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Григорііі ОТРОШКО 
з радгоспу <■ Маріаліпідь- 
ський» ГІетрівського ра
йону комбайном «Ко
дос» намолотив 9750 
центнерів зерна.

Аркадій МОЛ ПАН
СЬКИЙ з колгоспу іме
ні Фрунзе Ульяновсько
го району («ІІіша.») — 
9092.

Анатоли ТЕТЕВЛ з 
колгоспу імені Фрун5е 
Ульяновського району 
(* Крлос») — 8240.

Віктор СЕНДЗЮК з 
колгоспу імені Кірова 
Бобринецького району 
(«КбДос») — 8079.

Василь ШАТКОВ- 
СЬКИЙ з колгоспу іме
ні Фрунзе Ульяновсько
го району («Нива») — 
7421.

Віктор РЕМІНЯК з 
колгоспу імені Фрунзе 
Ульяновського району 
(«Колос») — 7312.

Анатолій ЮХИМЕН- 
КО з колгоспу імені Ку
тузова Новоукраїнсько- 
го раііону («Колос») — 
7246.

Анатолій ДЖЕНКО з 
радгоспу «Інгульськиіі» 
Устинівського району 
(«Колос») — 7110.

Микола ЛИСЕНКО з 
колгоспу імені Орджо- 
нікідзе Ульяновського 
району («Колос») — 
7070.

Віктор КВАШУК-. з 
колгоспу «Родина» Уль
яновського раііону («Ни
ва») — 7001.

Микола БОЙКО з 
колгоспу імені Калівіва 
Бобпцнецького району— 
6985.

У подарунок 
металургам

НЕОЦІНЕННИЙ
КОЛОСОК
НА ЖНИВАХ...

Рейд 
обласного 
штабу
,,Комсомоль
ського 
прожектора“ 
і „Молодого 
комунара“

рзїорінка І 
^обласного unrabaJ 
\комсомол ьеьксто^Я 
прожекторам^

II УДОВА традиція є у молоді села. У відповідальний час, коли вирі- 
* шується доля врожаю, вона завжди поруч батьків-хліборобів. І не 

тільки за обов’язком служби, — бо ти механізатор чи водій, — а й за си
нівським обов'язком. У найбільш гарячі дні на полі і фермі побачиш і 
шноляра-старшокласника, і вже досвідченого хлібороба — його старших 
брата і сестру.

Ця традиція зробила перші жнива десятої п’ятирічки, як ніколи, масо
вими. Вона з найбільшою силою виявилася в найважчі дні косови
ці. А їх було чимало, таких нелегких днів. Бо й самі жнива щодень го
тують свої сюрпризи. То дощ зранку, то надвечір, то цілу добу з коротки
ми перервами. Та хлібного потоку не зупинити. Всупереч усім дощам ру- 
кстворить його разом з батьками-хлібодарами їхня юна зміна.

Простежити, як молодь конкретними ділами прискорює збиральні робо
ти і продаж хліба державі, й поставили за мету учасники рейдової бригади 
обласного штабу «Комсомольського прожектора» та газети «Молодий ко
мунар».

З УСІХ КОЛГОСПІВ-
У ЩАСЛИВЕ

Жнивної пори часті дощі заважають не лише меха
нізаторам на полі, а й порушують ритм роботи хлібо
приймальних пунктів — мине декілька годин після зли
ви, і машини під’їжджають одна за одною. Та біля Щас- 
лнвського хлібоприймального пункту в такі години 
пік транспорт довго не простоює. Першу дільницю, 
через яку проходить хліб, на підприємстві називають 
комсомольською. Чітко, оперативно тут трудяться візу« 
вальниці комсомолки Валентина Руденко, Світлана 
Столяр, Тетяна Наливайко і Тетяна Красіїоголова.

З вагової машини в семи напрямках їдуть до авторозванта
жувачів, де з кузовів машин пружним потоком тече добірнц 
зерно. Водій Олександрійського автопідпрнсмства № 10062 Воло
димир Іванов, який возить хліб із колгоспу імені Шевченка, 
затратив на розвантаження машини та причепа, оформлення 
документів всього десять хвилин. На прохідній його зупинили.

— Вітаємо! Ти привіз останні центнери в рахунок виконання 
плану х.тібопродажу.

Близькі до виконання планів продажу хліба державі 
колгоспи «Росія», імені Фрунзе. «Перемога». Ці та інші 
господарства доставили вже на Щаслпвськнй хлібо
приймальний пункт понад 20 тисяч тонн зерна. Хлібний 
потік наростає.

На фото: візувальннця Валентина РУДЕНКО; на Щас« 
лнвсько.му хлібоприймальному підприємстві.

Фото В. КОВПАКА.
Олександрійський район.

ЩОБ І ЗЕРНИНУ —
НА ОБЛІК

Перше засідання Новоукра- 
їнського районного штабу 
«Жнива-76» дещо затягува
лось, обговорювали кожен 
пункт плану участі молоді у 
збиранні, що мало початися; 
як завжди, хто зміни внесе, 
хто запропонує свою редак
цію. Розходження виникли, ко
ли мова зайшла про те, щоб 
скликати семінар секретарів 
первинних комсомольських ор
ганізацій і начальників штабів 
«Комсомольського прожекто
ра». Але закінчувались останні 
приготування до косовиці, тож 
цей актив найпотрібнішим був 
саме на місцях. Члени жнив
ного штабу знайшли вихід. 
Хтось підказав, що незабаром 
у Новоукраїнці зберуться ке
рівники груп народного конт
ролю, то чи не найкраще бу
де, коли «прожектористи» ра
зом з ними обговорять свої 
завдання. Адже спільні це зав
дання — спільні й зусилля, аби 
зібрати вирощений урожай в 
строк і без втрат. Пропозицію 
прийняли.

Незадовго до косовиці в усіх 
комсомольських організаціях 
відбулися відкриті збори з по
рядком денним «Хліб рости
ти — справа не проста, ком-

сомольську турботу врожаєві*», 
«прожектористи.» дістали аи- 
черпний інструктаж під час 
спільного семінару з народни
ми контролерами. В результа
ті — сотні юнаків і дівчат, ком
сомольські активісти були ор
ганізаційно і, що не менш 
важливо, морально підготов
лені на повну силу попоаціо- 
вати на збиранні, не дати про
пасти й зернині нового вро
жаю.

На жнива вийшли 37 комсо
мольсько-молодіжних комбай
нових екіпажів, 150 автомобіль
них, 90 тракторних. У збираль
них роботах беруть участь пів- 
тисячі юнаків і дівчат, 200 
школярів - старшокласників. 
Кількісно цей загін жниварів 
перевершив минулорічний. Та 
і якість його роботи заслуговує 
доброї оцінки старших. Моло
ді учасники жнив дуже відпо
відально поставились до збе-. 
режеиня вирощеного хліба. 
Ось кілька підтверджень цього.

...Вже сутеніло, а на току 
колгоспу «Росія» при світлі 
електричних ламп дружно 
дзижчали транспортери, ван
тажені зерном машини одна 
за одною під'їжджали на ваги. 
День видався сонячним, по- 
справжньому жнивним — тож 
на полі не втратили даремно 
жодної хвилини. На току це 

(Закінчення на 2-й crop.).

Чудовий ііолаоупої: побужцям зробили будівельники Побузького управ
ління № 6 комбінату- «КІровоградважбуд». Нони достроково здали в екс
плуатацію багатоповерховий житловий будинок по вулиці Ііериомайській. 
А для малюків обладнали хороший дитячий майданчик.

Однією з крайніх на будівництві питано комсомольсько-молодіжну 
бригаду теслярів Ф І. Красножона, яка виконувала змінні норми на 180 
процентів при високій якості робіт.

Г. КОРОТКИХ, 
емт Побузьке
Голонапівського району.

Вн гадаєте, шо літні канікули можна цікаво 
провести лише на міському пляжі чи у бабусі в 
гелі? «Помиляєтеся». — скажуть десятикласники 
Віктор Науменко з 23-ї, Валентин Чсрсвчстіко з 
5-і та восьмикласник Володимир СоколовськнЙ з 
•1-і середніх шкіл обласного центру, котрі цьою 
літа працювали на кіровоградській фабриці «Гіо- 
бутмеблі». Який хороший там колектив! Особли
во подружили хлопці з технологом комуністом 
В. II. Корнієнком, майстрами Н. г. Тннтічснко і 
Г. М. Мозговим. верстатниками Л. С. Семеновою 
і В. І. Махнитком. І робота їм сподобалась. 
Прагнули працювати, ям їхні старші товариші.

НЕ ЛИШЕ НА РІЧЦ5
На загальних зборах робітників та службовців 

директор фабрики В В. Руденко під дружні 
оплески присутніх. вручив школярам перші наго
роди за труд — грамоти. Чи не більшу гордість, 
ніж самі хлопці почували їхні наставники. Мож
ливо. через рік-два юнаки прийдуть ва підпри
ємство вже назавжди.

А ліс і річка нікуди не дінуться. Канікули ж 
тривають!

І. СКРИННИК,

СІЛЬСЬКІ
КЕРМАНИЧІ

Розпашіла земля,
Кругойдуча земля під колесами, 
Під розпаленим сонцем
У керманичів мліють чуби. 
Перевозять хліба — 
Обважнілу земну поезію.
(Лиш краплину б труда
На розхресті доріг не згубить.)
Важелезний комбайн
Вижинає полів позолоту.
І гарячі спідо/летри

Сьогодення накручують гул.
Ну, а хлопці дороги
Сьогодні у завтра розмотують,
І пилинками втома
Прилипає до рук і до губ. 
Десь над ними б,ез них 
Нескінченності траси 

розкреслюють 
Невідомі шляхи.
Та складне—найпростішого суть. 
Розпашіла земля,
Кругойдуча земля під колесами. 
Під розпаленим небом
Хлопці в кузовах сонце везуть,

Тамара ЖУРБА.
с Іаанівка
Латинського району.



2 стор. ^Молодий котун&р(( __________ ____ _______ —17 серпнях року

НЕОЦІНЕННИЙ КОЛОСОК 
НА ЖНИВАХ... РЕЙД

(Закінчення.
Поч. на 1-м trop.).

відчули одразу ж. Старшоклас
ники, які тут допомагають, 
^педве встигали розвантажувати 
машини. Хтось із дорослих даа 
команду:

— Школярам — додому!
На мить зідірвалися від ро

боти учні. Але тільки на мить, 
поки дослухали команду, і тут 
же знову заходилися біля ма
шин. Колгоспниця-ветеран Вар
вара Данилівна 
йшла до свого
класника:

— Сашко, це

Плинюк піді- 
сина-дез’яги-

що, не до те
бе було сказано?.. Додому ме
ні зараз же!

— Ще ось цю розвантажи
мо, — показав на машину, що 
вже під'їхала до вороха.

І Сашко, і всі йоіо друзі по шко
лі не пішли з току тою вечора, по
ки не розвантажили останню авто
машину.

А такого ж напруженого дня 
на Нозоукраїнському комбіна
ті хлібопродуктів забила три
вогу комсомолка Юля Шацька. 
Вагар головного хлібоприй
мального пункту району, зона 
з початку зміни зареєструвала 
рже кілька товаротранспортних 
накладних, поданих шофера
ми, з яких показники ваги ван- 

■ тажу чи машини розходилися 
з дійсними. Одразу ж сповісти
ла про це адміністрації, гр.упі 
народного контролю і штабові 
«Комсомольського прожекто
ра». За адресами Юлі Шаць- 
кої наступного дня працівники 
районного управління сільсько- 

. го господарства робили пере
вірки на місцях. Порушення в 
оформленні супровідної до
кументації зідтоді не повтори
лися.

Належну відсіч разом зі 
старшими працівниками ком
бінату дає молодь і тим, хто 
зазіхає на народне добро. Що- 

. правда, таких одиниці і зчинки 

. їхні — ЧП.
Перший і останній такий випадок 

стався нещодавно. Потік машин у
• другій зміні порідшав. Та комуніст 

Г. А. Жорняк і комсомолець Воло
димир Рлбенко, що вартували біля 
в’їзду, все так само уважно огля
дали кожен кузов: чи добре внме-

. теннй після розвантаження. Па що 
сподівалися водії з районного 
об'єднання «Сільгосптехніка» До
нець і Яворськіїй, які возили зерно 
з колгоспу «Україна», важко суди-

• ти: чи то на неуважність варти, чи 
.то па пізній час — годинник пока

зував одинадцяту вечора. Як бя
• там не було, в кузовах їхніх авто-
• мобілів при контрольному зважу

ванні виявилось по 50 кілограмів 
зерна. Порушників затримали, а 
випадок став предметом обговорен- 

ця в господарствах і на комбінаті.
Усього кілька прикладів з 

багатьох. І кожен — го такий 
незвичайний будень жниз, ко
ли молодь села над усе ста
вить справи загальні, і від того 
праця її переростає в героїку.

НЕ ЗАВАЖАЙТЕ, 
МУХИ, СПАТИ...

Сіль- 
Тх- 
ма- 

піді-

Іншу картину ми побачили у 
маловисківців. Учасники рей
ду вирішили перевірити участь 
молоді району в боротьбі за 
якість збиральних робіт на 
полі. Першим, куди завітала 
рейдове бригада, був колгосп 
імені Шевченка.

Вчора тут пройшов дощ. а близь
ко десятої години ранку наступно
го дня вже підтряхло і комбайни 
вирушили в загінки. Одначе пра- 
цюоа.ти недовго. Два СК-'І. що по
чали косити жито прямилі комбай
нуванням, зупинилися неподалік 
дороги Ні. бункери ще не напов
нилися зерном Комбайнер Анато
лій Козаченко, зіскочивши » міст
ка, гукнув помічникові Миколі По- 
номаренку:

— Муфта полетіла, щоб їй...
Обидва озброївшись ключами, 

згадуючи недобрими словами Пле
те нота шли цькс відділення «■"" 
госптехніки». де ремонтували 
ній комбайн, заходилися біля 
шини. Через кілька хвилин 
йшла її підмога. Георгій Онойко, 
Анатолій Чорний — комбайнери і-, 
сусіднього комбайна — та водій 
Василь Кононенко зупинили свої 
машини і вже всі гуртом намага
лися зарадити лихові. Тут же на
годилася Гі агроном відділка ком
сомолка Ганна Бородавко. Така ор
ганізація праці викликала в учасни
ків рейду подив. Техдопомоги з 
тракторної бригади не запросил.і і 
простоюють два комбайни та авто
мобіль Не хвилини а понад годи
ну кожен.

— Техдопомога на іншому 
полі, — пояснює Ганна. — Там 
сьогодні майже всі комбайни... 
А ці хлопці працюють добре. 
Вчора двічі дощ пускався, а 
вони двісті шістдесят цеИЧ-ме- 
рів відправили на тік. Зараз 
кінчать ремонт і наздоженуть...

Понад три робочі години... 
Як легко говорить про цей 
невиправдано згаяний, такий 
дорогий у жнива час молодий 
спеціаліст! А простій машин 
можна було б звести до міні
муму, якби поруч були ре
монтники.

Але те, що побачили члени 
рейдової бригади на вказано
му Ганною Бородавко полі, ви
ходило за межі уявлення про 
роботу на жнивах взагалі. 
Справді, там було вісім ком
байнів. Справді, там була тех
допомога в особі одного газо
електрозварника Л. Д. Юрина.

Та чомусь усі комбайни стояли.
Підходимо до крайнього. Двигун 

працює. А де ж хаіяї машини? 
Пікою. І раптом побачили їх. Оби
два, накривши голови картузами, 
солодко спали на невеликій купі 
соломи. А що солодко — перекопа
лися. Один з учасників рейду сів 
поміж хропунами. мало не заче
пивши одного за коліна. Байдуже— 
н не поворухнулися навіть увімкне
ний двигун комбайна не заважає. 
Мабуть, під цей супровід міцніше 
спалося. Тракторист — ним виявив
ся комсомолець Олександр Петров 
— вірмшіь порушити, нарешті, 
«мертву» годину. Поплескав край
нього но плечу:

— Вставай, вставай!
Той тільки відмахнувся під хлоп

ця, як під набридливої мухи,
/Лухи і сонце заважали спати 

комбайнерам І. П. Позазі та 
В. М. Бельдіяну. І як тільки во
ни позели свою машину, ру
шили й решта сім. Мабуть, у 
такий спосіб І. П. Повага та 
В. М. Бельдіян, дали сигнал: 
«Мертва»1 година кінчилася».

А сон у післяобідню пору, вияв
ляється був вимушеним. За двома 
комбайнами закріпили лише одну 
автомашину. Навіть .якщо молоти
ти на найменшій швидкості, псе 
одно бункер не встигають звільняти 
вчасно від зерна. Той: і сплять 
комбайнери, поки підійде транс
порт. Але. кажуть, якби хоч так 
працювати то було б півбіди.

По іавчора день простояли, бо 
зовсім не було машини. — розпові
дає сердито В. М. Бельдіян. — А за 
цей час двісті центнерів намолоти
ти можна не поспішаючи. До то
го ж обідами такими несмачними 
годують, що від них сумно стає, 
па сон хилить.

Чотири комбайни до Дру
гої години дня простояли 
по три години, інші чотири ---
трохи менше. На жаль, ні го
лови колгоспу І. М. Небоги, ні 
когось зі спеціалістів, ні сек
ретаря комсомольської орга
нізації Миколи Колісниченіса 
до того часу з полі не було.

«А ДАЛІ ЩОСЬ 
ВИГАДАЄШ,.,»

Таку пораду нам довелося 
почути в комітеті комсомолу 
колгоспу імені Карла Мзркса 
під час телефонної розмови 
комсорга Григорія Волинця з 
диспетчером колгоспу Людми
лою Момот. У комітеті підсум
ки змагання молодих женців 
були лише дев'ятиденної дав
ності В надії на оперативність 
диспетчерської служби Григо
рій тут же зателефонував туди. 
Діалог буа коротким:

— Я тобі дам дані за друге 
серпня, а ти там далі щось ви
гадаєш... — бадьоро порадила 
на другому кінці прозоду Люд
мила Момот.

з

— Тоді хоч за Олександра 
Холода повідом, — заблагав у 
трубку комсорг.

Про ужинок Костянтина Корсу
нова ми мали уявлення з того 
«щось вигадаєш». Сам факт обізна
ності колісомольського ватажка з 
ходом змагання, молодих хліборо
бів на жпнвдх — прямий наслідок 
стилю роботи комітету, який він 
очолює, lia період збиральних ро
біт не створено штабу «Жннва-7в», 
трудове суперництво молоді на ла
нах господарства йде самопливом, 
за весь час жни» штаб «Комсо
мольського прожектора» не провіз 
жодного рейду, не випустив жод
ного номера стіннівки «КП». Гри
горій Волинець навіть знаходить, 
на його погляд, досить переконливе 
пояснення такого становища:

— Начальник штабу «Комсомоль
ського прожектора» у пас — бух
галтер відділка Валентина ДГордІ- 

.ца. їй 
рейди, а
Емельянова — вибула з колгоспу... 
Про штаб на жнивах мені о рай
комі комсомолу ніхто нічого не 
ка:ав. І взагалі — якщо салі не 
зроблю, то за мене ніхто не зро
бить...

Але. як свідчать факти, сам, то
варишу комсорг, усього не переро
биш коли підмінюєш комітет.

прожектора» у пас — бук-

немає часу влаштовувати 
заступник її — Ольга

ПІД ЗЕРНО —
ДОУКОМПЛЕКТОВАНІ
ПОЇЗДИ

всюди. 
кілька 

штаб

Маршрут свій рейдова брига- 
. да закінчила там, де схо

дяться всі хлібні траси, — на 
залізничній станції Помічна. 
Час пік для транспортування 
зерна нозого врожаю тут ще 
не настав. Готовність до нього 

• сподівалися побачити 
Тим більше, що всього 
днів тому вузлозий
«Комсомольського прожекто
ра» на чолі з Валерієм Михай
ловичем провів перевірку го
товності засобів перевезення 
зерна. З п’ятнадцяти поїздів, 
вантажених збіжжям нового 
врожаю, які комсомольські до
зорці взяли вибірково під 
контроль, лише два простояли 
по 5 хвилин через схрещення 
маршрутів товарних і пасажир
ських поїздів. Валерій і всі 
учасники рейду задоволені 
підсумками перевірки. Ми 
теж, довідавшись про резуль

Рейдова бригада: М. ГЛЙДАРЕНКО — головний інже- 
нер-зе.млесиорядник Маловисківського райуправління сіль

ського господарства, В. ОРЕЛ — інструктор обкому ком
сомолу, заступник начальника обласного штабу «Комсо^Я 
мольського прожектора», О. ІЩЕНКО — другий секретар 
Новоукраїнського райкому комсомолу, начальник район
ного штабу «Комсомольського прожектора», Г. ГУСЕЙ
НОВ — економіст енергодільнииі станції Помічна, О, БА
СЕНКО — спецкор «Молодого комунара».

тати останнього заходу дозор
ців, настроїлись на оптимістич
ний лад. Та розчаруватися до
велося досить швидко.

Хорошу справу запропонував у 
вагонному депо молодий комуніст 
Анатолій Тахомов. Багато пагонів, 
підготовлених на Помічній під зер
но, забракували в Одесі. Це було 
на початку минулого місяця. Ось 
•годі на зборах працівників пункту 
комплексної промивки та підго
товки вагонів Анатолій запропону
вав проводити між імінні взаємопе
ревірки якості роботи. «Тривожні 
сигнали» з Одеси більше не надхо
дять. За минулий місяць пункт на
віть зайняв перше місце в соціа
лістичному змаганні по депо.

І все ж нині па пункті комплек
тації поїздів під зерно — аврал. 
Сюди почали надходити ватонп, 
непридатні для швидкої обробки; 
з-під добрив, будівельних матеріа
лів З пробитими підлої амп і стеля
ми. Крім основного завдання, маік--^ 
же щодня надходять і спецтамод- 
леиня на ПОЇЗДИ. В Депо почалися 
зриви цих замовлень. По де* 
состави, укомплектованих чистими 
вагонами, потрібно щодня оідправ- 

ілятн зі станції. Встигають же під
готувати лише один. А в день на
шого рейду на Одесу пішов недо
укомплектований состав.

Чи знають про ці результа
ти у вузловому комітеті і шта
бі «Комсомольського прожек
торе:»? На жаль, ні. Там заспо
коїлися, що протягом місяця 
встановили два випадки про
стоїв поїздів з об’єктивних 
причин. А тим часом у вагонне 
депо на - пункт комплексної 

. підготовки продовжують над
ходити непридатні під зерно 
вагонх Щоб покласти цьому 
край, треб^ звернутися до ад
міністрації Знам’янського від
ділка Одесько-Кишинівської 
залізниці, за чиїм розпоряд
женням доставляють ті горе
звісні вагони. Гі о-комсомоль
ському, принципово бити 
сполох, а не чекати, поки це 
зробить хтось інший.

ПІСЛЯМОВА ПЕРЕД
ОБЖИНКАМИ

У трьох районах побувала 
наша рейдова: Новоукраїнсько- 
му, Маловисківському, Добро- 
зеличківському. Нам хотілося 
порівняти активність молодих 
хліборобів на жнивах цього 
року. Саме активність, бо хліб 
вирощено багатий, і від темпів 
га якості його збирання зале
жить доля всього врожаю. І як
що комітети комсомольських 
організацій глибоко усвідоми
ли це, молодь, очолювана ни
ми, впевнено, по-господарсько
му бореться, щоб не пропав 
жоден колосок.

ЗІРКА ВІКТОРА
МУСИКА

Вони обоє люди зайняті. Надія — зоо
технік, Віктор — комбайнер. У Надії — 
заготівля кормів, треба доглянути, щоб 
і сінажні траншеї були в порядку, щоб і. 
тваринам давали вдосталь корму. Пора 
така, коли ж і добитись підвищення на
доїв, як не зараз! А у Віктора — жнива. 
Хоч як рано не встане Надія, чоловіка 
вже немає вдома. Усміхнеться сумови
то-лагідно, згадавши сусідчине насміш
кувате: «Коли ж зи бачитесь, молодята?»

Надія повертається додому раніше за 
чолозіка. відчиняє скриньку, забирає 
пошту. Цього разу пошти було теж чи
мало, та увагу привернув один лист. Тут 
же, біля поштової скриньки, похапцем 
прочитала: «Партійна організація, прав
ління колгоспу оголошують Вам щиру 
подяку... За день скосив 9,5 гектара зер
нових, намолотив 336,6 центнера зер
на... Вам і Вашій сім’ї — щастя, здо
ров’я, трудових успіхів...».

Уязила чоловіка там, за кермом ком
байна, його обличчя, білозубу усмішку, 
що світить на вкритому пилом обличчі. 
До щему в серці захотілося загорнути 
0 хустину вечерю, як це робили колись . 
дружини женців, ВИЙТИ 8 поле ДО ВІКТОН 
роаого комбайна. Аби лиш побачити 
його,, передати радісну звістку. Так не

ф ТРУДІВНИКИ жнив

можна: розсердиться. Мовляв, Микола 
Іванович Левченко он вже стільки намо
лотив, а для моєї шостої зірочки ще 
тільки фарбу розводять.

Надія знає, що то значить — зірочка 
на комбайні. То — тисяча центнерів на
молоченого зерна. Знає, як даються ті 
центнери. Від роси до роси полем во
дить свій агрегат Гі чоловік. Друге місце 
у змаганні комбайнерів колгоспу вибо
ров. Перше — комуніст М. І. Левченко. 
На йоге честь біля контори господар
ства піднято прапор трудової слави. А її 
Вікторові секретар парткому Ігор Вла
диславович Тацієнко та секретар комі
тету комсомолу Антоніна Довженко вру
чили перехідний червоний вимпел пере
можця соціалістичного змагання.

«Наздожене Віктор Миколу Іванови
ча», — гадає собі Надія, Вона зичить 
йому перемоги не тільки як близькій, 
рідній людині. Вона знає вдачу свого 
чсяовіка Минулого року дав слово на
молотити шість тисяч центнерів зерна і 
намолотив. Виборов перше місце серед 
молодих комбайнерів району. А цього 
року зобов’язався видати з бункера 
свого комбайна на 60 центнерів більше. 
Надія впевнена, що до кінця косовиці 
ранніх зернових на Вікторовому ком

байні буде не шість, як торік, а сім чи 
навіть вісім зірочок.

Її погляд знову зупинився на листі, 
який ще тримала з руці. І знову нако
тилася тепла хвиля вдячності правлінню 
колгоспу, партійній та комсомольській 
організаціям. Уміють у господарстві по
дбати про настрій хлібороба. Лист-подя- 
ку одержав не тільки її Віктор, а й М. І. 
Левченко. Це цього разу. Іншого — по
здоровляють тих, хто виборе першість 
у змаганні.

Листи, що їх надсипають додому пе
реможцям змагання, — не єдина форма 
стимулювання жниварів. Уже йшлося 
про прапор трудової слави, який підні
мають на честь переможців змагання, 
про перехідні червоні вимпели, які вру
чають на полі у присутності групи ком
байнерів і шоферів, В агітпункті, облад
наному на току, вивішують листки тру
дової слави, де розповідається про 
здобутки хліборобів у праці. Так, в ос
танньому листку трудової слави говори
лось про успіхи КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛО
ДІЖНИХ зернозбиральних агрегатів. Вік- 
<ора Мусика, Юрія Литвина, 1лэ-;а Бой
ка, що йдуть одними з перших у езьіа- 
лі:. ньому змоіанні. Не обділили ува
гою й скіпеж ерна Петра та баты.а Ар- 
ктдія Грнпрсеича Капишів, котрий, піз
ніше від інших включившись у. «нива, 
уже наближається до лідерів.

Правління, партійна га комсомольська 
організації колгоспу імені Димитрова 
використовують різні засоби морально
го впливу на хліборобів, щоб макси
мально підвищити продуктивність праці. 
Друкарським способом виготовлені 
листи-подяки — один із цих засобів. Ви
вішують їх на Лфдних місцях: а агітпунк

ті, біля зерноочисних машин тощо Та
ким чином, усі, хто зайнятий на жнивах, 
швидко взнають про успіхи товаришів.

Щоденний інформаційний бюлетень— 
його ведуть головний економіст кол
госпу Олена Коник, агітатори Катерина 
Мунтян га Андрій Морозюк — допома
гає порівнювати здобутки окремих ком
байнерів і шоферів. Цій же меті слу
жить і «Екран жнив», оформленням яко
го займаються агітатори Ганна Литвин І 
Надія Дідковська.

Дійовим моральним стимулом стало 
вручення двох прапорів трудової сла- 
ви кращому женцеві і кращому шо
ферові господарства. Ідея впроваджень 
ня цього морального стимулу належить 
голові правління І. А. Овдієнку та сек- 
реареві парткому І. В. Тацієнку, її під
хопили комсомольці, розгорнули зма
гання за здобуття почесних нагород» 
Один з прапорів нині у передового 
женця колгоспу Віктора Мусика, дру- 
гни у шофера Івана Пилиповича Ку- 
ліша, що возить зерно від агрегату пе
редового комбайнера.

Комбайнери колгоспу вже скосили 
всі ранні зернові, підібрали валки на 
тисячі гектарів. Державі продано понад 
20 тисяч тонн зерна, щодня на елеватор 
надходить його близько 3 тисяч тонн. 
Жнивний комплекс у господарстві йде 
чітко, злагоджено. І ніяк не можна не 
відзначити позитивного впливу мораль
них стимулів на весь хід робіт.

В. ШАРІЙ, 
слухач ВПШ при ЦК КомнаргІЇ'4* 
України.

Колгосп імені Димитрова
і Іхомпаціївського району.
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господарстпо, у виробничому кодек

В.

розшукати хоча б одного з сімох, прийня
тих у трудову сім’ю колгоспу "Г|--------
навіть з допомогою і:ср":с:х 
райкому комсомолу, на жаль.

МИ познайомилися. Зовсім недавно Сергій
Онищенко закінчив ГІомічняиську 

середню школу № 2, і з 20 липня його за
рахувати учнем столяра у вагонне депо. 
■Хотілось розпитати його при все. що' він 
устиг побачити і пережити, носячи горде 
звання робітника. Та, виявилось, говорити 
нам не було про що. Сергій хоча не нале-

але де- 
Просто 
Що тут

жить до категорії пустих літунів, 
по — ного тимчасове пристанище, 
збирається хлопець у мореходку, 
’заперечиш?

Це була остання спроба знайти 
ніша середньої школи, котрий

випуск- 
вирішив 

утверджувати «свою мрію і романтику» (за 
висловом того ж Сергія Оннщенка) в рід
ному колгоспі чи на підприємстві. Нічим 
ие ;могли допомогти мені впродовж двох 
днів поїздок по району і мої «провожа- 
ті» — перший секретар райкому комсомо- 

Микола Пашко і секретар комісії у 
справах неповнолітніх при райвиконкомі 
Ніна Воробііова. Хто з учорашніх десяти
класників лишився працювати на рідній 
уем.-п, хіо .збирається зробити такий крок 
у найближчі дні — поки що невідомо.

Що це, випадок? Схоже, що ні. Минулого року,

ц S У пошуках 
в випускників, 
осілих 
на селі

«Правда», 
першого секретаря 

. не вдалося.
І Анатолій Чайка, комсомольський вата

жок цього господарства, не вніс ясності. 
Спершу він взагалі не міг зрозуміти, про 
кого йде мова. Нарешті, догадався.

— 1 ак вони ж до нас ненадовго. Хіба що 
Микола Рубай. Та про нього вже писали в 
газеті.
ПОДІБНА історія повторилась і в По- 

мічнянському локомотивному депо. 
Секретар парткому Ілля Григорович Бере- 
зозський докладно розповів про шефство 
над міською середньою школою № 2, про 
вожатнх-виробіііічиїїків, які налагодили і 
ведуть з учнями свою профорієнтаційну 
роботу. Випускники тут дістають кваліфі
кацію слюсаря по ремонту рухомого скла
ду, і. зрозуміло, частіша з них виявляє ба
жання працювати в депо. Та після відвідин 
відділу кадрів розмова набрала трохи ін
шого характеру. Отут, мабуть, я й почула 
вислів «система кругообігу». Одні прихо

дять, інші звільняються, на 
= їхнє місце заступають нові.

І цьогорічна практика під
тверджує, що ця 
діє безвідмовно. Після за
кінчення школи на роботу 
в деко оформилось п’ятеро 
хлопців. Четверо вже звіль
нилося, попрацювавши кіль
ка днів, один, можливо, 
зостанеться.

Профорієнтаційна робота,« то
му числі і в Добровсличківці, мо
же дати хороші результати тілі.-

♦ Ми— 
інтернаціо
налісти

♦ Шалений 
світ

Р а 0ян съ ко-м ал Ні с ъ ке 
сні еро біти u цін в о

ллилі ра-

наприклад, замість 223 випускників шкіл, яких 
слід було працеп.таштувати в колгоспах, оргапі- 

вяаціяс ; на підприємствах району, лишилося тілі,- 
—ли !')7. Де вони сьогодні, скільки працює на тих 

же місцях — сказати важко. Не знають про це
пі н райвно, ні в комісії у справах неповнолітніх, 
ні в райкомі комсомолу...

Без цих даних, точних і перевірених, не можна 
судити і про ефективність профорієнтаційної ро
боти и школах. А може. її ведуть слабо, фор
мально?

З’ Яковом Петровичем Шевченком, дирек
тором Л И ГІ низької середньої ШКОЛИ, ми 
розмовляли після того, як ознайомилися з 
куточком профорієнтації. Його створили 
повністю на місцевому матеріалі: кольоро
ві фото передовиків колгоспною вироб- 
ництва з теплими (в 10—15 друкованих ряд
ків. > розповідями про їхні спеціальності, 
стенд «Вони навчалися в нашій школі». 
Молоді і вже не зовсім молоді колгоспни
ки. однаково шановані в селі. Живий при
клад, наочна агітація. Поруч — стіннівка 
«Виробничник -, фото кращих членів учнів
ської виробничої бригади. Безпосереднє 
звернення передових трудівників до деся
тикласників не раз звучить і в школі, і під 
час екскурсій на виробництво. Поступово, 
та все ж формується активна позиція ви
пускника при виборі професії. Бо є хороші 
традиції, є прекрасний учитель виробничо
го навчання — колишній учень цієї ж шко- 

—А. Ф. Козинець (діти називають його 
«богом моторів»), міцні зв’язки підтри
муються з місцевими колгоспами імені 
Карла Маркса і «Правда». Здається, є всі 
необхідні умови для тою, щоб молодь за
лишалася на рідній землі. І цього року чо
тирнадцять випускників разом з атестата
ми вперше одержали трудові книжки. Але

кн тоді, коли про молодь, яка прийшла працюва
ти її народне '
тиві з першого ж дня піклуються по-батьківсько
му, приділяють максимум уваги. Необхідно поду
мати про включения новачків у комсомольсько- 
молодіжні колективи, закріплення за ними до
свідчених наставників, створити для них належні 
виробничі й побутові умови і взагалі не випускати 
їх з поля зору. Та поки що цю справу в районі 
пущено на самоплив. Завідуючий райвно В. А. 
Гетьманець вважає, що до 5 вересня па ЦКГ тему 
краще не говорити. Пізніше все буде відомо, тоді 
й цифри можна назвати гочні. А перший секре
тар райкому комсомолу Микола Пашко одразу 
попередив:

— Не займався цим питанням. Знаєте, я 
недавно, всього дев’ять місяців.

Цілий день ми їздили з ним і;о району. 
А-жнвоґо інтересу, справжньої зацікавле
ності до теми нашої розмови у Миколи так 
і не появилося. А звання зобов’язує. Цим 
важливим питанням треба займатися по
всякденно, бо тут не може бути сезонності, 
якогось перепочинку. Випускники влаштову
ються на роботу, хтось працює, хтось через 
день звільняється. І в кожному випадку це 
не тільки і не стільки їхня особиста справа. 
Від цього залежить, хто прийде па зміну 
старшим, } чиїх руках буде майбутнє ра
йону.

Привітання Генерального секретаря ЦК 
І\ПРС Л. і. Брежнєва костромичам, поста
нова ЦК ВЛКСМ, прийнята у зв’язку з ним 
привітанням, ставлять перед комсомолом, 
органами народної освіти, кожним сироб- 
инчим колективом нові, підвищені завдання.

їх виконанням повинні серйозно зайняти
ся в Добровеличківському районі.

Т. ЛЮДНА, 
спецкор «Молодого комунара».

. • d { ■

Велику роботу виконали в Республіці _ . 
дяііські геологи, які відкрили запаси залізної ру
ди, бокситів, сиропний для цементної промисло
вості.

На фото зліва: радянська бурова техніка на 
ділянці и Калані.

У фрезерній майстерні профтехцентру и Бама
ко, збудованого при сприянні СІ’СР, радянський 
майстер Валентин ПЛЕШЕІ1КО навчає малійцп 
ДЕЛ1БЕЛІ роботи на вертикальному фрезерному 
верстаті.

З інтересом слухають учні Бамацького проф- 
тсхцеїпру. збудованого з допомогою СРСР, пояс
нения радянського майстра саіпсхніка Володими
ра САВАСТЕНІЯ . .................“

Фото "
(фото пгорі).
АКИМОВА і В. КОВАЛЬОВА.

(АПН).

*
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Нещодавно з «Молодому 
комунарі» я прочитала 

розмову про музику для 
учнів, роздуми обох авторів 
про благородну справу 
залучення наших дітей до 

чарівного світу мелодій. 
Гадаю, що газета порушила 
дуже зажпиву й актуальну 
тему.

т

Сектор ноіно-музичної лі
тератури наймолодший
з обласній бібліотеці для 
дітей. Працює він з початку 
нинішнього року, обслуго
вує поки що трьохсот чи^ 
гачіа.

Книги і журнали про та
ємниці музики і театру, фо
нотека з 500 пластинок, 
картотека пісень, телевізор, 
піаніно, програвачі, магні
тофон — усе це до послуг 
відвідувачів. «Кожному 
юному любителеві мисте- 

I Ц'ва — книгу до душі!» — 
І такий девіз у бібліотекаря 

Н. Я. Приходько. Сама ве
лика шанувальниця і зна
вець музики, вона прагне 

[ збагатити дітей її чарівним 
і світом. Уміло пропагує лі

тературу, яка відкриває пе- 
рЬд малюками мелодійний

світ звуків, збагачує їх ду
ховно. Бесіди «Як Ілліч 
любив музику», «Пісня в 
житті Гайдара», «Господар
ка музичного кіоска» хви
люють читачів, викликають 
у них бажання ближче 
ознайомитися з прекрасним 
мистецтвом.

Добре зустріли читачі й 
перші масозі заходи. Один 
із них — захист читацького 
інтересу до музики 
гом Соболем, учнем 
шої музичної школи, 
хоплено розповідав 
про книги і статті,

Оле- 
пер- 

За- 
Олег 

, присвя
чені творчості відомих ком
позиторів і музикантів 
М. Лисенка, А. Хачатуряна, 
Д. Кабалевського. З цією 
літературою читачі ознайо
милися на виставці «Що 
прочитав Олег Соболь?».

би я не став, з 
музикою дружи- 
життя.

А. КОРІНЬ, 
заступник директора 
обласної бібліотеки 
імені А. Гайдара.

Свій виступ він допоаниз 
виконанням на акордеоні 
творів улюблених компози
торів.

На запитання, як він про
водить літні канікули, Олег 
відповів:

— Вивчаю твори Баха і 
Чайковського, працюю над 
удосконаленням ритму. На
діюся, що тут мені допо
може книга «Фізика і музи
ка». Це лише одна із спис
ку книжок для самоосвіти, 
який ми склали з викладач
кою Нілою Яківною... Вза
галі, ким 
книгою і 
тиму все

тому номер «ТЯЖКИХ
ушкоджень мозку», як зареєструва
ли медики, кондуктор 
маршруту № 77 негр 
Джонс Двоє пасажирів, заплатив
ши за себе, не захотіли взяти кви
ток па собаку. Сварка з ними кін
чилась тим, шо Джонса по-звірячо
му побили, і він, ие приходячи до 
пам'яті, помер на тротуарі біля 
артобуса...

Я згадав про це тому, що подібне ж 
сталося недавно в лондонському метро. 
Все повторилося до ііайдрібніших дсіа- 
лсй. Кондуктор намагався перевірні її 
кніпкн. Чого побили апое, і піп помер 
тут же. па платформі. Чисто випадково 
це сталося рівно пере і рік після загибе
лі Джонса. Але ніяк ,ие назвеш випад
ковим сам іраіічний інцидент. Я не па
м’ятані місяця щоб V пресі не ПОВІДОМ
ЛЯЛОСЯ про напад на водіїв і кондукіо- 
ріп автобусів, поїздів метро. Особливо в 
дні великих футбольних матчів, коли, 
траплялося, зупинялись і поіздп метро, 
і автобуси, то йшли до стадіону. В Ан- 
г.'іії ис ні у кого не викликає чдиоуваїї* 

псі знають, шо навколо футболу 
киплять надто бурхливо: 

вікна, ріжуть 
сидіння.. Втихомирити «болільників» 
можна лише з риском для жіііпі.

Події останніх місяців підтверди
ли слова Рега Рея, одного з колег 
Джонса: «Загроза бути побіппм 
або розпрощатися з життям завжди 
висить над нами. Небезпека ця 
збільшується з кожним роком...». 
Профспілкова ста гне піка налічує 
сотні жерти нападу — вбитих, по
ранених, покалічених. Підтверди
лись визнання преси і громадськості 
в тодіу, що «ракова пухлина на
сильства роз'їдає суспільство», де 
піхто не почуває себе в безпеці під 
бандита, ірабіжіїнка, насильника.

ия
пристрасті 
підпалюють паї они. б'ють 

Втихомирити

3

автобуса
Рональд

Невдовзі я прочитав про новин на
пад па кондуктора. Цього разі « ролі 
атакуючих бути... поліцаї. Кондуктор 
Франклін був V повній залізничній фор
мі Поліцаї в цивільному затяглії йою 
па дільницю і беї усяких пояснень та 
звинувачені, заходилися бити руками І 
ногами Франклін, як і Джонс, чорно
шкірий. Один із поліцаїв презирливе 
кинув: «У чорних не лишається слідів 
від ударів»..'.

На знак протесту залізничники 
лондонського вокзалу «Ліверпуль», 
де це відбулося, оголосили 24-іо- 
дінніпй страйк протесту. Дональд 
Харвуд, їхній профспілковий керів
ник, сказав: /<Це вже п’ятий випа
док. коли поліція б'є. наших».

Чи покарали тих, хто вбив безімен
ного кондуктора метро, тих, хто 
покалічив 'Франкліна? Про це в га
зетах немає ні рядка. Мені, проте, 
добре пам’ятається «справа Джон
са» Було вислухано показання зви
нувачуваних, які визнали: так, ми- 
били кондуктора. І осі. рішення жю
рі, то складалося, як писали, «ли
ше з одних білих»: Джонс загинув 
через тс. то... «кістки його черепної 
коробки виявились дуже тонкими». 
Так то винуватим у своїй смерті 
виявився сам Джоне. Не досить був 
міннолобнм, щоб брати участь у су
тичках із хуліганами. А т.пх виправ
дали.

Чи дивно, шо «ювілей» з дня 
смерті Джонса було відзначено за
гибеллю ще одного кондуктора? І 
чи дивно, шо і «ювілей» цей, і само 
вбивство пройшли майже непоміче
ними?

Е. ЧЕПОРОВ, 
власний кореспондеаг А11Н. 

Лондон.
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1980 року вперше в історії Олім
пійських ігор столицею їх стане 
Москва.

Організація Олімпійських ігор — 
справа непроста Адже були випад
ки, коли їх масштабність виявлялася 
не під силу тим, хто взяв на себе пе
ред "усім 'світом зобов’язання про
вести Ігри на відповідному рівні. Цс 
стосується, зокрема, американського 
міста Денвера, яке не змогло про
вести Білу Олімпіаду 1976 року. 
1 тільки завдяки тому, шо австрій
ське місто Інсбрук, де вже проходи
ли Ігри 1964 року, взялося за то 
справу, ХИ зимові Олімпійські ігри 
не було зірвано.

Доречно також відзначити, то в 
останні роки Олімпійські ігри, які 
проходили в і.. іі!і?..тК'інчпнх країнах, 
відчувати на собі дихання кризових" 
явищ, характерних для світу капі га
лу. Особливо яскраво виявилось не 
в Монреалі. Буквально до останньо
го моменту не було ясно, чи за вов
ною програмою відбудуться Ігри. 
Необхідних умов для розміщення і 
грепувань спортсменів створено не 
були. Протягом усього підготовчого 
періоду великі фіпм.и гріли руки ' па 
будівельних та шїїтпх роботах, пе
ретворивши Оліміііаду-76 у джерело 
величезних прибутків У результаті 
проведення Ігор у Монреалі кошту
вало більш як у п’ять раз дорожче, 
ніж не планувалось.

У Радянському Союзі до .Олім
піади — цієї відповідальної міжна
родної події — зовсім інший, підхід, 
ніж у капіталістичному світі. Ми 
вважаємо своїм обов’язком, безумов-

Готу ючись 1
до 0лімпіади-80 НІ
но, забезпечити високий рівень про- Олімпіадп-80. Цю
|Ц>Пі'ППЯ О.ЧІМІПЛПН Л.ПП nknrn fivilA —ведення Олімпіади. Для цього буде 
максимально використано існуючі 
спортивні її культурно-побутові спо
руди, а також збудовано нові.

Оргкомітет Олімніадн-80, який 
очолює тзетупнпк Голови Ради Мі
ністрів СРСР І. Т. Новино» і до скла
ду якого входять керівники багатьох 
міністерств і організацій СРСР. пла
нуючи будівництво нових об’єктів, 
виходить ІЗ ТОГО, ЩО кожний із них 
об’єктів повинен після закінчення 
Олімпійських ігор служити багато 
років радянським людям.

Серед основних 
дуються в Москві у зв’язку з Олім
піадою. — критий стадіон, на 45 ти
сяч глядачів, Олімпійське село на 11 
тисяч місць, плавальний басейн на 
10 тисяч місць, велотрек, кілька уні
версальних спортивних залів, новий 
будинок радіотелецентру, міжнарод
на автоматична телефонна станція 
на півтори тисячі каналів.

Для покриття проводжених витрат 
Оргкомітет Олімпійських ігор 1980 ро
ку в Москві прагне одержати певні 
доходи від продажу-'(ВІДПОВІДНО до 
існуючих правил МОК і за його зго
дою) ПРав використання на сувенір
ній продукції офіційної емблеми

споруд, що бу-

емблему було ви
брано з 26 500 про
позицій, що на
дійшли па відкритий конкурс від 
більш як 8000 авторів.

Оргкомітет здійснює широкі кон
такти з різними фірмами, підприєм
ствами, які хотіли б надати на піль
гових умовах свою продукцію в роз
порядження Олімпіади-80. Серед 
них _ фірми соціалістичних . країн, 
а також такі відомі в світі об’єднан
ня. як «Свіс-Таіімінг», «Мерседес», 
■<Кока-кола», «Адідас», «Ксерокс» та 
інші. За рік роботи Оргкомітет про
вів ділові- переговори із сотнями 
фірм, організацій, об’єднань. На його 
просьби в Москві проводяться ви
ставки устаткування, сувенірів, дру
кованих видань і т. п. У вересні 1976 
року в Москві проходитиме міжна
родна виставка «Техніка — Олімпіа
ді», мета якої — відібрати кращі 
зразки для використання на Іграх 
1980 року.

IJ. ШЕВЧЕНКО, 
начальник управління пропа
ганди Оргкомітету Олімпіади-80. 

(ЛІНІ).

«ЗІРКА»—«АВАНГАРД»—1:0

НА 1976-1977
ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА

токар по металу; слю
сар - Інструментальник; 
слюсар механоскладаль
них робіт з обслуговуван
ням свердлувальних і аг
регатних верстатів; слю
сар по ремонту промисло
вого обладнання; тесляр- 
верегатник; електрозва
рювальний; електромон
тер по експлуатації елек
трообладнання.

На всі спеціальності 
приймаються юнаки та 
дівчата, що мають освіту 
за 10 класів, віком до 25 
років. На спеціальності 
електромонтер і електро
зварювальний мінімальний 
вік для вступу—17,5 років.

Строк навчання — 10 мі
сяців.

Учням, що встигають, 
виплачується стипендія у 
розмірі 30 карбованців на 
місяць, відмінникам на
вчання стигеї-дія випла
чується в сумі 37 карбо
ванців 50 копійок.

За виконані роботи в 
процесі виробничої прак
тики учням додатково до 
стипендії на заховується 
33 проценти від заробле
ної суми.

НАВЧАЛЬНИЙ рік 
СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

Навчаючись в училищі, 
кожний учень може сумі
щати навчання на підго
товчих курсах для вступу 
в інститут,

Учні, які закінчили учи
лище з відзнакою, мають 
право вступати на вечір
ній відділ Інституту поза 
конкурсом.

До училища молодь 
приймається без екзаме
нів.

Постійно прзцюють такі 
гуртки: хорові.й; танцкрї— 
вальний, художнього сло
ва, духовий, естрадний, 
технічної творчості.

Початок занять 1 верес
ня 1976 року.

До заяви додаються та
кі документи: атестат про 
закінчення середньої шко
ли; свідоцтво про народ
ження чи паспорт; довідка 
з місця проживання і про 
склад сім'ї; характеристи
ка зі школи; автобіогра
фія; 6 фогокаотск розмі
ром 3X4 сантиметри; при
писне свідотво та довід
ка про щеплення.

Зверіа'ись на адресу? 
м. Кіровоград, сул. Де
кабристів 26. Телефони: 
2-35-31, 2-50-20, 2-35 81.

ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАД— 
АЛУКСНЕ

0 ЩОРОКУ ВЛІТКУ в 
РЯДІ МІСТ ПРИБАЛТИ
КИ ПРОХОДЯТЬ ТРАДИ
ЦІЙНІ ШАХОВІ ФЕСТИ
ВАЛІ.

У липні цього року лат
війське місто Алуксне вчо- 
тнрнадцяте зібрало любите
лів стародавньої гри на 
традиційний Всесоюзний 
шаховий фестиваль «Алукс- 
пе-76». Серед 200 шахістів 
з різних мірт країни (тут 
були й майстри спорту) в 
турнірі взяли участь і Кіро
вограда! — члени команди 
обласної ради ДСТ «Аван
гард». переможниці пер
шості області. Представни
ки заводу тракторних гід
роагрегатів М. Ройзмаи і 
Г. Рєзннков, червопозорівні 
В. Лисеико і 11. Паркова 
після напруженої боротьби 
зайняли в командній пер
шості місце в середині тур
нірної таблиці В особисто
му заліку найбільш вдало 
зіграв чемпіон нашої об
ласті Михайло Ройзмаи. 
Він набрав 7 очок з 11 мож
ливих, ше раз цього року 
підтвердивши розряд кан
дидата в майстри спорту.

Окрім зустрічей за шахо
вою дошкою, фестипаль дав 
можливість ознайомитися з 
красивим містом Алуксне. 
Участь у такому фестива
лі — вайкрашнй варіант 
для тих. хто хотів би під 
час літньої відпустки об’єд
нати відпочинок і шахи.

Г. РЄЗННКОВ, 
кандидат у майстри 
спорту.

Не лише футболістам, а й більшості люби
телів футболу відома оия своєрідна особли
вість. Сильна команда з слабким суперником 
грає гірше, ніж з рівним. Обумовлюється не 
психологічними факторами. Хочуть вони цього 
чи ні, а у сильних в такому разі виникає 
уявлення про легку перемогу. Звідси І дії на 
полі без особливої напруїи. не з ііовною під
дачею сил.

Слабкіші ж, навпаки, демонструють все. на 
ТНо здатні, прагнучи якшо не до виграшу, то 
хоча б до нічиєї. І одне очко, здобуте аутсай
дером на полі лідера, стає бажаною нагоро
дою.

Ця особливість відчувалася і під час матчу 
в Кіровограді між «Зіркою», яка була на дру
гому місці в зоні, і ровсіїським «Авангардом», 
шо посідав 18-те місце. Перевага господаріп 
поля була безперечною. Вони більше володіли 
м’ячем, точніше розіггрували його, методично 
просувалися вперед. Але па підходах до 
штрафного майданчика лвангардівпів на
штовхувалися на щільну оборону суперників, 
в порядках якої була майже вся команда. 1 
пробити її не могли, відкочувалися паїад, 
щоб розпочати все знову.

Лише на 13-й хвилині була створена загроза 
воротам «Авангарду». Андрій Карп’юи, вдер
жавши м’яча, з близької відстані влучив у 
голкіпера Валерія Вакуленка, той парирував 
удар в ноги Карп’юку. Але повторна спроба 
останнього добитися результату знов закінчи
лася ударом у воротаря.

Потім двічі небезпеч
но для гостей грав Олек
сій Кацман. Проте пер
шого разу команду зно
ву врятував воротар, а 
другого удар іірнйшовсл 
у перехрестя переклади
ни і штанги.

Розв’язка прийшла наприкінці матчу, коли, 
здавалося, він так і закінчиться внічию. 
Кацман одержав навісний пас з глибини по
ля. і, стоячи сипною до воріт ровенчан, спря
мував його в їх бік. На цей паз пильність Ва
куленка була не па висоті. Цей єдиний гол і 
вирішив долю зустрічі.

Гра _ основного суперника «Зірки» в ліди
руючій групі — харківського «Металіста» з 
вінницьким »Локомотивом» — була перенесе
на. Отже, кіровоградці випередили харків’ян 
на одне очко І перемістилися на першу схо
динку’ турнірної таблиці зони. Криворізький 
«Кривбас» з рахунком 5:0 переміг «Фрунзен- 
ця» з Сум. Тепер у гірників, як і у металіс
тів. 32 очка. За різницею забитих і пропуще
них м’ячів у «Крнвбаса» друге місце, у «Ме
таліста» — третє.

Наступного туру — 21 серпня — «Зірка» 
вільна від гри. 26 серпня вона гратиме у Хар
кові з «Металістом», а 28 серпня прийматиме 
на своєму полі футболістів полтавського 
»Колоса».

м. сомо в.

На фото: так був забитий вирішальний гол. Олексій 
КАЦМАН сильним ударом послав м’яча у лівий кут иоріт. 
Воротар майже перепинив йому шлях, але втратив рівнова
гу і опинився разом з м’ячем у воротах.

Фото О. ЛОКАРЄВА.

Юнаки в дівчатаТ^
Якщо ви бажаєте здобути середню освіту і набути 

професії, вступайте до середнього профтехучилища 
№ 2 міста Кіровограда, яке готує спеціалістів для 
комбінату «Кіровоградважбу.ч» — найбільшої буді
вельної організації нашої області.

Училище приймає учнів на 1976—1977 навчальний 
рік:

до груп з трирічним строком навчання — для під
готовки електрослюсарів, слюсарів по ремонту авто
мобілів, електромонтажників по освітленню, освітлю
вальних і силових мережах та електрообладнанню, 
малярів (будівельних), мулярів — монтажників кон
струкцій, штукатурів, лишовальщіків-плитковиків;

до груп з дворічним строком навчання — для під
готовки столярів;

до груп з річним строком навчання — для підго
товки мулярів, лііцювальїшків-плнтковнків.

Приймають без вступних екзаменів юнаків і дівчат 
віком 14—20 років з освітою за 8. 9, 10 класів. За
рахованих на навчання забезпечують гуртожитком, 
парадним і робочим одягом, триразовим харчуми^- 
пям. підручниками. Учні одержують третину сум, за
роблених на виробничій практиці. Час навчання в 
училищі зараховується до трудопого стажу.

Училище має новозбулованпй. добре устаткований 
комплекс, у якому є кабінети і лабораторії, навчаль
ні майстерні, спортивний та актовий зали, спортивне 
містечко. В закладі працюють гуртки технічної твор
чості, художньої самодіяльності, спортивні секції.

При училищі є вечірня школа для груп з річним строком 
навчання.

Вппускнпкн-відміїїпіікн мають право-вступати до пінних І 
середніх учбових закладів на пільгових умовах, можутьбу- 
ти направлені у виші й середні учбпві заклади професійно- 
технічної освіти, де навчання проводиться при повному дер
жавному забезпеченні.

Юнаки, шо навчатимуться три роки, до закінчення І па 
рік після закінчення училища дістають відстрочку від при
зову в армію.

Вступники подають особисто або надсилають пош
тою заяву із зазначенням вибраної професії, авто
біографію, характеристику, свідоцтво про народжен
ня (оригінал) або паспорт (полають особисто), до
відки з місця проживання і про склад сім’ї, меднчи]ЬЛ 
довідку (форма № 286), 8 фотокарток розміром 
3X4 см.

Початок занять з І вересня 1976 року.

Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, вул. Чср- 
вонозорівська, 23. Телефон 2-38-49.

Т. в. о. редакторе М. СЕМЕНЮК.

їхати автобусами: АШ 2, 14 — до зупинки «Ву
лиця Мічуріна», № 29 — до кінцевої зупинки, тро
лейбусом № 2 — до зупинки «Буддеталь» або «Ву
лиця Короленка».

Ж Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
«молодой КОММУНАР» - 

орган Кировоградского обкома 
ЛКСМУ. г. Кировоград.

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

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Б K 11365,

ДИРЕКЦІЯ.

ПОГОДА

Вдень 17 серпня по території області і місту Кіровограду 
передбачається мінлива хмарність, в другій половині дня 
місцями невеликий дощ, можлива гроза. Вітер змінних на
прямків 2—5 метрів на секунду. Температура повітря по 
області 18—23. по місту 19—21’ градус.
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