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Ленінський урок «По-лелін- 
ськн, по партійному — на даль
ше піднесення сільського госпо
дарства!» — відбувся 20 листо
пада цього року в усіх комсо
мольських організаціях області.

Молодь Кіровоградщинв ви
вчала доповідь товариша Л. І. 
Брежнєва «Про дальший роз
виток сільського господарства», 
рішення липневого (1978 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, важливі 
постанови ЦК КПРС і "Ради 
Міністрів СРСР, схвалені Пле
нумом. Особливу увагу було 
звернено на визначальну роль 
цих партійних документів для 
всієї роботи по розвитку сіль

ською господарства перетво
ренню цієї галузі у високороз- 
вивутий сектор соціалістичної 
економіки.

Учасники Ленінського уроку 
оцінювали вклад липневого 
Пленуму ЦК КПРС в ленінську 
аграрну теорію, аналізували 
внесок кожної комсомольської 
організації, кожного члена 
ВЛКСМ у боротьбу за інтенси
фікацію сільськогосподарсько
го виробництва на основі його 
всебічної механізації, хімізації 
і меліорації.

Велику увагу на Ленінсько
му уроці юнаки приділили об
говоренню нової книги спогадів 
Л. І. Брежнєва «Цілина».

ПЕРША КОЛОНКА

ПОДАРУЙ СОБІ
БАДЬОРІСТЬ

• Третьому рому п'ятирічки—ударний фініш!

Вони приїхали в Кіровоград з Світло- 
Еодська — Тетяна Метірова, Анатолій 
Семенов, Володимир Ковязін, Надія 
Морозова, Григорій Яненко. Всі з робіт
ничих колективів, всі постійно займаю
ться спортом. Кращі значківці, спорт- 
смени-розрядники. В своему МІСТІ БОНИ 
мали найвищі результати з багатобор
ства ГПО. А тепер їм довірили виступа
ти за збірну Світловодська на чемпіона
ті області. І вони не підвели своїх това
ришів. Четверо з них стали чемпіонами, 
їм — похвала, їм — почесті. Та голова 
міського спортномітету Григорій Маной- 
лов оцінював їхній успіх, не взявши до 
уваги золоті нагороди:

— Ці сильні і вольові люди подарували 
собі бадьорість на довгі роки. Комплекс 
ГПО — перша підмога їм у праці. Немає 
такого дня, щоб вони з своїми товариша
ми по роботі, з своїми сім’ями не при
йшли на стадіон чи в споотиений зал. 
Звичайно, ножен з них мріяв про пере
могу на великих змаганнях. Але та.пе
ремога починалась з малого стадіону...

Так, вони не були байдужими, коли 
треба було організувати спортивні по
єдинки між бригадами, командами це
хів і відділів, допомогти підліткам здо
бути високий фізичний гарт, об’єднавши 
їх в дружні колективи за місцем прожи
вання. Та передусім ці трудівники завдя
чують фізкультурним і комсомольським 
активістам, які створили добру атмосфе
ру для Фізичного вдосконалення кож
ного робітника. І тепер в робітничих ко
лективах не гасне переконання — без 
фізкультури і спорту їм не обійтись. За
порукою успіху було й те, що в місті 
постійно і цілеспрямовано дбають ґ.ро 
будівництво нових і експлуатацію наяв
них спортивних баз. Еони тепер діють у 
мікрорайонах /ліста, в парку культури 
імені Шевченка. І скрізь клич: «Всі на 
старти ГПОЬ)

Так і в колгоспі імені Леніна Долин- 
ського району, колгоспі імені Щорса 
Ульяновського району, на Кіровоград
ському олійжиркомбінаті, в Солгутів- 
ській середній школі Гайворонського 
району. Тут теж успіх. Бо чітко і вміло 
об’єднали свої зусилля фізкультурні 
працівники, комітети комсомолу, гро
мадські активісти.

А там, де с місце байдужості і безвід
повідальності, одразу виникають нероз
в’язані пробле/ли. Навіть на обласних 
змічганнях з багатоборства ГПО пред
ставники Бобринецького, Голованівсько- 
го, Новоукраїнського районів не могли 
підтвердити нормативів. А команди 
Онуфріївського, Кіровоградського, Пет- 
рІЕСького, Вільшанського районів зовсім 
не з’явились на цей відповідальний тур
нір. А кого ж було везти, коли вже на
перед відомо, що повернуться додому 
з нулями? Було б соромно і самим 
спортсменам і їхнім насіавникам.

Прорахунни починались значно рані
ше. В колективах фізкультури не прове
ли змагань з багатоборства ГПО, не по
дбали, щоб_ молодь склала залік з фізич
ної та військово-технічної підготовки. 
Не було де. не було кому організувати 
цікаві масові поєдинни, на яні б вийшли 
псі — і дорослі, і юні.

Тож доводиться констатувати той 
факт, що в багатьох районах послабили 
свою діяльність ради з комплексу ГПО, 
пішла на спад робота по пропаганді фіз
культури і спорту, не зроблено вимір в 
будівництві спортивних споруд.

Фізична культура — важлива умова 
гармонійного розвитку людини. І ті, 
кому ДОЕІренО фізичне ВИХОБЗННЯ МОЛО
ДІ, мають про це пам'ятати повсякчас. 
Пам’ятати і діяти! Щоб кожен юнак і 
дівчина подарували собі бадьорість.
»жамжпмвзюш

На одпіїї з околиць Иовозр- 
яангсльська, иа території кол
госпу імені Енгельса, виріс 
чималий за розмірами свиновід
годівельний комплекс. З вве- 
леппям його у дію господар
ство продаватиме державі ти
сячі топи поживної свинини. Та 
то буде трохи згодом. А нині 
тут шс господарюють буді
вельники.

Треба сказати відверто, чима
ло людей працювало па спо
рудженні комплексу. Та не всі 
добросовісно. От і доводиться 
тепер «залатувати» дірки ком
сомольсько-молодіжній бригаді 
мулярів міжколгоспної буді
вельної організації. Знаючи 
вміння і потенціальні можли
вості в роботі кожного члена 
колективу, бригадир Федір Са
мошин так щодня розподіляє 
(••бои’язкн, намічає фронт ро
біт, то молоді будівельники 
працюють з випередженням 
графіка. Піші на трудовому 
календарі бригади — березень 
1979 року. І якби все залежало 
тільки від них працьовитих 
хлопців, па сіл шоком плексі уже 
б і ворота пофарбували.

Колектив комсомольсько-мо
лодіжної давно відомий у ра
йоні своїми добрими ділами. 
І треба сказати, що молоді бу
дівельники з року в рік не тіль
ки удосконалюють свою май
стерність. а й зростають духов-

ПРАВИЛА
Колеса швидко розмотують 

сіру стрічку дороги. За кер
мом — комсомолець Василь 
Івасюк. У колгоспі «Родина» 
волинського району хлопця 
знають як одного з досвідче
них водіїв, хоч виробничий 
стаж йо*о невеликий. Любить 
молодий шофер свою //ашину, 
по-господарському використо
вує її, стежить за технічним 
станом автомобіля. Василь знає 
можливості своєї машини, знає,

ШЕИДАРІ -
ВЕСНА

по. все впевненіше почувають 
себе справжніми господарями 
па риштованнях будов. Так, 
Олександр Чорний прийшов у 
бригаду комсомольцем, мав 
зовсім невеликий виробничим 
досвід. А нині він — один з 
кращих мулярів. Комсомольці 
міжколгоспбуду попрохали 
райком рекомендувати його в 
кандидати, а потім — і в чле
ни КПРС.

Рекомендували ми в члени 
партії Леніна і колегу Олек
сандра — Юрія Бондаренка, 
теж одного з кращих будівель
ників. Очевидно, мине якийсь 
час, і комуністи міжколгоспбу
ду приймуть до своїх лав ком
сомольця Василя Томака — 
тесляра бригади.

1 отаким їм, дружним і 
невтомним, добре пранюється в 
рахунок четвертого року п’яти
річки.

‘ І. АЛЕКСАНДРОВ, 
перший секретар Новоар- 
хангельеького райкому 
комсомолу.

ЕКОНОМІЇ
що можна пального витрачати 
значно менше, ніж передбаче
но нормою. Правильно обрати 
швидкість в залежності бід 
стану дороги, використати, де 
можливо, інерцію, не допуска
ти холостої роботи мотора — 
такі правила виробив для себе 
комсомолець. Це дозволило 
йому з початку року зекономи
ти 250 кілограмів пального.

В. ІВАНОВ

Семестр третій, 
трудовийРАПОРТУЮТЬ БУДЗАГОНІВЦІ

ТГ РЕТІЙ трудовий! Яким він був 
4 цього року для студентської мо
лоді нашої області?

Із двадцяти вищих і середніх на- 
єчальних закладів області було сфор
мовано тринадцять студентських за
гонів чисельнісію більше 1300 чо
ловік.

У Криму і на Поділлі, у Калмикії І 
в Хабаровському краї працювали 
студенти Кіровоградського педінсти
туту та курсанти льотно-штурман
ського училища. Чимало студзагонів- 
ців працювало у містах і селах нашої 
області. До речі, лише тут студентські 
трудові колективи виконали обсяг ро
біт на суму 1 мільйон 729 тисяч кар
бованців, що значно вище зобов’я
зань.

(Закінчення на 4-й стор.).

Любов Матронінаі Валентина Новикова нещодавно 
сіднрили трудовий календар 1978 рону, сьогодні на 
ньому січень. Працюють дівчата електромонтажницп- 
ми-схемницями на Олександрійському електромеха
нічному заводі. Виконання змінних завдань на 107— 
11© відсотків стало для них нормою, а стопроцентна 
здача продукції з першого подання — заноною робіт
ничої совісті.

На фото (зліва направо}: Любов ВДАТРОН8НА 
і Валентина НОВИКОВА.

Фото Е. ГРИБА.

• ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ
$ ВІТНО-ВИБОРНІ збори 

б комсомольських ор
ганізаціях Новоукраїнсько- 
го району завершувала 
комсомольська організа
ція пересувної механізо
ваної колони № 135. Вони 
мали відбутися завтра, 
тож напередодні завітала 
в ГІМН — захотілося по
бачити ,як ідуть останні 
приготування до них.

Сорок п’ять комсомоль
ців на обліку в комсо
мольській організації мех
колони. Не багато, не ма
ло — середня за кількіс
тю первинна. Сьогодні 
молоді будівельники в се
лі Комишуватому зводять 
будівлі філіалу сільсько
господарської Академії 
республіки, тваринниць
кий комплекс в колгоспі 
імені Ульянова, в Новоук- 
раїнці — нову друкарню, 
8-квартирний житловий 
будинон, базу райсільгосп- 
техніни, меблеву фабрику 
«Зірка», у Вільшанці — 
районний будинок зв’язку.

А ЩО НАПЕРЕДОДНІ?
Як бачимо, досить про

сторий будівельний май
данчик у юнаків та дівчат 
мехколони. Над споруд
женням тваринницького 
комплексу в колгоспі іме
ні Ульянова комсомольці, 
які тут працювали, очолю
вані молодим виконробом, 
кандидатом у члени КПРС 
Миколою Пономаренком, 
взяли шефство. Конкретно 
визначили строки здачі 
ряду об’єктів ноеобудови. 
Так, за графіком комсо
мольського шефства вчас
но було завершено спо
рудження майданчиків 
для вигулів тварин, насте
лено підлогу в приміщен
нях. Молодь застосувала і 
свої методи скорочення 
строків будівництва. У 
розпал робіт на комплексі 
комсомольці організували 
і провели два суботники. 
Весь обсяг робіт, визна

чений заходами комсо
мольського шефства, вже 
виконано.

Хороша справа, звичай
но, заслуговує не увагу. 
Значить, цю ініціативу по
винні були підтримати на 
інших об’єктах будівни
цтва. Хоча б найбільш від
повідальних — пускових. 
Однак, добрий початок 
дальшого розвитку не 
знайшов. А шкода. Шеф
ство над спорудженням 
тваринницького комплек
су в колгоспі імені Улья
нова показало, що комсо
мольці, молодь мехколо
ни можуть, і їм під силу, 
вносити корективи до при
скорення темпів роботи. 
І це просто необхідно. 
Адже ПМК-135 тресту *КІ- 
роЕоградсільбуд» хроніч
но не виконує планові

(Закінчення на 2-й єтор.)<
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Книги життєвої мудрості

ЦІЛИНА
У ДОЛЯХ 
ПОКОЛІНЬ

В усіх КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
організаціях Світловод- 
ська проходять масові чи
тання нової книги спогадів 
Леоніда Ілліча Брежнєва 
«Цілина».

Я побував у комітеті 
комсомолу Придніпров
ського Рембудсгіецуправ- 
ління. Комсомольців тут 
небагато — всього двад
цять, але виконують вони 
дуже важливу роботу: ре
монтують, налагоджують 
основне технологічне ус
таткування на заводах 
чистих металів та твердих 
сплавів.

Своїми враженнями від 
книги ділиться секретар 
комітету комсомолу РБСУ 
Федір Григор’єв:

— Нова книга Генераль
ного секретаря ЦК КПРС, 
Голови Президії Верхов
ної Ради СРСР Л. І. Бреж
нєва, з якою у ці дні по
знайомилися я і мої това
риші по роботі, справила 
незабутнє враження. На 
прикладах героїчної пра
ці вона вчить нас жити, 

боротися з труднощами. 
Про цілину ми знали ба
гато. Але тільки тепер так 
ясно відчуваєш, яка гран
діозна це була справа. Які 
напружені, дійсно фрон
тові умови, вирішення 
найскладніших, найрізно
манітніших проблем, який 
самовідданий труд! А ме
не особисто схвилювала 
та розповідь, де йдеться 
про трагічну загибель 
двох першоцілинникіз — 
Д. Нестеренка і В. Рагузо- 
ва. Передсмертний лист 
В. Рагузова своїм синам 
для нас, сьогоднішньої 
молоді, звучить як наказ: 
іти вперед, боротися з 
труднощами.

Після прочитання книги 
приходиш до висновку, 
що своя цілина є у кож
ного. І знайти її можна не 
тільки на будовах Атом- 
машу чи БАМу, а поряд з 
нами. с. тишко, 
плавильник заводу чис
тих металів.

НЕЗАБУТНЄ
Прочитав я спогади Ге

нерального секретаря ЦК 
КПРС, Голови Президії 
Верховної Ради СРСР това
риша Л. І. Брежнєва «Ціли

на», і перед очима знову 
пропливло прекрасне, безкі
нечне, майстерно виписане 
полотно: безкраї, важкоко- 
лосі хліба, лінії високо
вольтних передач над ни
ми, затишні, обрамлені зе
ленню дерез просторі бу
динки в сучасних селищах і 
знову хліба, хліба, хтцба... 
Дивишся на те багатство — 
не надивишся. Золоті руки 
у того художника, який 
створив оцей шедевр, — 
багатомільйонні руки ра
дянської молоді, яка за не- 
позні чверть століття пере
творила ковильні степи у 
квітучий край.

їхали ми, 17 механізато
рів району, зі своїми но
венькими «Колосами» у да
лекий Казахстан допомага
ти збирати хліб третього 
року п’ятирічки, ще й не за
кінчивши жнив у своїх гос
подарствах. Та за долю сво
го хліба вже були спокій
ні — день-другий до кін
ця жнив залишилось, а на 
казахських землях — на 
мільйонах гектарів ще стоя
ли незібрані зернові. Нас 
було 8 комсомольців у за
гоні з нашого району — 
Микола Худомай з колгоспу 
імені Свердлова, Петро 
Марченко з колгоспу імені 
Калініна, Володимир Кузне
цов із «Заповіту Леніна», 
мій земляк Георгій Бубнов, 
Станіслав Коржов із кол
госпу імені Леніна та інші. 
Усі ми вперше їхали в Ка
захстан, намагалися все ці
каве, що зустрічалося в до

розі, запам’ятати, щоб по
тім розповісти вдома, това
ришам у бригаді. Чимало 
було цікавого, незнайомо
го, незвичайного. Та щедра, 
дбайливо оброблена, обжи
та й прикрашена земля Ка
захстану справила таке вра
ження, що важко було 
уявити, що 24 роки тому 
тут був дикий степ зі стада- 
дами коней і овець.

Продовжували жнива в 
Актюбинській області. Не 
скажу, що умови були спри
ятливі — усього трапляло
ся. Та працювали всі з та
ким же старанням, як і вдо
ма, бо що український, що 
цілинний хліб — хліб нашої 
Вітчизни. І тільки тепер, 
прочитазши спогади Л. І. 
Брежнєва, я зміг повністю 
усвідомити, яку колосальну 
роботу проведено, скільки 
труда вкладено і скільки 
додаткового хліба одержа
ла Батьківщина за неповні 
чверть століття. І гордістю 
сповнюється серце за пра
цьовитих своїх співвітчизни
ків, здатних пустелю пере
творити з квітучий сад, змі
нити русло ріки, серед спо
конвічної тайги прокласти 
залізницю. І я щасливий 
тим, що належу до багато
мільйонної армії хліборобів 
свого великого багатонаціо
нального народу.

Г. ІЛЬЧЕНКО, 
комбайнер колгоспу іме
ні Володимира Ульяно- 
ва Олександрійського 
району.

Сашко ШВЕЦЬ — член міського штабу юних ін
спекторів вуличного руху, в Кіровоградській середній 
школі № 5 його знають як активного пропагандиста 
правил безпеки руху. А нещодавно шнільний штаб 
юних інспекторів привітав свого номандира з перемо
гою у республіканській вікторині «Правила нашої ву
лиці», підсумки якого недавно підбила газета «Зірка», 

Фото В. ГРИБА.

А ЩО НАПЕРЕДОДНІ?
(Закінчення. 

Поч. на 1-й стор.).

завдання. Так, план по 
генпідряду за 10 місяців 
року виконано на 74, по 
будівельно-монтажних ро
ботах — на 82 проценти, 
замість п’яти об’єктіз за 
цей період введено в дію 
чотири.

До інших недоліків у 
роботі будівельної органі
зації можна додати і не- 

► достатній рівень організа- 
'' ції праці, трудової ди- 

■ сципліни, погане забезпе
чення будівельними мате
ріалами (влітку з вини 
тресту два місяці не на
дійшло й грама цементу, 
із-за чого припинили клад
ку цегли на будовах). 
Отож поширення ініціати
ви допомогло б без сум
ніву поліпшити виробничі 
показники колективу мех
колони.

Сподівалась, що про це 
йтиметься у звітній допо
віді. Та...

— Допозідь ще не гото
ва, — якось спокійно по
яснив секретар комсо
мольської організації Ві
талій Бакун. — Зборів 
завтра не буде, перенесли 
їх на п’ятницю. Важко з 
робочий день людей зі
брати.

Після дальшої бесіди з 
Віталієм взяв сумнів: а чи 
відбудуться збори і з п’ят
ницю? І ось чому. Із соро
ка п’яти членів ВЛКСМ, 
що стоять на обліку з 
комсомольській організа- 

. ЦІЇ мехколони, одинадцять 
вибули без зняття з облі
ку. Значить, не з’являться 
ці одинадцять і в п’ятни
цю і після неї. Мало надії, 
що й всі наявні тридцять 
чотири комсомольці теж 
прибудуть з усіх будівель
них майданчиків ПМК, бо 
сузора внутріспілкова ди
сципліна не стала нормою 
життя організації. Комсо
мольські доручення мають 
тільки члени комітету. 
Решта спілчан не залучена 
назіть до виконання тим
часових доручень. Протя
гом звітного періоду від
булося всього шість збо
рів. Півроку не діяв штаб 
«Комсомольського про
жектора» — розрахуааасл 

начальник штабу Анатолій 
Пічкуренко, а переобрати 
його так і не здогадали
ся. Сам комітет комсо
мольської організації пе
ретворився в суто фор
мальний орган керівни 
цтва первинною. За весь 
звітний період в ПМК 
не було створено жодно
го комсомольсьхо-моло- 
діжного колективу, трудо
ве змагання між молоддю 
фактично вів тільки комі
тет профспілки. Наслідки 
такої діяльності комітету 
комсомолу не забарилися 
проявитись. Коли захворів 
секретар комсомольської 
організації Віталій Бакун, 
два місяці внутріспілкова 
робота йшла майже само
пливом. Про це скаржився 
Віталій, замовчуючи, що 
сам особисто не буз ви- 
/гогливим ватажком.

Не довелося побачити 
якихось слідів готовності 
до головних зборіз року в 
комсомольській організа
ції ПМК-135 тресту «Кіро- 
воградсільбуд». Назіть за 
кілька днів до них.

Можна погодитися з 
комсомольським ватаж
ком: дійсно важко забез
печити стопроцентну явку 
спілчан ГІМК на збори. 
Специфіка роботи така — 
будівельні об’єкти відда
лені один від одного. Але 
ж не новачок на своїй ви
борній комсомольській 
посаді Віталій Бакун. Для 
того, щоб комсомольці 
прибули на свої головні 
збори року вчасно і у пов
ному складі, перш за зсе 
потрібно було потурбува
тися зарані. Забезпечити 
з цей день всі будівельні 
об’єкти, де працюють ком
сомольці, підмінними ро
бітниками, транспортом, 
доручити членам комітету 
проконтролювати вико
нання цих заходіз.

А ще хотілося б, і це го
ловне, щоб у комсомоль
ській організації мехко
лони комітет діяв не а 
одній особі ватажка, а 
стаз дійсно колективним 
штабом керівництва всією 
внутріспілковою роботою.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

мі. Ііовоукраїпка«

СЗ ЗАВЖДИ з цікавістю 
** читаю в «Молодому 
комунарі» матеріали, що 
порушують актуальні пи
тання поліпшення внутрі
спілкового життя.

(10 жовтня

І цього разу, коли ді
знався з газети про 
невтішні справи комсо
мольської організації кол
госпу імені Ульянова Доб- 
ровеличківського району, 
взявся за перо. Бо публі
кація «Претензійний моно
лог голови» 
цього року) наштовхнула 
на роздуми, 
можу не поділитися. Нас, 
педагогів, турбує доля на
ших вихованців не тільки з 
школі і, може, навіть не 
стільки з її стінах, скільки 
в післяшкільному житті.

якими я не

Є у нас така комсомоль
ська традиція — після ос
таннього дзвінка скликати 
комсомольські збори. На 
них ватажки організацій 
десятих класів коротко 
ззітують про трирічне 
життя в спілці, а потім 
кожному випускникові 
вручають дружній шарж 
із побажаннями. Наприкін
ці десятикласники зали
шають збори, а головую
чий (секретар комітету) 
виголошує заключне сло
во: бачите, як нас мало 
зосталося. До того ж пі
шли найдосвідченіші.

Мені хочеться, щоб по
дібні збори проводили й 
у виробничих та студент
ських колективах. І щоб 
уже інший головуючий 
сказав: бачите, нас стало 
більше. Прийшли наймо
лодші: їм потрібна наша 
допомога. А від вас, мо
лоде попознення, ми че
каємо цікавих комсомоль
ських справ. Адже з шко
лі ви були їх ініціаторами 
та організаторами.

Але не знаю я про такі 
збори. Ті, що в школі були 
найдорослішими й найдо- 
свідченішими, виявляю
ться наймолодшими і нео
фітами в іншій ситуації.

Щасливі, хто вливається 
в такі виробничі колекти
ви, як колектив Мінсько
го заводу електроннооб- 
числювальних машин (про 
це писала «Правда» 18 
жовтня нинішнього року), 
де відділ кадрів цікави
ться темами тзоріз деся
тикласників, рада моло
дих робітників займається 
профорієнтаційною робо
тою з школі, . на період

• Школа комсорга

СТИМУЛЮЮЧИЙ
ДІАЛОГ
масового працевлаштуван
ня випускників створюють 
комсомольський відділ 
кадрів, а кожного новачка 
зустрічає наставник.

У колгоспі імені Ульяно- 
ва всього цього немає. Іа 
хіба лише в цьому кол
госпі і чи ж тільки з кол
госпах?

Нашій школі, може, й не 
дуже б ремствувати. Зга
дується цьогорічна район
на комсомольська конфе
ренція. Понад третина 
промовців початкували в 
комсомолі в нашому за
кладі. Я дивився на них — 
змужнілих, слухав їхні 
зрілі роздуми, аналізував 
їхні критичні звинувачення 
і самокритичні визнання— 
і справді радів. Ні, не нам 
приписував у заслугу 
сформовані якості комсо
мольських активістів, — 
віддавав належне тим, хто 
дбайливо обробляв наш 
засів.

Тривожно на душі, коли 
вручаю атестати про се
редню освіту. Найболючі
ше, коли піднімається на 
сцену першим секретар 
комітету комсомолу, який 
уже два місяці не секре
тар і який місця собі не 
може знайти, немов щось 
втратив, загубив.

Усе мрію: якби ж то 
його запримітили з іншо
му колективі, збагнули 
його організаторські якос
ті і знайшли їм застосу
вання. Хоча б так, як у Кі
ровоградському педаго
гічному інституті Віктора 
Паладька, що очолив і 
непогано вів студентську 
організацію.

Та шкодую часто: нерід
ко умовляю колишніх ак
тивістів, яким роками не 
дають доручень, не шука
ти інших колективів. І, як 

автор статті, ставлю їм за 
приклад Корчагіна.

Розумію, що в іншому 
колективі можуть бути й 
кращі організатори. Тож 
життя молодіжне має ви
рувати. Якби ж то так...

АДИ В ШКОЛІ пестуємо 
* 1 кожного. Невдач і по
милок, на жаль, багато. 
Але ж не сходить з наших 
уст: диференційований
підхід, урахування індиві
дуальних особливостей, 
формування колективу. 
До кожного шукаємо клю
ча, всім допомагаємо зна
йти своє, вчимо і підка
зуємо, контролюємо і роз
криваємо перспективу.

Може, навіть перебор
щуємо: настирливо вчимо, 
часто підказуємо, повсяк
денно контролюємо і над
то широко розкриваємо 
перспективу. Вихованець 
звикає до підказок та опі
ки, якої потім буде за
мало.

На два місяці дорослі
шим став юнак, і вже пус
тили його в течію: хай сам 
живе. Він іще нікого не 
знає, а його не знайом
лять; він нічого не тямить 
у специфіці виробничого 
колективу, а ним ніхто не 
займається.

Педагогіка, любив по
вторювати В. О. Сухомлин- 
ський, — наука для всіх. 
Гадаю, що мались на ува
зі не тільки батьки. Мис
тецтвом педагогічно: о 
впливу повинен оволоді
вати кожен господарник. 
Сьогодні це — веління 
часу.
Щ І. я не реабілітую тих 
1 ’ юнаків і дівчат, які 
миряться з нудотою і не 
виявляють належних якос
тей борні в молодіжному 
житті. Та до нас, дорос
лих, претензій більше. 

Лавка стаз Корчагіним не 
сам по собі. Його підхопи» 
Жухрай, учив Сегал, вихо
вував Токарєв. Кожен із 
нас, кого молодь шаноб
ливо називає ветеранами, 
повинен бути Жухраєм чи 
Токаревим. Це — нащ най
перший обов’язок, неза
лежно від того, де пра
цюємо і ким працюємо.

Претензій до молоді 
пред’являти не так уже й 
важко.-Значно складніше 
враховувати, що, як гово
рив Л. І. Брежнєв на XXV 
з'їзді КПРС, маємо спра
ву з характерами, які ще 
не усталилися. Зіткнення 
з формалізмом, з бюро
кратичними підходами до 
виховної роботи гасить 
вогонь сердець, а наше 
завдання — не тільки збе
рігати, а й роздмухувати 
цей вогонь.

Ми б допустилися по
милки, якби вважали, що 
таке завдання розв’язує
ться легко. Не знаю нічо
го складнішого за вміння 
запалювати юнь буденни
ми спразами. Тут тоді до
сягаєш належного ефекту, 
коли сам шукаєш і вмієш 
знайти, так підказуєш, що 
вихованці й не помічають 
цієї підказки, сприймаючи 
її мало не за свою догад
ку* Мистецтвом такого по
рядку мусимо оволодівати 
всі. Не в кожному педвузі 
викладають на належному 
різні питання методики 
комсомольської роботи, а 
знати її в наш час зобов'я
заний випускник будь-яко
го навчального закладу, 
бо ж кожному необхідно 
працювати з людьми, і, 
насамперед, з молоддю. 
Впевнений: у тематику
курсової перепідготозки, 
незалежно від категорії 
слухачів, треба внести пи
тання педагогіки роботи з 
колективами і молодіжни
ми його прошарками на
самперед. І хай під час 
перепідготовки практику
ють обмін досвідом. Ад
же не всюди взаємини ке
рівника і молоді грунтую
ться на претензійних мо
нологах керівника. Хай і 
наша газета стане трибу
ною, з якої промовляти
муть ті, хто майстерно ве
де і в даній ситуації 
діалог.

А. РЄЗНИК, 
директор Ганворон- 
ської середньої шко
ли М 5.
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Н АПЕВНЕ, немає юнака чи дівчини які 
П на початку свого життєвого шляху 
не мріяли б про великі звершення і 
визнання сучасників. За умов' соціаліс
тичного ладу кожна молода людина 
прагне до прекрасного і корисного до 
суспільного утвердження своєї особис
тості. І, певно, не знайдеться сьогодні 
серед Підростаючого покоління такого 
хто не знає або не чув би, не думав над 
тим, що єдиновірним шляхом до утверд
ження особистості Є Праця на благо су
спільства. Але розуміння проблеми са
ме по собі не є її вирішенням. Вирішен
ня потребує конкретної роботи і того, 
хто починає життєвий шлях, і колективу 

Одного разу мені довелось бачити 
як біля віконця каси стозпилась черга*. 
Робітники поспішали: був кінець зміни, а 
за годину телеекран обіцяв футбольний 
матч. Молоденька касирка простягувала 
папірець, де хлопці мовчки ставили під
писи, і зосереджено відлічузала гроші. 
Білявий юнак, тримаючи з руках пачку 
червінців, щиро дивувався: мовляв, за 
що ж цього разу йому видали їх так ба
гато? Невдовзі в гурті хлопцеві поясни
ли, що то, мабуть, премія за квартал, і 
дійшли спільного рішення: дають, то 
бери...

Того дня на заводі справді давали ро
бітникам премії за успішне виконання 
квартального плану. А в житті вже зга
даного юнака то була перша премія. 
І перша гордість за свої вмілі руки, .і 
перша радість пере/логи, бо були ж таки 
напружені дні, бо була ж приємна втома 
після зміни, бо було ж нестримне ба
жання виконати вчасно складне замов
лення. Явно наслідуючи дорослих, 
хлопець засунув у кишеню гроші і по
прямував до дверей. Уже на порозі роз
гублено оглянувся: як же так — пре
мія — і ніхто нічого, і все так буденно, 
байдуже? Його розгубленість зрозуміла: 
премія заслужен?, але адміністрація за
була про самий зміст нагороди.

Давайте уявимо цього хлопця через 
кілька років. Учора він достроково вико
нав план, охоплений почуттям відпові
дальності за доручену справу. Завтра 
він, можливо, теж працюватиме не менш 
завзято, однак мотиви ударної праці у 
нього можуть бути зовсім інші.

ЗАГАЛЬНОВІДОМО, що для радян
ської людини -праця — категорія 

моральна. І коли вплив покарання, як 
правило, завжди обмежений, бо спря
мований передусім на винуватця, то за
охочення створюють притягальний пре
цедент. У колективі, де- стимулюють ро
боту кращих виробничників, вйТіикає 
атмосфера трудолюбства і взаємної по
ваги, творчого суперництва і допомоги 
один одному. Соціалістична практика 
стверджує, що в людині треба заохочу
вати не тільки сам факт перевиконання 
плану чи високоякісної роботи, а й усві
домлене ставлення до праці — наше, 
комуністичне. Адже за роки Радянської 
влади виховано людину, для котрої го- 

! повне не споживацьке ставлення до жиі-
тл, а високе розуміння суспільне* необ
хідності власного трудового внеску, 
своєї причетності до державних справ. 

Глибоко закономірним є той факт, що 
ініціатива боротьби за ефективність і 
якість народилася в робітничих колек- . 
тивах. Саме в них проблема підвищен
ня якості виробництва., знайшла свій мо
ральний зміст і перетворилася з вироб- 

Іничого лозунга в моральну норму. Але 
суть не тільки в тому, що такі робітники 
працюють високоякісно. Важливіше, щоб 
зони мали послідовників і їхній досвід 
стаз загальним надбанням.

Проявом високої моральної зрілості 
сгаз патріотичний почин червонозорів- 
ців — бригади формувальників депута
та Зерхозної Ради СРСР В. І. Гетьман
ця — виконати до першої річниці нової 
Конституції три з половиною річних нор
ми виробітку. Цю ініціативу було глибоко 
вивчено в усіх ланках політичної та еко
номічної освіти, обговорено і підтрима
но на зборах. Уже влітку плачи трьох 
чотирьох з половиною років п’ятирічки 
аиконало 70 бригад і 1862 робітники.

Про притягальну силу цього позитив
ного прикладу і благородне стрємління 
багатьох працею звеличити Батьківщину 
переконливо свідчить той факт, що біль
ше тисячі трудових колективів і майже 
21 тисяча виробничникіз Кіровоградщи 
ни до річниці нової Конституції викона
ли плани трьох років п’ятирічки.

Подібних прикладів такого плану ба
гато. Так, колектив Олександрійського 
електромеханічного заводу імені XXV

ДО 325-РІЧЧЯ
ВОЗЗ’ЄДНАННЯ УКРАЇНИ
З РОСІЄЮ

ДОВІЧНО
ПРОЇЖДЖАВ я оце якось по

лями нашого колгоспу, 
оглядав посіви озимини. Пше
ниця добре розкущилася, су
цільним пухким килимом по
крила землю. Тепер тільки б 
гнігу щедрого та хорошу весну.

о їзду КПРС кілька років тому вступив у 
змагання під девізом: «Ритмічність ро
боти — запорука ефективності і якості». 
Партійна, комсомольська організації ви
робили систему виховання трудівників у 
Дусі високої особистої відповідальності 
за доручену справу. І ось результат: 
сьогодні понад двісті робітників під
приємства користуються особистим 
клеймом якості.

Справді, совість керує людиною. Біля 
неї контролера з ВТК не поставиш. Бо 
почуття відповідальності, виробничого 
обов язку невіддільне аід активної жит
тєвої позиції. Коли зоно стало внутріш
нюю потребою людини, переросло у 
звичку, тоді це й комуністично сприйня
тий моральний обов’язок. Керуючись 
ним, і звершив робітник локомотивного 
депо станції Помічна, почесний заліз
ничник Василь Денисович Меркулов 
справжній трудовий подвиг — за 20 го
дин безперервної роботи відремонтував

Ми повинні виховувати у молодій лю
дині активну життєву позицію. Так, вихо
вувати саме людину небайдужу, при
страсну. А то буває, що адміністрація іде 
шляхом найменшого опору — звільняє з 
роботи недисциплінованих. Звичайно, та
ке рішення не виключається, але воно 
повинно бути крайнім заходом. Може, 
варто ще раз подумати, чи не буде той, 
хто прогулював у твоєму цеху, прогулю
вати і в сусідньому? І ЯК же тоді з по
чуттям особистої відповідальності кож
ного з нас за есе, що відбувається в 
країні, з почуттям господаря?

Ім’я Миколи Петрова, бригадира ком
сомольсько-молодіжного колективу пла
вильників Світловодського заводу чис
тих металів, відоме, мабуть, більшості 
читачів «Молодого комунара». ІЦн а 
липні бригада рапортувала про вико
нання планів чотирьох років п'ятирічки. 
Та не всі знають, що сьогоднішній Пет
ров — орденоносець, що він свого часу

МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ

ВІДКРИТТЯ 
ОСОБИСТОСТІ

І. Оліфіренко,
завідуючий відділом пропаганди і агітації обкому Компартії України.

двигун теплозоза. Ремонт двигуна на 
заводі зайняв би майже два тижні і кош
тував би 80 тисяч карбованціа.

Яскравий приклад. Саме тому коміте
там комсо/лолу слід розглядати змаган
ня не тільки як засіб мобілізації молоді 
на виконання народногосподарських 
завдань, а і як форму виявлення пози
тивних особистих якостей людини, по
ступового формування у юнаків і дівчат 
комуністичного ставлення до праці. Сьо
годні в нашій області звання комуністич
них носять 14 підприємств, 1105 цехів, 
дільниць і відділень, 2869 бригад. Висо
кого звання ударника комуністичної 
праці удостоєно 79 тисяч чоловік.
*Т* АК, саме система морального заохо- 
■ чення за високопродуктивну і доб
роякісну працю і піднімає людину у 
власних сиах, і створює навколо неї по
зитивну громадську думку.

Зрозуміло, що престиж, повага інших 
для молодого юнака чи дівчини бувають 
важливіші за премію. Хоча трапляється, 
що не завжди молодих у нас преміюють, 
заохочують до праці взагалі. Маю на 
увазі оті списані комбайни, котрі поде
куди вручають молодим механізаторам, 
і цехи, де вчорашнім випускникам проф
техучилищ доручають нудну роботу. 
Йдеться не про протиставлення премії 
моральним стимулам і не про створен
ня виняткових умов для молоді, а саме 
г.ро вмілий підхід, ефективне поєднання 
різних засобів впливу. Що ж до трудно
щів, пошуків, намагання братися за спра
ву навіть без достатнього досвіду, тех
ніки тощо, то це повинно йти від енту
зіазму молодості. Бо коли, як не в ран
ній молодості, хочеться утвердити себе, 
завоювати авторитет в очах ровесників 
і старшого покоління?

Це-розуміють, наприклад, у колгоспі 
імені XXV з’їзду КПРС Онуфріївського 
району. Тому тут із 950 колгоспників 
третина — віком до тридцяти років. За 
останні п’ять років 59 випускників міс
цевої школи лишилися працювати в кол
госпі, щоб саме у цій сфері людської 
діяльності і на цьому поприщі утвердити 
свою особистість.

Наш земляк В. О. Сухомлинський пи
сав, ще завдання всієї системи 
ністичного виховання полягає 
щоб до виконання обов язку 
Батьківщиною людину спонукала її влас
на совість, щоб свої ечинки, особливо 
свою працю вона оцінювала з точки зо
ру інтересів нашого господарства і всієї 
соціалістичної співдружності.

до

дня моє хлібороб- 
але відчуеав водно- 
тривогу. А як же в

Раділо того 
ське серце, 
раз і якусь 
них?

У них — 
беда» Касторінського 
Курської області. 1976 року ме
ні випала нагода побувати там. 
Якщо пам’ятаєте, те літо було 
дуже дощове й холодне. І дома 
нас щодня чекали труднощі на 
жнивах, та на Курщині і в ін
ших навколишніх областях бу
ло геть непереливки. Урожай 
вродив багатий — яра пшени
ця видавала по 28, а озимина 
по 42—45 центнерів з гектара.

це о колгоспі «По- 
т району

кому 
в том/, 

перед

перейшов з передового комсомольсько- 
молодіжного колективу у відстаючий і 
еивів його в передові, і що на рахунку 
цього колективу вже кілька значних 
трудових перемог.

У цих вчинках — яскравий вияв нашо
го ставлення до праці, підтвердження 
того, що ’нєш спосіб життя ми створює- 
гло самі. Він народжується в серці люди
ни під животворним впливом марксист
сько-ленінської ідеології, теорії і прак
тики ленінської партії, виструнчується з 
потреб суспільства і формує відпові
дальність за всіх і за все. Оця внутрішня 
потреба людини відчувати себе потріб
кою іншим виховується змолоду життям, 
цілеспрямованим виховним процесом і 
благородним стремлінням людини 
ідеалу, тобто — самовихованням.

І коли робітники Сальківськсго цукро
заводу — молодий комуніст Івач Ьсйко 
та комсомолець Олександр Дслинський 
подали раціоналізаторську пропозицію, 
впровадження якої майже з п’ять раз 
прискорило операцію по розвантажен
ню автомашин, — вони керувалися внут
рішньою потребою бути потрібними лю
дям, заводові, суспільству.
у НОВІЙ праці Леоніда Іліча Брежнє- 
* ва «Цілина» на яскравих прикладах 
показано, як наші славні радянські люди 
в боротьбі за виконання рішень партії 
про освоєння цілинних і перелогових зе
мель проявляли зразки масового героїз
му. ВІН особлизо ВИДІЛИВ героїзм буднів 
і розповів про мужність Василя Рагузо- 
ва. Не можна спокійно читг-ти зворушли
ві передсмертні рядки Василя до дружи
ни: «Якщо ж мене не буде, вихсвай си
нів так, щоб вони були людьми», до ді
тей: «Я хотів, щоб аи продовжили 
мою справу. Найголовніше — треба бу
ти з житті людиною».

Тому, у кого щось не вдається, хто 
схибив чи, може, надто зосередив свою 
увагу на дрібних образах, претензіях, 
варто задуматись, хто сформував харак
тер Василя Рагузога. Думається, що таку 
любов, окриленість і відданість ідеалам 
суспільства сформувала наша прекрасна 
радянська дійсність — життя, праця, 
виховання, самовиховання і ін.

Якщо говорити про нашу загальну від
повідальність, то доречно підкреслити, 
що потреби індивідуального підходу до 
людини народили рух наставництва, яке 
в нашій області маг. великі традиції. Всій 
країні відоме ім'я бригадира тракторної 
бригади ордена Леніна колгоспу імені

XX з'їзду КПРС Новоукраїнського райо- л 
ну, дзічі Героя Соціалістичної Праці І 
О. В. Гіталова. Він виховав чимало пер- І 
шокласних механізаторів, його школу І 
передового досвіду пройшли понауі 11 В 
ТИСЯЧ чоловік.

Па колгоспних зборах, які розглядали 
питання морального виховання особи в 
трудовому колективі, О. В. Гіталов під
креслив, що головне — знати молоду 
людину, її характер, нахили. Успіх спра
ви забезпечується винятковою чуйністю, 
високою вимогливістю, індивідуальним О 
підходом до кожного.

Добре працюють настазники на Олек
сандрійському електромеханічному за
воді. Тут понад 600 кадрових робітників, 
керівників середньої ланки, інженерно- 
технічних працівників сприяють профе
сійному зростанню і становленню 1600 
молодих робітників. Сашко К. у бригаду 
слюсарів-монтажників делегата XXV з’їз
ду КПРС Миколи Миколайовича Лавре’н- 
ка прийшов після відбуття покарання. 
Хлопець був із тих, кого називають важ- 
ксвиховуван.ими. Нелегко довелося бри
гадирові і всім членам бригади. Та вони 
боролися не тільки за виконання планів, 
а й за виховання людини, що спіткнула
ся. Колишні дружки не впізнають сьо
годні у спокійному, врівноваженому ро
бітникові, до голосу котрого прислухає
ться молодь, колишнього свого «коро
ля». Хлопець опанував професією слю
саря, став сумлінно працювати, вступив 
до комсомолу. Відмінно відслужив в 
армії і повернувся у бригаду. Нині це 
передовий робітник, він освоїв кілька 
суміжних спеціальностей.

А роль трудових династій? Згадайте 
Андрія Трюхана, якому мати наділа ві- 
■нок переможця, і ту відповідальність, 
з якою юнак працює сьогодні на полі 
своїх батьків. Понад двадцять років від- 
даз своєму рідному колгоспові імені 
Богдана Х/кельницького Ульяновського 
району комбайнер Аркадій Антонович 
Королівський, нагороджений орденами 
Жовтневої Резолюції і Трудового Черво
ного Прапора. В молодості помічником 
у нього був батько. Потім став допома
гати брат Леонід. За десять років спіль
ної праці вони намолотили стільки зер
на, що ним можна було б завантажити 
150 шістдесятитонних вагонів. На цьо
горічних жнивах А. А. Воронівський 
працював разом зі своїм сином Сергієм, 
котрий теж мріє бути хліборобом. За 
прикладом-батька і сина Зорснізських в 
Ульяновському районі працювало близь
ко двадцяти сімейних збиральних екі
пажів.

Правильно діють ті комітети комсомо
лу, які прагнуть забезпечити єдність 
зусиль трудового колективу, школи і 
сім’ї в моральному вихованні молоді. 
Скажімо, рада наставників третього це
ху Кіровоградського заводу радіовиро- 
бів акцентує свою увагу у виховному 
процесі на сім’ю. Батьків запрошують 
на робочі місця своїх дітей, на вечори 
посвячення в робітники, присвоєння роз- 

’ ряду. Кращий настазник цеху В. Волхов 
укомплектував з молодих хлопців брига
ду і перевів її роботу на метод бригад
ного підряду. Цей колектив щодня вико
нує завдання на 105—110 процентів.

Певна система морального виховання, 
яка склалася в трудових колективах Кі- 
ровоградщини, дає позитивні наслідки. 
Це виявляється в масовості героїчних 
починів молоді. Скажімо, під час ком
сомольського суботника, присвяченого 
Всесвітньому фестивалю /колоді і сту
дентів у Газоні, юнаки і дівчата області 
додатково до плану виробили продукції 
на 539 тисяч карбованців. Зараз в об
ласті шириться з//.агання за виконання 
п’ятирічних завдань до 110-ї річниці з 
дня народження В. І. Леніна.

Можна назвати багато імен молодих 
людей, котрих поважають товариші, по
мітило суспільство. Адже людина у нас 
оцінюється передусім за ознакою пра
целюбності та особистого трудового 
вкладу, за здатністю внести в загальну 
справу частку свого серця. Та ця пробле
ма ви/лагає постійної уваги. Адже спра
ва не тільки з тому, ш.об дати молодій 
людині певну загально-культурну і про
фесійну підготовку. Головне полягає в 
тому, щоб сформувати особистість від
повідно до ідеалів суспільства. І кожний 
із молодих повинен не чекати, що все 
буде зроблено для нього і за нього, а 
наполегливо утверджувати себе в го
ловній сфері людської діяльності --- в
праці на благо народу.

З нашого колгоспу поїхали 
ми удвох з Анатолієм Власовим. 
Вирішили в бригаді так: молоді, 
мовляв, завзяті, їм ще довго 
хліб ростити, то хай повчаться 
й в інших умовах це робити.

На місці розділили весь загін 
українських механізаторів так, 
що на кожен район припадало 
десь по ЗО комбайнерів з ма
шинами. Помічниками призна
чили місцевих хліборобів. У 
мене штурвальним був Василь 
Федорович Фетісов. Щирий, 
компанійський чоловік. Вийде 
з ладу якийсь робочий вузол 
чи дощ припустить, він нама-

гається мене розважити, за
спокоїти. І як не було важко, 
скільки труднощів не виника
ло, псе ні за неповний сезон на
молотили ми з Василем Федоро
вичем 5000 центнерів зерна.

...Вже скоро 325 літ. як укра
їнський і російський народи 
єднає міцна, братерська друж
ба. Міцно єднає і в рони мир
ного благополуччя і в годину 
лиха. Я розмовляв на Курщині 
з багатьма ровесниками, псе 
життя яких пройшло у мирні 
дні. Говорили ми, звичайно, 
про сьогоднішні наші справи і 
турботи. Слухав і розповіді

значно старших жителів Кур- 
щини. Вони пам’ятають грізне 
лихо Курської дуги, згадують 
кровопролитні бої на нашій 
Україні, згадують однополчан 
різних національностей — ук 
раїнців, білорусів, грузинів, 
узбеків...

Вони все пам’ятають, наші 
сиві ветерани. І заповідають 
молодим берегти нашу братер
ську дружбу довічно.

М. ГІЛУЖНИК, 
бригадир першої трактор
ної бригади колгоспу «Ма
як» Знам’янського району.
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РАПОРТУЮТЬ
БУДЗАГОНІВЦІ

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

У трудовій книжці СБЗ 
зазначено й такі об’єкти: 
Кіровоградський домобу
дівний комбінат, Світло- 
водський завод чистих ме
талів, залізниця Долин- 
ська — Помічна, школи, 
дитячі садки, тваринниць
кі ферми та інші.

Нашому трудовому ус
піху в значній мірі сприя
ла чітка організація праці 
на ударній ювілейній вахті 
комсомолу, ініціатором 
якої став об'єднаний сту
дентський будівельний за
гін Кіровоградського ін
ституту сільськогосподар
ського машинобудування. 
Молодь працювала під 
девізом: «60-річчю ВЛКСМ 
— шість ударних вахт у 
трудовому семестрі», ім є 
чим похвалитися. Адже 
освоєно 529 тисяч карбо
ванців на будівельно-мон
тажних роботах, перегі хо- 
вано у громадський фонд 
більше п’яти тисяч карбо
ванців, надано значну 
шефську допомогу сіль
ським школам у підготов
ці до навчального року, а 
колгоспам — у заготівлі 
кормів та на збиранні 
врожаю.

Новим цього року стало 
створення загонів небуді
вельного напрямку, зокре
ма, загонів санітарів, ме
ханізаторів. збільшилась і 
кількість тих, що працю
вали V харчовій промисло
вості та на заготівлі сіль- 
сько-сгподерських про
дуктів.

27 липня в обласному 
студзагоні було проведе
но політдень по ВИЕЧЄННЮ 
»оповіді товариша Л. І. 
Брежнєва на липневому 
Пленумі І.ІК КПРС Саме у 

дні виникла ідея про 
організацію й проведення 
• 'ботникіе і недільників у 
"огпооарствах ‘області з 
метою надання їм допо
моги на збиранні врожаю 

1 і заготівлі кормів.
У ході підготовки до XI 

Всесвітнього фестивалю 
молоді й студентів на Кубі 
особливого змісту набра
ла робота по інтернаціо- 
пальному вихованню мо
лоді. У Світловодську та 

В Олександрівні пройшли 
і фестивалі німецько-радян- 
Н ської дружби. У них бра- 
и ли участь шість загонів 

нашої області і /молоді бу- 
I’ дівельники з НДР, які 

працювали на будівництві 
газопроводу «Союз».

У громадсько-політич
ній роботі обласного студ- 
загону важливо відзначи
ти заключення договорів 
про дружбу з сільськими 
школами. У них передба
чено безкоштовну допо
могу по ре/Аонту примі
щень шкіл, роботу З діть
ми за місцем проживання, 
організацію й проведення 
консультацій для вступаю
чих до вузів і технікумів. 
У загонах «Прометем» та 
«Шляховик» Кіровоград
ського інституту сільгосп
машинобудування працю
вали табори-супутники. 
256 майбутніх студентів 
одержали потрібну допо
могу на дванадцяти кон- 
сультпунктах.

Переможцями у соціа
лістичному змаганні між

!

загонами стали СБЗ «Про
метей» (інститут сільсько
господарського машино
будування), «Філолог» (пе
дагогічний інститут), «Ко
лос» (технікум механізації 
сільського господарства), 
«Бригантина» (будівельний 
технікум) та інші. Розпо
вісти про їхню діяльність 
у короткому газетному 
виступі просто неможливо. 
І все ж кілька слів хоче
ться сказати про промє- 
теєвців.

У загоні 
будівництві залізниці Дс- 
линська 
освоїли 102 тисячі карбо
ванців — значно більше 
передбаченого. Всі члени 
загону брали активну 
участь в операції «Шляхи 
Батьківщини», за час якої 
у вільні від основної ро
боти дні й години відре
монтовано та благоустроє
но півтора кілометра до
ріг. Для працівників рад
госпу імені Куйбишева 
Бобринецького району 
студенти прочитали 10 
лекцій, агітбригада дала 
5 концертів. Рішенням за
гальних зборів загону бу
ло організовано добро
вільну народну дружину 
для подання 
Бобринецькій 
автоінспекції, 
жинники Володимир Мол
чанов, Анатолій Калашник, 
Володимир Бабенко, Вік
тор Холявко провели не 
один рейд-перевірку, до
помагаючи органам ДАІ в 
роботі з водіями V напру
жений 
вель.

Про 
знято 
ку — 
«У піснях залишимося ми». 
Ця стрічка посіла третє 
місце в обласному кон
курсі любительських філь
мів.

Підводячи підсумки тру
дового семестру, не мож
на не сказати про недолі
ки. А еони, звичайно ж, є. 
І перш за все, тут слід 

, сказати, що не всюди бу
ли створені нормальні 
умови для ефективної ро
боти загонів. Скажімо, ке
рівники тресту «Кірово- 
градсільбуд» та комбінату 
«Кіровоградважбуд» вико
ристовували студентІЕ-бу- 
дівельників явно не на 
повну силу. Звідси — по
гана організація праці, не
своєчасне забезпечення 
будівельними матеріала
ми, відсутність фронту 
робіт, а за цим — простої, 
вимушеча передислокація.

Досвід вчить, між вихов
ною роботою та економіч
ними показниками трудо
вого семестру — пряма 
залежність.

До наступного літа ще 
багато часу. Однак всім 
організаторам трудового 
семестру спільно з керів
никами ПІДПрие/АСТВ, кол
госпів і радгоспів області, 
з комітетами комсомолу 
на місцях уже сьогодні 
треба думати над тим, що 
і як зробити, аби не до
пустити цьогорічних по
милок.

35 бійців. На

Помічна вони

допомоги 
державній 
Бійці-дру-

період хлібозаготі-

бійців «Прометея» 
чудову иіностріч- 

часопис їхніх справ

В. КОРОТУН, 
командир обласного 
штабу студзагонів 
обкому ЛКСМ Ук
раїни.

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

БК 23349, Обсяг 0,5 друк, зрк.

ТАК ЛЕГКО ВАЖКОАТЛЕТАМ

На фото: В. РОГОЗІН. 
У риьну він взяв штан
гу вагою 125 кілограмів. 
Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

Першість області з важ
кої атлетики проведена в 
Будинку фізкультури заво
ду «Червона зірко». На 
помості свої здібності де
монстрували тридцять 
штангістів. Переможцями 
в своїх вагових категоріях 
серед дорослих стали кі-

ровоградці—майстер спор
ту СРСР Вячеслав Рогозін, 
кандидат у майстри Юрій 
Грабовський, першороз
рядники Віктор Сербін « 
Петро Фоменко. Сильні
шими е поєдинках юнаків 
і юніорів буди атлети об
ласного центру Юрій Ур-

сатьєв, Олег Новіков, Ана
толій Крамаренко, 
слав Жуков, Сергій 
тенко і представник Зна
м’янки Олександр Дар’св.

Проведені змагання по
казали, що рівень 
товки важкоатлетів 
воградщини ще

Вяче- 
Кос-

підго- 
Кіро- 
дуже

низький. Свідченням цьо
го с те, що на них був 
показаний лише один ре
зультат, що дорівнює 
нормативу кандидата у 
майстри спорту, і чотири 
першого розряду. Це в 
7ой час, коли не зр гора
ми старти VII' Спарта
кіади УРСР.

В. ШАБЛЛ1Н.

З ОЛІМПІЙСЬКИМ 
ПРИЦІЛОМ

3 наближенням Олім- 
піади-80 дедалі більше 
проводиться змагань з 
видів спорту, які входять 
до її програми.

У молдавському місті 
Бєльцях відбувся всесо-

юзний баскетбольний тур
нір. У ньому, крім органі
заторів, брали участь 
команди дівчат і юнаків 
1963, 1964 і 1965 років на
родження з Москви, Ле
нінграда, Запоріжжя. Жи-

томира і Кіровограда. 
Вдало на цих змаганнях ви
ступили вихованці трене
рів Леоніда Вязовського і 
Валентина Дячка з ДЮСШ 
№ 1 м. Кіровоірада. Особ
ливо відзначились наші 
дівчата: бони продемон
стрували добру гру в усіх 
ланках і по заслузі стали 
переможцями турніру. 
Друге місце посіли ленін-

градки, третє—москвички.
Не підвели й наші хлоп

ці. Вони стали третіми 
призерами.

Ці поєдинки були проб
ними перед наступними 
відповідальними залікови
ми стартами.

В. ТВЕРДОСТУП, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».

КУЛЬОВА СТРІЛЬБА. 
Два дні в кіровоградсько
му тирі ДТСААФ прохо
дила першість обласного 
центру серед спортивних 
клубів. В командному за
ліку на вогневих рубежах 
під час виконання Еправ

МГ-8 і МГ-4 сильнішими 
були стрільці «Машинобу
дівника» з технікуму ма
шинобудування. В своєму 
активі вони мали 1419 
очок. Друге місце зайня
ли представники «Авіато
ра.«. Майбутні працівники 
цивільної авіації • набрали 
1397 очок. Третя сходинка 
дісталася колективу «Зір
ки». Червонозорівці виби
ли 1367 очок. Замкнули

таблицю студенти інститу
ту сільськогосподарського 
машинобудування. У 
лише 695 очок.

них

«Кристала». В матчі 
команд молодшої вікової 
групи сильнішими були 
наші земляки — 1:0. Цей 
єдиний гол у ворота гос
тей забив Сергій Кучар.

то
варишів закінчився вні
чию — 0:0.

В чемпіонаті наступила 
перерва. Ігри другого ко
ла продовжаться в квітні 
наступного року.

ФУТБОЛ. Останні офі
ційні зустрічі зональної Поєдинок їх старших 
юнацької першості країни 
цього року провели вихо
ванці кіровоградської 
«Зірки». На стадіоні «Піо
нер» вони приймали своїх 
ровесників з херсонського

вегзюгел.’: л- ■
В.

ф Думки, відгуки, 
рецензії

ШШ
у НАПІВОСВІТЛГНІЙ, схо- 
* жій на якусь комірчи
ну лабораторії зійшлися в 
розмові два різні за фа
хом спеціалісти: інспектор 
карного розшуку Тихонов 
і маловідомий наукозий 
працівник у галузі синтезу 
транквілізаторів Лижин. 
Бони зачаровано любува
лися щойно винайденим 
Лижином препаратом, що 
допоможе людству позбу
тися таких важких захво
рювань як невроз, депре
сія, шизофренія, страх. їх 
обличчя сяяли радістю со
юзників, однодумців. Один 
із них покликаний бути 
творцем матеріальних 
благ, інший — захищати те 
добро.

«Ми колеги з Лижи- 
ним,—пізніше скаже про
фесору Панафідіну Тихо
нов, — і об’єднує нас ли-

ше те, що ми люди. І вам 
цього не збагнути».

Наука повинна служити 
людству. А якщо попира- 
ти її принципи, шукати в 
ній гучних титулів і тепло
го місця, захоплюватися 
абсолютною непогріши
містю власного «я» —• це 
обов’язково приведе до 
роздвоєння внутрішнього 
світу особи, конфлікту з 
близькими людьми, закон
ністю. Такий лойт/аотив но
вої художньої кінострічки 
режисера А. Мкртчяна 
«Ліки проти страху», ви
пущеної нещодавно на 
екрани Свердловською кі
ностудією.

Входження у світ науко
вих пробле/л і знайомство 
З ЛЮДЬ/АИ, ЯКІ рІЗНИМАИ 

шляха/АИ йдуть до науко
вого відкритя, у інспекто
ра Тихонова не випадкове. 
Йому доручено розсліду
вати заплутану справу, де 
йдеться про викрадення 
службового посвідчення і 
пістолета дільничого, ін
спектора Лознякова. Як 
встановила експертиза, 
дільничому у пляшку мі
неральної води, запропо
нованої невідомим на ста
діоні, підсипали сильно
діючий, досі невідомий 
транквілізатор... І тоді ін
спектор Тихонов вирішив 
вивчити середовище вузь
кого кола спеціалістів, які 
працювали над відкрит
тям нового унікального 
препарату.

Бути на гребні швидио-
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плинного і бурхливого ча
су, нічого не прогаяти, не 
гребувати ніякими засоба
ми, щоб нікому не посту
питися в науці, — то кредо 
професора Панафідіна. 
Його роль вдало грає та
лановитий актор Вячеслав 
Шалевич. Боячись десь не 
встигнути, або втратити 
надбане, із провідного 
вченого Панафідін пере
творився в звичайного 
кар’єриста, обивателя • і 
лицеміра. Запади власної 
душевної рівноваги він 
жертвує другом, кохан
ням, совістю ечєчого. /Ма
буть, чи не найвищої на
пруги у Фільмі набирають 
психологічні поєдинки Ти
хонова з професором, 
який у ореолі своєї недо
сяжності не хоче поміча
ти те, на шо йому відкри
вають очі. Але як би рев
ниво не маскувався Па
нафідін, Тихонов розгадує 
міщанське, обивательське 
нутро діяча од науки.

Перед встановленням 
особи злочинця інспекто
ру Тихонову, як і гляда
чами фільму, довелося по
знайомитися з цілою низ
кою типів далеко непри
вабливих характерів. У ко
ротких, але досить коло
ритних життєвих сценах 
кіноактори Ю. Гусєв. 3. Ки
риенко, Г. Ронінсон та інші 
старанно попрацювали над 
створенням образів люд
ців, що прагнуть шукати 
легкого хліба і вплутують 
у свої тенета собі подіб
них. Серед отаких — ла
борантка, жіночка, що ста
ла жертвою своєї легко
важності і жадності. Во
на — мов той вовк у ове
чій шкурі, яка зліплена з 
поверхових знань 
ки. І інші герої 
змальовані досить вираз
но, як і весь побутовий 
фон стрічки, на якому роз»

гортається смертельний 
двобій добра із злом.

Роль інспектора Тихо- 
нова майстерно зіграв 
Олександр Фатюшин. Цей 
актор уже відомий гляда
чеві з фільмів «Весняний 
призов» (сержант Карпен
ко), «Гарантую життя» 
(Митя Радкекич). І по за
думу авторів сценарію, ї 
по манері виконання ролі, 
на мій погляд, образ ін
спектора карного розшуку 
виявився вдалим, близь
ким до конкретного типу.

Неспішно і лаконічно 
автори розкривають об
раз Тихонова На відміну 
від інших акторів детек
тивних фільмів йог%о не на
ділили надлюдським інте
лектом, винятковою ін
туїцією. геніальною перед
бачливістю. Навпаки. Тихо
нова показують у буден
ній роботі, о його успіхи 
обгрунтовані чіткими дія
ми, спостережливістю, 
знаннями психологічних 
особливостей людини. У 
фільмі не обійшлося без 
традиційної перестрілки І 
погоні за бандитами. Але 
це лише для того, щоб 
підкреслити, яка небез
печна і часом пов’язана з 
риском для життя його 
робота.

Роман братів Аркадія ? 
Артура Вайнерів, за яким 
створено фільм, називав
ся «Гіпотеза відкриття ін
спектора Тихонова». Змі
нивши назву свого сцена
рію, автори навіть 
ли, бо у їхнього
дійсно є власні ліки 
страху. Це мужнє серце, 
доброта, віра в людину. 
Такими ми бачимо в житті 
і сьогоднішніх солдатів 
правопорядку.

Д. ТАНСЬКИЙ, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому-І 
пара».

вигра- 
героя 
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