штабу «КГ1» виявили, то робітники ме
ханічного цеху планки для регуляторів дають з недоброякісною 
різьбою. Це, звичайно, гальмувало роботу слюсарів-складальпи- 
кіз, котрі, в свою чергу, не могли вчасно постачати регуляторі» 
для складання станцій управління. Порушився робочий ритм. 
Де вже тут дотримувати технології! «Прожектористи» разом з 
працівниками відділу технічного контролю негайно «просигналі
зували» адміністрації механічного цеху. І браковані деталі 
більш не надходили. Взагалі не було те такого випадку, щоб 
адміністрація не зреагувала на виступ «Комсомольського про
жектора».

Якість — поняття багатогранне. За погану роботу, як 
правило, критикують. Комсомольський сатиричний ор
ган часто використовує критику як основну форму бо
ротьби з бракоробами. Але практика підказує й інші 
форми. Головне полягає не тільки в критиці недоліків. 
У тому ми не раз пересвідчувались. В інструментальний 
цех, наприклад, відділ технічного контролю нерідко по
вертав інструменти. Це стривожило «прожектористів». 
Виявилося, основна частіша бракованих внррбів ішла 
від молодих, недосвідчених робітників, яким те ,пе ви
стачало досвіду. А деталі доводилось виготовляти склад
ні. Порадившись із майстрами, члени штабу «КП» взяли 
па себе контроль над недосвідченими виробничниками. 
Дуже допомогли нам В. Хоревський, С. Підгорннії, 
'В. 1\вашук, А. Турбаєвськиіі та інші наставники.

Для комсомольських дозорні» наставники — перші помічники. 
Як от Василь Квашук. Він має вже шостий розряд фрезеру- 

- пальника. «Майстер «Золоті руки». Сам буя колись учнем, знав 
.невдачі. Тому добре розуміє новачків, посвячує їх у «секрети» 
своєї професії. 1 таких на заводі багато. Па них спирається 
штаб «КП» у своїй роботі.

• До кожного рейду «прожектористи» готуються зазда- 
.легідь. Юрій Аптонов, Тамара Кулик, Григорій Воло- 
•щук старанно складають план-пнтальппк, перевіряють 
достовірність даних, одержаних у ході перевірки. Бо це 
не просто — бути комсомольським дозорцем. Якщо вже 
чекають від тебе корисних справ, довіряють тобі, то це 
довір’я потрібно виправдати.

М. ВИСЛОГУЗОВ, 
начальник штабу «Комсомольського прожектора» 
Олександрійського електромеханічного заводу іме
ні XXV з’їзду КПРС.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ 
«МОЛОДОГО 
КОМУНАРА»

„Було тільки 
рішеная • ••

У кореспонденції під та
ким заголовком 27 травня 
«Молодий комунар» піддав 
критиці Кіровоградський 
міськком комсомолу за 
формалізм і зволікання в 
організації штабу на удар
ній комсомольській будо
ві — чавуноливарному за
воді.

Як повідомив редакцію 
перший секретар міськкому 
ЛКСМУ А. Бондар, критику 
визнано правильною. Рі
шенням бюро міськкому 
створено штаб на будові. 
До його складу ввійшли пе
реважно активісти комсо
мольських організацій ча
вуноливарного заводу і 
комбінату «Кіровоградваж- 
буд». За путівкою міськко
му ударно працював на бу
дові комсомольський загін 
курсантів льотно-штурман
ського училища цивільної 
авіації, нині тут трудиться 
будзагін машинобудівного 
технікуму. Для забезпечен
ня гласності соціалістичного 
змагання між молодими 
будівельниками, комсомоль
сько-молодіжними колек
тивами найближчим часом 
буде встановлено спеціаль
ний стенд штабу ударної 
будови. За підсумками дру
гого кварталу кращі брига
ди нагороджено пам’ятни
ми дипломами міськкому 
комсомолу.

ЧЕРЕЗ
П’ЯТЬ 
РОКІВ

Лунає дзвінок. На його 
поклик до класу заходять 
люди, які п’ять років то
му закінчили Бойківську 
середню школу. Сьогодні 
вони знову займають міс
ця за партами. Починає
ться особливий урок.

Класний керівник 3. Я.Ду- 
бовеико робить перекличку, 
потім надає слово колишнім 
своїм вихованцям. Кожен із 
них розповідає, як жив, пра
цював чи навчався ці п’ять 
років, звітує перед своїми 
наставниками-педагогами та 
однокласникамн.

Уважно слухають присут
ні Тетяну Ткаченко. Ще в 
аіколі дівчина мріяла стати 
вчителькою. Після закінчення 
десятирічки подала докумен
ти до вузу, але не пройшла 
по конкурсу. Та не зломила 
Тані перша невдача. Дівчи
на працювала і наполегливо 
готувалася до вступних екза
менів. Через рік вона стала 
студенткою Ужгородського 
університету. Незабаром її 
мрія здійсниться. На наступ
ній зустрічі Тетяна звітувати
ме про початок свого трудо
вого шляху.

— Цей рік для мене 
незабутній, — розповів 
Леонід Мумига, — я за
кінчив Кіровоградський 
педінститут і викладатиму 
фізику і математику.

Гордиться своєю про
фесією і Віталій Вишне- 
вецький. Після закінчення 
служби в армії він пішов 
на електромеханічний за
вод. Нині — висококвалі
фікований слюсар.

А Галя Метка після за
кінчення Олександрій
ського медучилища по
вернулася в рідне село.

Є серед випускників і 
робітники, і колгоспники, 
і спеціалісти різних галу
зей народного господар
ства. Вони вступили в са
мостійне життя п’ять ро
ків тому — на початку 
дев’ятої п'ятирічки. І під 
час зустрічі звітували, 
чим знаменна була для 
них минула п'ятирічка. 
За дорученням випуск
ників 1971 року

М. ОТРОЩЕНКО.

На молочнотоварній , .
му» Новоархангельського району т| 
шинного доїння. Працю багатьох із 

сомолка Олена Кикаленко •—.....-
подруг, — є ордени і медалі, 
нішньої, десятої п ятирічки приз «І 
за перемогу у змаганні серед молодих 
за підсумками двох кварталів року.

,;й фермі Т-мофііееького Відділка колгоспу ..Зоря комуні,- *■- 

трудяться переважно досвідчені майстри ма. 
ІЗ них відзначено урядовими нагородами. Ком.

........  - наймолодша, але нагород у неї не менше, ніж у 

пі золота медаль ВДНГ. Перша трудова відзнака ни. 
Першій чотиритисячний Кіровоградщини» —. 

майстрів машинного доїння нашої області

> роботі щиро вітали її з успіхом. Були 

житті інтерв’ю.
Коли Олені вручили вимпел, друзі по 

потиски рук, квіти і перше в Олениному

— Ви встановили абсолютний рекорд 
за всі роки змагання молодих доярок 
області — надоїли за півроку від кож
ної корови по 3085 кілограмів молока. 
Завдяки чому досяглії успіху?

— Мабуть, така вже вдача у людини: 
за першим осяянням приходить звич
ка — прагнути до висоти. Коли подолав 
один рубіж, прагнеш подолати другий. 
Усі ці роки для .мене орієнтиром були 
результати передових молодих доярок 
Кіровоградщини Ольги Козаченко та 
Любові Швидіок. Я старалася зрівня
тися з ними в роботі, тож і вчилася у 
своїх старших подруг.

— Чи є у вас прагнення досягти чи
йогось рівня, бути на когось схожою?

— Так. Па Віру Микитівну Бонченко. 
Невтомна трудівниця, неодноразовий

ТРИМАТИ
ВИСОТУ!

Ф Володарем 
перехідного 
призу «МК» 

сталв_
Олена КИКАЛЕНКО*

переможець у соціалістичному змаганні. 
Знаю її понад десять років,, спостерігаю, 
як вона працює, хочу робити так, як 
вона. Вважаю себе її ученицею.

— Що побажаєте молодим майстрам 
машинного доїння області?

— Добрий розгін узяли дівчата з кол
госпу імені Мічуріпа І Іовгородківського 
району Таїсія Ковтун, Зоя Плахотнюк і 
Любов Конопйцька. Моє побажання — 
гримайте, дівчата, висоту! Це вам лід 
силу. А наступного року — орієнтирна 
рубіж 5 тисяч кілограмів молока від 
кожної корови.

НА ФОТО: ВОЛОДАР ПРИЗУ «Ж» «ПЕРШІ П ЧОТИРИТИСЯЧНІЙ Ш КІРОВОГРАД- ЩИ1ІІЇ» О. КИКАЛЕНКО.
Фото Ю. ЛІ ВАШ НИКОВА.

П АДЯНСЬКИИ Союз 
* пройшов тривалий 
період економічного зро
стання, яке значною мі
рою спиралося па екс
тенсивні фактори. Та-' 
кий курс був цілком 
закономірним. Якби ми 
перейшли на використан
ня лише інтенсивних 
факторів раніше, то іс
тотна частина екстен
сивних ресурсів вияви
лася б не залученою до 
суспільного виробництва. 
В першу чергу цс 
еується ---- “
Характер і 
розвитку не 
відповідані 
ної зайнятості;
але навіть чисто економічний програш від 
безробіття був би куди більшим, ніж вель
ми ефемерний виграш від передчасного 
форсування інтенсифікації. До того ж ре
зультату привела б і відмова від швидшого 
зростання капітальних вкладень порівняно 
з національним доходом: виробничий апа
рат країни розширявся б повільно, і втра
ти. зумовлювані низькою нормою нагромад
ження перекрили б додатковий доход.

Із іросіапііям індусіріальної могутності країни 
і вдосконаленням продуктппніїх сііл Інтенсивний 
иілях розвитку народного господарства стає про
відним напрямом.

На ХХУ з'їзді КПРС О. М. Косіпін підкреслив: 
«Основний наголос у народногосподарських пла
нах буде зроблено на поглибленні інтенсифікації 
виробництва па основі науково-технічного прогре
су і всемірного режиму економії. Посиленню ролі 
Інтенсивних факторів економічного зростання 
Центральний Комітет партії і уряд приділяли ве
лику увагу в попередні роки; воно набуває пер
шорядною значення в десятій п’ятирічці».

У нинішньому п’ятиріччі, як і в минуло
му, середньорічний темп приросту націо
нального доходу становитиме приблизно 
5 процентів, але середньорічний темп при
росту кількості робочої сили у сфері мате
ріального виробництва дорівнюватиме 0,4 
процента проти 0,8 процента в дев’ятій и'я-

РУБЕЖІ ДЕСЯТОЇ П’ЯТИРІЧКИ

АЄ
мину- 
націй- 
СРСР.
на 5 

Але з

! CTO- 
робочої сили, 

економічного 
може 
вимозі 

не

ОСЬ ми и підійшли до 
проблеми ЯКОСТІ 

помічного зростання. По
вторюємо: як і в 
лому п’ятиріччі, 
пальний доход 
збільшуватиметься 
процентів на рік.
чого складатиметься цеп 
стабільний відносний 
приріст? У иьом) майже 
л а в и 11 о і :о д і б і ю збільш у • 
витиметься питома зага 
н а й в исокоя к їсн ішої про
дукції, вона станс проше
ною структурною складо

вою приросту доходу' нації. Національне ба» 
1 атство Радянського Союзу, таким чином,

УНІВЕРСИТЕТИ

ЕФЕКТИВНІСТЬ?
не
забезпечення пов- 
тільки соціальний,

тнрічиі. Дворазове уповільнення зростання 
кількості працівників у виробничих галузях 
чітко пов'язано з балансом трудових ресур
сів, забезпечує, як і раніше, повну зайня
тість населення і водночас не позначається 
на темпі зростання національного доходу.

Стабільність цього темпу зберігається приско
ренням зростання продуктиипосіі праці Збіль
шення виробництва продукції зекономить працю 
2G мільйонів трудівників.

У минулому п’ятиріччі капітальні нк.за тения 
зростали в 1,5 раза швидше, ніж національний 
доход. У поточному п’ятиріччі вони зростатимуть 
(практично вперше и історії радянської економі
ки) повільніше під національного доходу Капі- 
та.'іоємпість народного господарства знизиться.

Одначе важливо звернути увагу на таку 
обставину. Тільки за один 1976 рік випуск 
продукції вищої катеїорії якості збільши
ться ІЮ районах країни, як це випливає з 
прийнятих трудящими соціалістичних зобо
в’язань. на 30—60 процентів. Такого роду 
стрибкоподібне зростання буде, очевидно 
збережено і в наступні роки п’ятирічки. В 
результаті цього обсяг продукції, який від
повідає найвищим світовим вимогам якості 
має зрости до 1980 року порівняно з 1975 
роком у кілька раз. І цс при планованому 
збільшенні національного доходу на 24—98 
процентів і промислової продукції — на 
35—39 процентів.

дедалі більшою мірою збільшуватиметься 
за рахунок першокласної продукції. Ре
зультативність такого типу розвитку значно 
вища, хоча в кількісному відношеній 
геми і не зазнає змін. Недалеко той час, 
коли всього приросту національного дом’їУ 
буде досягнуто тільки за рахунок цанвнео* 
коякіснішнх виробів.

Що дає радянським людям орієнтація1,а 
ефективність економічного розвитку? 

умовах інтенсивного зростання пій1111' 
шлеться віддача кожної одиниці ресурсів, 
що вкладаються в розвиток економіки. Щ 
дає змогу підтримувати стабільний теми 
зростання національного доходу при 
"осно меншому обсязі виробничих ресурсів, 
цо відкриває можливість для швидшої0 
піп,ипІ"Я Фоі’лу споживання Приріст на- 
•гппчо ІІОГО доходу »а кожну одиницю в'1' 
п н-ом в“Р°б,1ичих ресурсів з кожнн« 
Тіівність — бпьпі-"м Орієнтація на ефек' 
,.,п„ппп ИС оР.,.епта’їія на достаток, иа 
‘/ ь леиня постійно зростаючих щереб 
радянських людей

А. лебединскас, 
кандидат економічних наук.’* 

(АГИ!).
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ТАКЕ ВАГОМЕ СЛОВО

Анатолій ФЕДОРЧЕНКО.
Фото Л. ВРАДІЯ.

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).
Маркса справи йдуть. Порівняє 
свою роботу з роботою передо
виків району, і знову за кермо.

Хто залишився — до Анатолія:
— Ну, що там, агітаторе, за вчораш

ній день у світі сталося?
1 Федорченко розповідає. Вчора ж 

сидів за північ над газетами. З олів
цем, виписки робив. Важко все за
пам’ятати. Хоча в розмові записником 
не користується, та занотовує, знадоб
ляться... А лист Л. І. Брежнєва до ку
банських механізаторів, наприклад, з 
газети вирізав. Потім його на всіх ви
робничих ділянках обговорили. Ме- 

. ханізаторм зобов'язання підвищені 
взяли. Спершу Анатолій чи не кожно
му про лист розповів сам. Прагнув не 
тільки зміст ширше розкрити, а до то
го, щоб кожен механізатор конкретні 
висновки для себе зробив. Завдяки 
ньому обговорення листа Генерального 

^/•кретаря ЦК КПРС вилилось у вели
ку, серйозну розмову про врожай. Уже 
наступного дня молодий комуніст ра
зом з активістами відзначав це в чер
говій «блискавці»: «Обговоривши лист 
gl. 1. Брежнєва, механізатори вирішили 

‘закінчити збирання ранніх зернових до 
£ серпня, підготувати грунт під озимі 
на всій площі до 20 серпня». 1 тут же— 
поздоровлення тим, хто вже встиг від
значитися на жнивах. Вікторові Чер
ненку, Анатолієві Юхименку. що пере
ступили на той час шеститисячний ру
біж, намолотивши відповідно 6346 і 
G068 центнерів зерна.

Анатолій переконався — і оці, зда
валось би непомітні, листки «блискав
ки» і щоденників «Хто сьогодні попе
реду», «Відстають», коли вести справу 
неформально, мають на людей великий 
»плив. Тим-то, окрім того, що систе
матично появляються ці листки інфор
мації У визначених місцях, агітатор, 
немов листівки, розповсюджує їх се
ред механізаторів безпосередньо в по
лі. Прочитав — передай товаришеві! 
Це правило військовою часу вірно слу
жить і в мирні дні. в дні боротьби за 
врожай.

ЗОВНІ робота агітатора може вида
тись простою. А що? Випускай со

бі стіннівку, «блискавки», вручай пе
реможцеві червоний прапорець лідера 
жнив та встигай газети переглянути, 
щоб міг розповісти найцікавіші новини 
за минулий день. Хоча, можливо, п

ГОСТРИЙ СИГНАЛ

ДВА ТИЖНІ 
ПРОСТОЯЛИ

Майже півтора місяця мину
ло відтоді, як наш студентський 
будівельний загін «Прометей» 
уклип договір з Кіровоград
ським спеціалізованим управ
лінням № 2 тресту «Дніпроспец- 
буд» па спорудження в м. До- 
линській водопроводу за мето
дом бригадного підряду. Чітко 
визначили фронт робіт. Почав
иш з нульового циклу, ми зо
бов'язалися до 15 серпня закін
чити будівництво фундаменту 
станції другого підйому, заклас
ти основу у двох резервуарах 
для води, поставити бетонну 
огорожу.

Будівельники ж дали сло- 
яо безперебійно забезпе- 
=?,аати об’єкт матеріалами. 
Га не дотримують його. 
Вже два тижні ми не може
мо приступити до закладки 
основи резервуарів, бо не
має асфальту. З Долин- 
ського заводу залізобетон
них виробів нерегулярно 
завозять бетон. Його до
ставляють лише після при
їзду на підприємство ко
мандира загону М. Слюса- 
рєва, який виступає там у 
ролі «штовхана».

Через перебої в поста
чанні будівельних матеріа
лів працюємо не на повну 
силу, втрачаємо дорогоцін
ний час.

В. СПОРИШ,
комісар студентського 

_ будзагону «Прометей»
Кіровоградського ма
шинобудівного техні
куму, 

клопітно, але неважко. Це на перший 
погляд.

А чим виміряти отой сердечний не
спокій, прикрість невдач, радість за 
успіхи?

Чи можна бути байдужим, безпри
страсним інформатором, коли твій то
вариш, комсомолець Анатолій Юхимен- 
ко. виходить на друге місце в облас
ному змаганні молодих механізаторів? 
Та ж тут ноги самі несуть у поле, до 
людей, поділитися з ними такою ра
дістю. З нею ж і турбота, чи витри
має молодий комбайнер такий високий 
темп. Адже він став нині в центрі ува
ги не тільки механізаторів колгоспу, 
району,—на нього в області рівняються!

І раптом — прикрість. Цілу ніч не 
вгамовувався дощ. Па ранок косити 
не можна. Збуджені механізатори зі
брались у конторі. В степ не вийти, 
сидіти ж у жнива без роботи — що 
може бути безглуздішим? Та чи не 
найбільше переживав Анатолій Юхи- 
менко. Втратити день! Це значить 
поступитися комусь другим місцем. А 
як же вчорашня «блискавка» з теле
грамою А. Куцого, бригадира з Оде
щини, Героя Соціалістичної Праці, де
легата XXV з’їзду КПРС, де він по
здоровляє Віктора Сендзюка та ного, 
Анатолія, з першим успіхом?

Як ніхто інший, стан Юхнменка 
розумів Анатолій Федорченко. Тому й 
завів з ним розмову, щоб розрадити 
хлопця. Спочатку про жнива, потім пе
рекинулись на інші теми, а там меха
нізатори підійшли. Виникла задушев
на розмова про людину, про жнива, 
про хліб, про те, як краще втілити в 
життя грандіозні плани XXV з’їзду 
КПРС.

За розмовою незчулися, як і сонце 
виглянуло, і хоча не підсохло гаразд, 
заспішили до комбайнів. На полі чека
ти, мовляв, легше...

Тоді секретар парторганізації кол
госпу Дмитро Юхимович Мнзнн, на
ставник молодого агітатора, вперше 
не зміг стримати задоволеної усмішки, 
його учень заслуговував похвали — 
вміє заволодіти аудиторією. Однак хва
лити не квапився, змовчав: «Нехай це 
стане для нього звичним, інакше агіта
тор не агітатор», — міркував Мнзнн.

Ось, нарешті, й свіжі газети. Швид
ко розшукав «Молодий комунар» — 
так і е. Анатолій Дж^ко з Устинів- 
ського району обійшов Юхнменка.

Що ж. він мав на увазі таку мож
ливість, та й комбайнер теж знав, що 
буде так. І не тому, що рано здав 
позиції, не повірив у свої сили. Були 
причини,що примусили Анатолія Юхн
менка свідомо поступитись лідерством. 
Два дні тому він перейшов на косови
цю жита. Маса там густа, а врожай
ність нижча, ніж пшениці чи, скажімо, 
ячменю. Звичайно, можна було б ско
сити це поле в останню чергу, і досить 
швидко — пустити там «Колоси», що 
є в господарстві. Але зерно потрібне 
саме зараз. 1 негайно. Незабаром сів
ба, а його треба ще підготувати. Мо
лодий комбайнер зрозумів це. Щоправ
да, рекордного намолоту він уже не 
матиме, за два дні суперники на вро
жайних нивах звичайно я: випередять 
його... Як жаль, міг би ж Іще позма
гатися... Та інтереси колгоспу вимага
ють сьогодні іншого...

АНАТОЛІЙ Федорченко відчував пе- 
ребіг думок молодого комбайнера. 

Нелегко йому відмовлятись від пере
моги перед самим фінішем. Та агіта
тора бентежила ще одна думка — чи 
зрозуміють вчинок Юхнменка інші ме
ханізатори, комсомольці. Бо ж були 
серед них і такі, що вважали, аби 
Юхименко вийшов на перше місце, — 
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З цією 

й скспс-

Будинок піднімається на гору
Як будувати в місті, котре розташоване в долині ріки між горами? 

проблемою зіткнулися містобудівники Тбілісі — столиці Грузії.
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будинки прямо на крутому скелястому березі ріки Кури. Так,,йп'5у^ки"°пі'ХУюїься
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створи йому умови для цього (малось 
на увазі забезпечити широким фрон
том робіт). Звичайно, таких було мало. 
Більшість згоджувались, щоб умови 
були рівні для всіх. Але ж саме ріпні! 
Як зуміти показати в цьому здавалось 
би, простому випадку, коли людина 
очинила те, що повніша була вчини
ти, — поступилась особистим (якщо 
можна назвати особистим прагнення 
лсршосіі в соціалістичному змаганні) 
більш вагомим інтересам господарства, 
найхарактернішу рису для нашого су
часника — комуністичне ставлення до 
праці?

Такі думки бентежили молодого ко
муніста, коли він мчав з Миколою 
Брагінцсм мотоциклом у степ. Згада
лась одна з таких же поїздок. Привіз 
свіжу пошту, інформацію на поле дру
гої бригади. Зупинили мотоцикл. Та 
що це? Майже через усе пале, немов 
на сміх, рядок залишився. Зупинився 
біля них комбайн. Механізатор узяв у 
руки «Екран жнив». Анатолій йому: 
«А як ти вважаєш, один нескошсний 
рядок — цс багато чи мало втрачено
го зерна?».

Тон відразу — оком па ниву. До 
комбайна, а там сегмент один виби
тий... Поки ремонтував, Анатолій йому 
розповів, як справи у суперників по 
змаганню з колгоспу імені Карла 
Маркса...

Хвилювався агітатор даремно. Біль
шість механізаторів, побачивши в га
зеті, що член їхнього колективу посту
пився місцем устннівцю, зрозуміла, що 
сталося. Хтось, правда, кинув репліку: 
«Ех, не витримав Анатолій, честь кол
госпу не зміг захистити!». Так йому 
відразу ж розтлумачила що до чого. 
Агітатор майже не втручався в роз
мову.’

Про себе думав: не пропали даремно 
бесіди про наш, радянський спосіб 
життя, героїзм звичайних жнивних 
буднів.

Усвідомлення виконаного обов’язку: 
відповідати перед колективом за ко
жен свій вчинок, зважувати, що корис
ного принесе пін товаришам, госпо
дарству, немислимість існування осо
бистого «я» окремо від колективного 
«ми», те. що слово «наш» стало вище 
від дріб’язкового «моє» у свідомості 
кожного, — відчуття цього, стверджене 
конкретними ділами, — чи не нагорода 
за труд агітатора?
Д В СУБОТУ святкували обжин- 
** ки. «Слава рукам, що пахнуть 
хлібом!» — такий тематичний вечір 
увінчав завершення жнив. Було все: 
радість від того,,що добре потрудили
ся, вшановування героїн «Жннв-76», 
теплі поздоровлення, щирі побажання, 
пісні, сміх, танці. Бо ж хто працює 
добре, той І відпочити вміє.

Лише тепер, на вечорі, секретар 
парторгапізїції врешті сказав Анато
лію: «Спасибі тобі. Відчутно допоміг 
ти па збиранні. З людьми працювати 
вмієш, І попи тобою начебто задово
лені. А це — головне. Те, що Юхнмсн- 
ка зрозумів і підтримав, честь тобі 
робить. Хлопець і на житі попрацював 
добре. Знову на друге місце в області 
вийшов. Це н твоя заслуга.

Ну, а детальніше про ідеологічну ро
боту на збиранні врожаю поговоримо 
в понеділок. Є у нас і успіхи, є і про
махи. Ось останніх уникати треба...».

Анатолій Федорченко слухав слова 
парторга і наче по-новому відчував, 
яку велику відповідальність узяв на 
себе, назвавшись агітатором. І скільки 
ще треба зробити, щоб виправдати це 
довір’я.

Ю. ДМИТРЕНКО, 
Новоукраїнський район.

Ми знали його — видатного діяча міжнародного молодіж
ного руку. Він був інженером-агрономом, перебував у Спілці 
комуністичної молоді. Його піддавали неймовірним катуван
ням за те( що він був сином Луїса Корвалана.

Луїс Альберто Корвалан показав себе гідним сином свого 
батька.

Про те, що довелося пережити Альберто, він розповів у по
казаннях, котрі не претендують на художність, призначених 
для збірки, колективно підготовленої чілійськими політемігран
тами, які живуть нині в Болгарії. Це були останні рядки мо
лодого борця: книга вийшла, коли його вже не стало. Він по
мер від серцевого приступу. Далися взнаки тортури, яких він 
зазнав у катівнях Піночета.

Ми публікуємо сьогодні з невеликими скороченнями розпо
відь Альберто Корвалана.

• ОСІАННІ РЯДКИ
АЛЬБЕРТО КОРВАЛАНА

і.
ОВУТЬ мене Луїс Альберто Корвалан Кастільо — 27 років, 

одружений, маю енна. З членів моєї сім'ї матір, дружину 
та одну із сестер було затримано, батько досі перебуває в 
концтаборі. Розповідь моя — про пережите за одинадцять мі
сяців ув’язнення в концтаборах Чілі. Про те, чого я зазнав сам 
або чого був- свідком. Єдина моя мета — щоб люди взнали 
правду про події в Чілі.

О сьомій годині райку 11 вересня 1973 року я готувався йти 
яа роботу, коли довідався про події біля палацу Ла-Монеда. 
Ми жили в центрі Сантьяго, і треба було відвести дружину і 
сина до когось із родичів, у безпечніше місце.

Вулиці Сантьяго тепер скидалися на територію, загарбану Іноземни
ми військами. Зразу ж робітники і трудівники виявились головними 
ворогами збройних сил — солдати стріляли по всіх, хто був у спеців
ках. Нарешті я добрався до служби. Там робітники обговорювали, як 
захистити уряд. Радіостанції захопили заколотники, оголосили про за
провадження надзвичайного стану і комендантської години. Ми були 
змушені два дні залишатися на підприємстві без зв’язку із сім’ями, 
без їжі. Вулицями патрулювали військові. Гелікоптери і літаки бомби
ли на околицях робітничі квартали. Текстильне підприємство напроти 
нас обстрілювали армійські частини.

Лише 13 вересня на кілька годин було дозволено рух. Я по
дався додому, щоб узяти одяг і їжу для дитини. їй було вісім 
місяців. Відніс усе дружині. В їхньому районі теж стріляли. 
Мені довелося знову повернутися додому по ліки. На другий 
день, о шостій ранку, коли поліцейська година закінчилася, я 
зібрався йти. Подивився у вікно і побачив, що будинок ото
чено.

Понад 500 військових і 50 поліцаїв у цивільному виконували 
операцію со перетрушуванню будинку, в якому ми живемо. 
Зверху кружляв гелікоптер, танки і кулемети зайняли страте
гічні позиції біля входу. Стріляли з вулиці і всередині будни
ку, били людей, у тому числі стариків, дітей, вагітних жінок.

На шосту годину вечора солдати добралися до останнього— 
21 поверху, де була наша квартира. Під прицілом гвинтівок 
мене примусили повернутися обличчям до стіни і після обшуку 
повели, надівши наручники.

Тієї ж ночі я попав на Національний стадіон. Ми пройшли, 
як і всі затримані, через приймальний пункт, два ряди з двад
цяти карабінерів утворили щось подібне до алеї. Потрібно бу
ло пройти між ними. Нас штовхали, били, кололи штиками, лу
нали постріли. Наказано було йти з руками на потилиці. Потім 
нас вишикували напроти стіни — за метр від неї, з розсунути
ми ногами, опираючись долонями в стіну. Нас знову били, а ми 
повинні були стояти, не рухаючись, у цій зморніи позі. Багато 
хто, особливо жінки, стали падати в обморок. Але удари і лай
ка не припинялися. Потім нас передали комісії разом з наши
ми поліцейськими картками. В моїй картці було зазначено, що 
я син Луїса Корвалана, Генерального секретаря Комуністич
ної партії.

Мене відокремили від решти і стали бити ще лютіше. Били 
мене, не перестаючи, понад годину. Болю я вже не відчував. 
Удари супроводились лайкою: «Розстріляємо цього виродка і 
оком не моргнемо». Але тут відійшов- якийсь офіцер високого 
чину, очевидячки з .військової розвідки. Побої припинилися. 
Мене відвели, в якусь кімнатку, де були електричні прилади, 
гумові кийки та інші предмети для катувань. Заповнили ще 
одну поліцейську картку. В її верхньому ріжку офіцер черво
ним олівцем поставив якийсь знак. Трохи пізніше я довідався: 
помітка червоним олівцем означає, що арештований повинен 
бути відданий військовому суду. Долю мою було вирішено лі(- 
ше тому, що я сип Луїса Корвалана.

Понад шістдесят днів довелося провести в концтаборі на Національ
ному стадіоні.

Перші чотири дні ми провели бел їжі. На сімох затриманих прнла 
дала одна ковдра. Може, це були найтяжчі дні. В роздягальню, де нас 
помістили, постійно привалися .патрулі карабінерів. Якщо цс було віючі, 
вони піднімали нас стусанами, ставили до стіни І починали мордувати. 
За два місяці, поки Націонап.ниГі сталюй був концтабором, через ньо
го пройшли понад ЗО тисяч патріотів.

Після 20 вересня в концтаборі вже встановився певний ре
жим. Тримали нас у роздягальнях, як іварпн, трупами по 150— 
200 чоловік на площі не більше 25 квадратних метрів. Спали 
ми на підлозі, буквально один па одному. Раз на день нам да
вали черпак вареного зерна або воду, приправлену відворот
ним жиром, шматок хліба І чашку кофе з жареного ячменю 
Це був раціон па 24 години, але і його часто по вистачало для 
нашого сектора. Все залежало від того, звідки почнуть розда
вати їжу. Якщо принесли б паш сектор — значить, інший сек
тор зостанеться без їжі.

Холод; голод, психологічний натиск, біль від ран, яких ніхто 
не думав лікувати, виснажливі хвороби — все це перетворю
вало пас у живих трупів. Здійснювався перший етап «плану 
розм’якшення і повільного фізичного зпиіпепия», якому під
давали ув’язнених, перш ніж їх викличуть на допит. Гак при
писували американські військові настанови і одержані чілій- 
ськнми фашистами інструкції з військових академій у Панам1 
і Техасі.

(Закінчення в наступному номері).



4 єтор „Молодий комунара

° Рекорди «малої авіації»

О Почався розиграш Кубка У PCI1 а футболу 
серед виробничих колективів

О ВАЖКА ПЕРЕМОГА „ЗІРКИ“

XXV ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З АВІАМОДЕЛЬНОГО СПОРТУ

БЛИЗЬКО СТА СПОРТСМЕНІВ З 
22-Х ОБЛАСТЕ« РЕСПУБЛІКИ І 
МІСТА КИЄВА З’ЇХАЛИСЯ В КІРО
ВОГРАД НА ЗАКЛЮЧНИЙ, ВИРІ
ШАЛЬНИЙ ЕТАП ЧЕМПІОНАТУ УК
РАЇНИ З АВІАМОДЕЛЬНОГО СПОР
ТУ. РОЗІГРІВАЛАСЬ ОСОБИСТА 
ПЕРШІСТЬ З МОДЕЛЕЙ ВІЛЬНО
ГО ПОЛЬОТУ. РЕЗУЛЬТАТИ ЯКОЇ 
МАЛИ ВИЗНАЧИТИ ПЕРЕМОЖЦІВ 
У ЗАГАЛЬНОКОМАНДНОМУ ЗАЛІКУ. 
ДВА ПОПЕРЕДНІХ ЕТАПИ ПРОХО
ДИЛИ В ЧЕРВНІ ТА ЛИПНІ В НО* 
ВОВОЛИНСЬКУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБ
ЛАСТІ І СІМФЕРОПОЛІ. ТАМ ІСПИТ 
НА ШВИДКІСТЬ. ПІЛОТАЖ У ГОН
КАХ І МИСТЕЦТВО ПОВІТРЯНОГО 
БОЮ ТРИМАЛИ КОРДОВІ МОДЕЛІ.

МАЛІ ЛІТАКИ— 
ВЕЛИКІ ПРИСТРАСТІ

ЛТЖЕ перед змаганнями в Кіровограді 
" кожна команда вже мала певний за

пас очок. Що принесе авіамоделістам кі
ровоградське небо? Першими стартують 
планери Модель повинна протриматися в 
повітрі ISC секунд — не більше ІІ не мен
ше. За це — найвищий бал. тут кожна 
секунда дає спортсменові очко. Тривалий

політ не приносить 
переваги, а ось на 
«недотягнутих» се
кундах спортсмени 
зазнають втрат:
принцип той самий: 
скільки секунд — 
стільки ж очок. З 
кожного тилу моде
лей проводиться сім 
турів, потім загаль
ний результат очок 
визначає переможця 
змагань.

Несподівано для 
учасників та арбітрів 
найкращого резуль
тату серед планерис
тів добивається не 
дуже відомий кан
дидат у майстри 
спорту з Чернігів
ської області Ііільям 
Рей. Спортсмен і ра
дий. і трохи засму
чений: новому чем
піонові республіки не 
вистачило лише од
нієї секунди польоту 
планера для виконан
ня нормативу май

стра спорту. Але перемога тим вагоміша, 
що Рсй випередив чемпіона світу мину
лого року в командному заліку, члена 
збірної країни харківського майстра 
спорту міжнародного класу Віктора Ісаєн- 
КЗ _та чемпіона 1975 року серед юнаків, 
майстра спорту одесита Віктора Стамова. 
Вони стали срібним і бронзовим призерами.

Наступного дня в повітря злетіли моделі 
з гумовими двигунами. Чемпіон Збройних 
Сил 1972 року, чемпіон країни минулого 
року і VI Спартакіади народів СРСР кия
нин Сергій Самокиш уперше став чемпіо
ном республіки. Парадокс?
- Знаєте, в республіканських змаганнях 

мені раніше якось не щастило, хтось обо
в’язково випереджав, — пояснює перемо
жець.

Друге місце завоював Володимир Па- 
піриий з Дніпропетровської області. па 
третьому — браг Сергія Самокнша Павло. 
Слідом за ними результати четвертого міс
ця своїй команді приніс найстаріший учас
ник змагань кіровоградець II. К. Курзов.

І ось останні старти —в небо здіймаю
ться таймери! (з двигуном внутрішнього 
згоряння) моделі. Погода не сприяла ви
соким результатам. Невисока для цієї по
ри температура повітря, поривчастий вітер 
жене над аеродромом авіаспортіївцого 
клубу ДТСААФ низькі свинцеві хмари. За 
таких умов можна чекати несподіванок.

Саме таке й сталося. Протягом шести 
турів лідирував член збірної команди 
країни майстер спорту міжнародного кла
су харків’янки Євген Вербиці.кий. Але п 
сьомому турі ного модель «провалилася» і 
недовго була в повітрі. У підсумку — тре
те місце. Невдача Вербнцького дешо ком
пенсується тим. що чемпіоном і бронзовим 
призером виявились його товариші по 
команді майстер спорту •. іжііаподного кла
су Валентин Мозирський і майстер спорту 
Віктор Бушмакін.

У загальнокомандному заліку за резуль
татами трьох етапів перші три місця ви
бороли иідповіпно авіамоделісти Харків
ської, Одеської та Київської областей.

Зростання продемонструвала команда 
Кіровоградщнни. Якщо позаторік вона бу
ла тринадцятою її республіці, минулого 
року — десятою, то нині копа поділила 
6—7 місця з ворошилояграднями.

. Па" фото: внизу — представники
комаїїд-переможннць па п’єдесталі поша
ни; вгорі — стартують моделі з двигунами 
внутрішнього згоряння.

Фото О. ЛОКАРЄВА.

.......- ■■ І2 серпня 1976 року-----*—•
Олександрійське МСЇ1ТУ №

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ і

НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.
Училище готує висококваліфікованих робітників з 

середньою освітою, по закінченні училища учні одеп£ 
жують диплом з присвоєним 3 розрядом за спсціал^’ 
ністю. Диплом дає право вступу у вищий учбовий 
заклад. Учні, шо закінчили училище па «добре» і 
«відмінно», направляються в технічні вузи і на івже|. 
нерно-педагогічні факультети.

Набір проводиться з таких спеціальностей:
На базі 8 класів, з одержанням середньої освіти, 

строк навчання 3 роки: і
токарі по металу; електрогазозварники; слюсарі- 

електромонтажники; наладчики зварювального і га^ 
зорізального обладнання; слюсарі механоскладальних 
робіт.

На базі 10 класів, строк навчання 1 рік:
машиністи мостових електрокранів (кранівники^; 
токарі но металу. .
Для вступу па навчання необхідно подати такі до

кументи: заяву і автобіографію, свідоцтво про осві
ту, паспорт або свідоцтво про народження, характе
ристику зі школи, довідку про профілактичні щеп
лення, шість фотокарток (розміром 5X6 см).

Зараховані в училище забезпечуються: з 3-річним 
строком навчання—3-разовим безкоштовним харчу
ванням, вихідним і робочим одягом та взуттям. З 
річним строком навчання — стипендією в розмірі 
ЗО карбованців на місяць.

Тим, хто потребує, надається безкоштовно гурто
житок.

Початок занять з 1 вересня 1976 року.
Адреса училища: Кіровоградська область, м Олек

сандрія, с. Жовтневе, вул. Ватутіна, І. Телефон 
51-4-08. їхати автобусом «А» або «Б» до зупинки 
«Жовтнева».

ДИРЕКЦІЯ.

♦ ФУТБОЛ ф ФУТБОЛ ф ФУТБОЛ ф ФУТБОЛ ф ФУТБОЛ ф ФУТБОЛ ф ФУТБОЛ

КУБОК УРСР 

„РАДИСТ“— 
„ХВИЛЯ“—1:0

На стадіонах республіки 
почався розиграш Кубка 
України з футболу серед 
колективів фізкультури.

Кіровоградський «Ра
дист» (завод радіови- 
робів) — володар кубка 
області — на стадіоні 
«Піонер» приймав «Хви
лю» з міста Миколаєва. 
Гра була упертою. Дев’я
носто хвилин не дали ба
жаного результату жодній 
команді. Було призначено 
додатковий час — два 
тайми по п’ятнадцять хви
лин. На сьомій хвилині 
третього тайму нападаю
чий кіровоградців Василь 
Капінус вивів свою коман
ду вперед. Цей гол і ви
рішив долю матчу.

В. ШАБАЛІН.

О І'РЕ.’І зустріччю в Кіропо- 
граді із «Зіркою» футболіс

ти вінницького «Локомотива» 
програли два матчі підряд: у 
Луцьку — команді спортив
ного клубу і п Полтаві — 
«Колосу». Природно, -пю гос
ті вийшли на поле з бажан
ням — докласти всіх зусиль, 
щоб вийти із смуги поразок.

Та кіровоградці відразу ж 
захопили ініціативу. Стрілки 
секундоміра не встигли зро
бити перший оберт, як «Зір
ка» вже створила загрозу 
воротам «Локомотива». Олек
сандр Алсксєєв з близької 
відсталі влучив v голкіпера 
Сергія Тпмбфєєва. На доби- 
паиия вийшов Андрій Карп’юк 
і метрів з двох-трьох поразив 
...штангу.

Через деякий час неприємні 
секунди пережили кіровогрлд- 
ці Нападаючий гостей Ігор 
ГребсіїОжко вирвався вперед 
по центру, залишивши захис
ників «Зірки» на кілька мет
рів позаду себе. Та коли опи- 
тінпся в штрафному майдан
чику віч-на-віч з Олексієм 
Кацмапом, чомусь- завагався, 
етап шукати партнерів. які 
відстали. Мабуть, хотів зі
грати якомога надійніше. І 
втратив м’яч.

«Зірка»—«Локомотив»—^:0
Потім господарі поля не

роздільно заволоділії стано
вищем. Майже все у них доб
ре виходило. Глядачам при
ємно було спостерігати точ
ний пас. довгі передачі, які 
створювали проходи п оборо
ні Залізничників, стрімкі рив
ки до воріт. Виходило майже 
все. крім точних ударів по 
поротах М'яч па рідкість час
то пролітав то над переклади
ною, то повз штангу.

Здавилося, що кіровоградці 
так і не доберуть ключів до 
воріт вінничан. Та футболісти 
«Зірки» зрозуміли, що мо
жуть втратити очко. Майже 
всі гравці — па штрафному 
майданчику «Локомотива». 
Рятуючії становище, хтссьуіз 
захисників виносить рукою 
м’яч з лінії воріт. Андрію 
Карп'юку не вперше реалізу
вати одинадцяти метровий 
Удар.

«Зірка» новела в рахунку. 
‘А коли до кіпця гри залиша
лося кілька хвилин, Юрій 
Касьонкіп, одержавши м’яч 
на місці лівого півсередньо
го, гарматним ударом пробив 
у дальню «дев’ятку». Арбітр 
матчу суддя всесоюзної кате
горії Михайло Кусень з Льво
ва показав па центр. Отже, 
«Зірка» перемогла — 2:0.

Після 26-го ігрового дня 
становите лідируючої трійки 

.не змінилося. Харків’яни ви
грали у команди спортивного 
клубу Луцька (3:1). а криво- 
ріжці завдали поразки Київ
ському СКА з рахунком 6:0.

Наступний матч чемпіонату 
кіровоградці проведуть на 
своєму полі 1-І серпня. їхніми 
суперниками будуть футболіс
ти .ровепського «Авангарду».

м. СОМОВ.
—і

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.

7^ Наша адреса і телефони Ц Газета виходить 
У вівторок, четвер, 
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«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 
орган Кировогра'дского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

316050. ГСГі, 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.
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м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Індекс 01197,

Олександрійське 
середнє СПТУ № З*-
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

НА БАЗІ 8 КЛАСІВ —
тракторист-машиніст широкого профілю з кваліфі

кацією слюсаря; '
електрогазозварник; ?
електромонтер сільської електрифікації і зо язку;
слюсар по ремонту автомобілів, тракторів і сіль« 

госпмашин.
СТРОК НАВЧАННЯ — З РОКИ.
Зарахованих (юнаків і дівчат) забезпечують сти

пендією, парадною і робочою формою одягу, три
разовим харчуванням, іих, що маюіь потребу — гур
тожитком. Ті, що успішно закінчили училище, одер
жують документ про професію, атестат про серед
ню освіту і направлення на роботу;

НА БАЗІ 10 КЛАСІВ —
електромонтер сільської електрифікації і зв’язку 

(строк навчання — 1 рік);
електрогазозварник [строк навчання — 1 рік І 6 мі

сяців).
Приймають юнаків і дівчат. Зарахованим виплачу

ють стипендію в розмірі ЗО карбованців на місяь(^- 
відмінники одержують підвищену стипендію; (

НА БАЗІ 10 КЛАСІВ —
тракторист-машиніст широкого профілю з кваліфі

кацією слюсаря (стпок навчання — 8 місяців).
За направленнями колгоспів, радгоспів та інших 

сільськогосподарських підприємств приймають учнів 
на спеціальність «Машиніст холодильних установок». 
Строк навчання — 6 місяців. Стипендію виплачують 
колгоспи, радгоспи та інші сільськогосподарські під
приємства, які видали направлення.

Юнаків і дівчат, що мають освіту не нижче 10 кла
сів, приймають на спеціальність «Електромонтер сіль
ської електрифікації». Строк навчання — 1 рік. За
рахованим виплачують стипендію, видають парадну 
й робочу форму одягу, їх забезпечують триразовим 
харчуванням.

Осіб, які мають посвідчення тракториста другого 
чи третього класу, приймають на спеціальність «Во
дій тракторів Т-150 і Т-150К». Строк навчання — З мі
сяці.

Увільнених у запас із рядів Радянської Армії прий
мають на спеціальності: -

електрогазозварник (строк навчання — 10 місяців); 
електромонтер сільської електрифікації і зв’язку 

[строк навчання — 10 місяців);
електромонтер сільської електрифікації (строк на

вчання — 8 місяців);
тракторист-машиніст широкого профілю з правом 

роботи на Т-150, Т-150К (строк навчання — 8 місяців)*
Увільнених у запас із рядів Радянської Армії прий

мають за направленнями колгоспів, радгоспів та ін
ших сільськогосподарських підприємств. Учнів за
безпечують стипендією в розмірі 85 карбованців. і

Початок занять — у міру комплектування груп. 1
Вступники подають документ про освіту, свідоцтво 

про народження (після досягнення 16 років — пас
порт), характеристику зі школи або з останнього міс
ця роботи, довідки з місця проживання і про склад 
сім ї, автобіографію, 6 фотокарток розміром 
сантиметри.

Початок занять з 1 вересня 1976 року.
Адреса училища: м. Олександрія-7, с. Октябрськ^. 

вул. Трудових резервів, 1. їхати автобусом «Б» до зу
пинки «Октябрське». , >

ДИРЕКЦІЯ.
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