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ОРГАН КІРОВО

ВСІ __ НА СУБОТНИК

ІНІЦІАТИВУ МОСКВИЧІВ — 18 КВІТНЯ ПРОВЕСТИ 
КОМУНІСТИЧНИЙ СУБОТНИК — ПАЛКО ПІДТРИМА
ЛИ ЮНАКИ I ДІВЧАТА КІРСВОГРАДЩИНИ. НА 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ і У СФЕРІ ПОБУ
ТУ, В КОЛГОСПАХ і НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МО
ЛОДЬ ПОЧАЛА ПІДГОТОВНУ ДО СВЯТА ПРАЦІ.

ЯК І НАЛЕЖИТЬ 
ПЕРЕДОВИКАМ

------------------------------— ПЕРША КОЛОНКА
___  ___

йде екзамен о
НА З РІЛ Г ‘-• 'їсть

■З БЕРЕЗНЯ Б КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 
КОЛГОСПІВ І РАДГОСПІВ ПОЧАВСЯ ВСЕСОЮЗНИЙ 
ЕКЗАМЕН СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ З ТЕХНІЧНОЇ ПІДГО
ТОВКИ.

«Поліпшуєатк підготовку кадрів масових професій 
для сільського господарства...» — підкреслюється в 
Основних напрямах економічного і соціального роз
витку нашої країни на одинадцяту п’ятирічку і на 
період до 1990 року. Звичайно, йдеться насамперед 
про механізаторські професії, адже механізатор 
нині — головна фігура на селі, без нього не обійти
ся в жодній галузі сільськогосподарського вироб
ництва. Це питання сьогодні актуальне ще й тому, що 
XXVI з’їзд КПРС поставив вимогу збільшити випуск 
машин для сільського господарства, підвищили їх 
якість, а з цього випливає необхідність поліпшувати 
професійну підготовку людей, які працюватимуть на 
них. Тому лозунг «Живеш на селі — знай техніку!» 
знаходить конкретне втілення у практичній діяль
ності комсомольських організацій.

Понад вісім з половиною тисяч юнаків і дівчат Ні- 
ровоградщкни вчаться на курсах мехБссобучу, опа
новують складну науку господарювання на землі. 
Ефективно, по-діловому пройшли заняття в Мало- 
вискіЕському, Носоукраїиському, Гайвсронському та 
інших районах, вели їх висококЕаліфікотані спеціа
лісти, що добре знають проблеми молоді, орієнту
ються на перспективу.

Нині почався один з найвідповідальніших етапів 
підготовки механізаторських кадрів — Всесоюзний 
екзамен. У ході його необхідне реально визначити 
рівень теоретичних знань, практичних навиків юна- 
кір, і дівчат, які незабаром, під час Еєсняно-псльсаих 
робіт, сядуть за кермо сучасних машин. Тож екзамен 
треба організувати так, щоб завершити його до по
чатку посівної кампанії.

Велику організаторську роботу повинні провести 
комітети комсомолу, і починати треба зі створення 
авторитетних єкзаменаційно-атестаційних комісій з 
викладачів і керівників пунктів технічної підготовки 
та перепідготовки молоді, спеціалістів сільського 
господарства, інженерно-технічних працівників, ком
сомольських активістів, знатних трудівників села. Це 
і внесе елемент урочистості, і сприятиме кваліфіко
ваній перевірці якості підготовки механізаторсьних 
кадрів.

Чим різноманітнішими будуть форми проведення 
екзамену, тим ефективнішими будуть його результа
ти. Одна з таких форм, безперечно, — внутрігоспо
дарські, зональні, районні конкурси професійної 
майстерності серед випускників курсів мехвсеобучу, 
СПТУ, середніх шкіл.
;Всесоюзний огляд технічної підготовки, сільсьної 
молоді став для багатьох юнаків і дівчат важливим 
моментом у їхній біографії. А тому підбиття підсум
ків повинне бути не формальною констатацією ре
зультатів кавчання, а подією, що запам’ятається на
довго. Адже з цього починається шлях у самостійне 
трудове життя. Підбиття підсумків проводиться на 
відкритих комсомольських зборах у господарствах, 
об’єднаннях «Сільгосптехніки», сільських прсфєсій- 
но-іехнічних училищах, школах. Саме на зборах слід 
проаналізувати участь комсомольців і молоді у Все
союзному огляді, організувати урочисті вручення 
кваліфікаційних посвідчень, посвячення майбутніх 
хліборобів у механізатори.

Врученням посвідчень турбота про молоду хлібо
робську зміну не закінчується. Не менш важливо для 
комітетів комсомолу тримати під особливим контро
лем працевлаштування випускників курсів механіза
торського всеобучу, сільських ПТУ, створення для 
них необхідних умов для високопродуктивної прзці 
і змістовного відпочинку. Хорошою традицією у ба

гатьох господарствах стало комплектування сімейних 
. оніпажів, котрі, як показав досвід, успішно викону
ють найскладніші завдання під час сільськогосподар
ських кампаній, »• > ,

А найголовніше— треба й надалі вдосконалювати 
ферми і методи підготовки механізаторських кадрів, 
розробити перспективні плани на одинадцяту п’яти
річку. Бо турбота про майбутніх майстрів лану — 
справа не одного року. Це цілеспрямована робота 
комітетів комсомолу спільно з господарськими орга
нами, розрахована на перспективу.

І МЕХВСЕОБУЧ

одним словом,
ТЕХНІКА!

Торішній випуск був 
першим в історії Красно- 
сільського міжшкільного 
навчально - виробничого 
комбінату. 20 випускників 
вийшли звідси з посвідчен
нями водіїв автомобіля, (50 
— трактористів, 41 — шва
чок. Нині за програмою, 
розрахованою на два роки, 
тут навчається 205 хлопців 
і дівчат з дев’ятих і деся
тих класів чотирьох серед
ніх шкіл району: Красно- 
сільської, Михайлівської, 
Єлизаветградкі в с ь к о ї, 
Цвітпепської.

— Цікаво вчитися? — 
запитуємо у хлопців-дев'я- 
тикласвиків.

— Ще б пан! — каже 
Сергій исгсдьинк. — Самі 
гляньте, які складні й ‘ці
каві речі вивчаємо. Одним 
словом, техніка...

Комсомольці Іван Сідеп- 
ко та Сергій Цегельних, 
яких ви бачите на знімку, 
прийшли до міжшкільного 
за покликом серця. Тому і 
вчаться добре.

Ті кілька автомобілів і 
тракторів, що становлять 
«рухому» базу комбінату, 
учні доглядають, змащу
ють, мшоть самі. Під наг
лядом виробничих майст
рів, звичайно. І піхто з них 
не боїться . цих турбот. З 
ентузіазмом зустріли учні 
звістку про те, іцо колгосп 

• «Росія» дарує їм два ком-

байшг — кукурудзозби
ральний та зерновий СК-4.

Відкриємо один неве
личкий секрет: наступного 
літа комбінатівський СК-4 
працюватиме на колгосп
них нолях. А доручать йо
го тим із хлопців, які най
краще закінчать навчаль
ний рік і складуть екзаме
ни на «відмінно». А втім, 
не виключено, що щаслив
цями виявляться дівчата. 
Бо деякі з них теж вибра
ли для себе механізатор
ську професію і вчаться 
непогано.

А оце нещодавно при
йшов до директора М. В. 
Савченка ветеран війни, 
один із кращих комбайне
рів колгоспу «Росія» М. А. 
Удовичко та й каже:

— Ходімо, Васильовичу, 
та перевіримо, як ви мого 
внучка Віктора навчили. 
Чи заслужені у нього оті 
четвірки та п’ятірки...

1 найвищою оцінкою ро
боти колективу педагогів 
прозвучали його слова, 
сказані опісля, коли вже 
йшов додому:

— Що ж, візьму влітку 
хлопця до себе помічником 
иа нового комбайна. Вид
но, що будуть із нього лю
ди...

Вели репортаж 
П. СЕЛЕЦЬКИИ 

і В. ГРИБ (фотої-

Відомо: завоювати славу 
передовика легше, аніж 
удержати її. «Але й посту
питись лідерством — рівно
значно боягузтву», — вва
жають еодії комсомольсь
ко-молодіжної бригади
ІЕана Біменка. І не раз до
кладали всіх зусиль, щоб 
підтвердити своє звання 
правофлангових.

Так, включившись у пе- 
редз’їздівське змагання, 
вони добилися найвищих 
результатів не тільки в на
шому автотранспортному 
підприємстві, а й серед 
комсомольсько - молодіж
них колективів міста, за що 
були удостоєні права сфо
тографуватись біля Прапо
ра міської комсомольської 
організації.

У день відкриття XXVI 
з’їзду КПРС усі рейси на 
міському маршруті аеро
порт—слійжиркомбінат во
дії бригади зробили на зе
кономленому паливі, а за
роблені Б цей день гроші 
перерахували до Фонду 
миру.

Першою відгукнулася

комсомольсько - молодіжна 
й на заклик москвичів про
вести 18 квітня Всесоюзний 
комуністичний с>€отник. 
Кожен з 20 водіїв намітив 
уже особисті конкретні пла
ни на цей день, з тим ще б 
працювати з найвищою про
дуктивністю. Бригадир Іван 
Біменко, групнс.-ссрт Мико
ла Жиган і водій Іван Яриш, 
чиї портрети незмінно на 
стенді «Комсомольської по
шани», дали слово виконати 
в цей день майже півтори 
норми змінного завдання.

Зевживши досягнуте і 
свої можливості, вся брига
да зобов’язалася 18 квітня 
відпрацювати на зеконом-* 
леному паливі, зробивши 
127 рейсів замість і26 (у 
звичайні дні).

Словом, кірсвсградці ще 
раз матимуть змогу переко
натися, що п’ятий міський 
маршрут недарма носить 
звання зразкового.

М. ДРИЕ5Н, і 
секретар комітету иВм- : 
ссмслу ИірсЕогрєдсь- 
неге автотранспортного 
підприємства 10621!. 1

ПОЗИВНІ УДАРНИХ БУДОВ

РОБОТЯЩИМ УМАМ, 
РОБОТЯЩИМ РУКАМ
Родовища західносибірського району унікальні. Най« 

більше з них — Уренгойське — відзначається танимм гі« 
гантськкми запасами, щз протягом багатьох років може 
Забезпечувати як внутрішні потреби країни, так і ек
спорт... Видобування газу і нафти в Західному Сибіру, 
їх транспортування в європейську частину країни треба 
зробити найважливішими ланками енергетичної програ
ми одинадцятої, та ь дванадцятої п'ятирічок.

(З доповіді Генерального секретаря ЦК КПРО 
Л. І. Брежнєва на XXVI з’їзді партії).

Косому Уренгою статус 
міста присвоєно всього рік 
тому. Основні мешканці міс
та — молоді люди, які при
їхали сюди на заклик партії.

Живуть новоуренгойці в 
сучасних рве-, три- і п'яти
поверхових будинках з усі
ма вигодами, за останній час 
уеедено в дію і два дев’яти
поверхових. У місті біля са
мого полярного кола є мож
ливості для занять спортом 
— тут створено найбільший 
у Ямало-Ненецькому націо
нальному онрузі спортивний 
комплекс із критим натном. 
Збудовано школи, дитсадки, 
магазини.

Працювати доводиться в 
умовах суворої природи Да
лекої Піеночі. Легких пере
мог тут не буеас — саме 
про це говорив з нашим ко
респондентом посланець 
комсомолі! Нового Уренгоя 
Володимир ДАНИЛЬЧУК,
який прибув нещодавно до 
нашого міста. Він, до речі, 
вже четвертий рік трудить
ся монтажником на різних 
об’єнтах Уренгойськсго ро
довища, став на будові ко
муністом.

— Володимире, скажи, 
будь ласка, про мету свого 
приїзду.

— Нині формується Все
союзний ударний будівель
ний загін імені XXVI з’їзду 
КПРС, куди ввійде 700 юна
ків і дівчат з України. До 
його складу буде зарахова
но також 25 кіровоградців. 
Дібрати потрібних людей — 
з цим завданням направила 
мене сюди наша комсомоль
ська організація.

— Які завдання належить 
розв’язувати членам удар
ного загону?

— Вопи будуватимуть 
промислові об'єкти левого 
міста — приміщення устано
вок комплексної підготовки 
газу, компресорні станції то
що. Я, наприклад, працюю

монтажником па будівницт
ві Ягінсцькеї компресорної 
станції. Останнім часом ми 
здали вже приміщення на . 
5 компресорних машин з 
восьми, які тут установлю
ватимуться згідно з проек
том. Прискорити введення 
в дію станції — основне 
завдання. Уренгойськвй газ 
дуже потрібен країні.

До речі, у нас і заробітки 
непогані. Районний коефі
цієнт тут —1,7. Через кожні 
півроку роботи протягом 
трьох років нараховують 
надбавку е розмірі 10 
процентів. Таку ж, 10- 
ироцентиу, надбавку дають 
через кожний з двох наступ
них років.

— Чн є ще ааиансії в 
ударному загоні иіроБоград- 
ців? Коли добровольці ви
їжджають у Новий Урен
гой?

— Вакансії є. А потрібні 
нам монтажники, газоелек
трозварники, столяри, муля- 
ри, представвикв інших бу
дівельних професій. Заявки 
бажаючих приймаємо до 24 
березня. Вони можуть звер
татися до обкому комсомолу 
і до райкомів ЛКСМУ на 
місцях. Маршрут поїздки: 
Київ — Москва — Тюмень 
— Новий Уренгой. До речі, 
в кінцевому пункті, в недав
но збудованому аеропорту 
нашого міста, членам удар
ного загону готують урочис
ту зустріч.. А потім — робо
та. Буде радість відкриттів 
і нелегких перемог, буде 
романтика трудових буднів.

Тюменський гзз дамо 
Батьківщині!
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СЛОВО ПАРТІЇ КЛИЧЕ ДО НОВИХ ВЕРШИН!
Г

МИРУ І КОМУНІСТИЧНОГО ТВОРЕННЯ». РОЗПОВІДАЄМО 
СЬОГОДНІ В ОБЛАСТІ — ЄДИНИЙ ПОЛІТДЕНЬ. ТЕМА: «ЛЕНІНСЬКИМ КУРСОМ т ЖИПЯ РІШЕНЬ ХХУІ З’ЇЗДУ КПРС,

ПРО ТЕ, ЯК МОЛОДЬ КІРОВОГРАДЩИНИ ПРАЦЮЄ НАД ВТІЛЕННЯМ________ ______ _____________ ____ —

Фото З, ГРИБА.

і

вигля- 
А якщо 

то за- 
за кіль- 
тому ми 

партію 
взуття 

та її

I

чий світ» ряхтять барвисти
ми черевичками, туфель
ками, босоніжками... Вибір 
дитячого взуття великий, 
але молода жінка, яка 
щойно зайшла сюди з ма
леньким хлопчиком, пере
брала кілька моделей і те
пер стояла в нерішучості: 
що ж усе-таки купити?

На поміч прийшла про
давщиця Світлана Колес
ник:

— АЛожете взяти ось ці 
черезички, — сказала во
на. — І носитись будуть 
довго, і зовнішнім 
дом привабливі., 
ви не поспішаєте, 
йдіть, будь ласка, 
ка днів. Тиждень 
отримали першу 
нового дитячого 
місцевої фабрики, 
одразу ж розібрали.

Цю розмову я 
уже після того, як 
дав Кіровоградську взут
тєву фабрику, де на власні 
очі побачив «народженн і» 
черевичків для наших най
меншеньких громадян.

Майстер швейно-скла
дальної дільниці цеху 
№ 3, ветеран фабрики 
В. Г. Боженко в той день 
була, як завше, заклопо
тана, тз коли я попросив 
розповісти, які завдання 
нині вирішує їхній колек
тив, про перспективи роз
витку виробництва, вона 
погодилась одразу.

— Наша фабрика має 
найбезпосередніше відно
шення до тих найважливі
ших завдань, які стазлять 

почув 
відві-

сьогодні партія, уряд. Бо 
ж розширяти виробництво 
товарів народного спожи
вання, поліпшувати їхню 
якість — одна із складо
вих піднесення добробу
ту радянського народу. У 
Звіті ЦК КПРС XXVI 
з’їздові партії підкрес
люється: з року в рік

Традиція
іти попереду
у нас не виконуються пла
ни випуску багатьох това
рів народного споживан
ня, шкіряного взуття зо
крема. Слід також подба
ти і про якість, оздоблен
ня, асортимент його. Ми, 
взуттєвики, як ніхто інший, 
відчуваємо правильнісіь і 
актуальність цих слів. Узя
ти хоча б наш цех. До но
вого року ми шили дитячі 
чобітки. Непогані чобітки 
(хоча й не найвищої якос
ті), але ми забили ними 
торговельні бази, магази
ни. Треба було шукати ви
ходу зі становища. І ось із 
початку року з конвейєра 
нашого цеху стали сходи
ти дитячі черевички з не
високими халявками. Ва
гоме слово сказали мо
дельєри. Сьогодні може
мо зробити відрадний 
висновок: взуття має 
гит у населення.

по-

Так втілюються накрес
лення партії в життя. Най
активнішу участь у цьому 
бере молодь. Таке тверд
ження не випадкове: з 
з шістдесяти чолозік, зай
нятих на дільниці, 46 — 
члени КОМСОМОЛЬСЬКО-МО
ЛОДІЖНОЇ бригади, яку 
очолює Надія Григораш.

За підсумками соціаліс
тичного змагання минуло
го року серед комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів легкої промисловості 
дівчата вибороли пер
шість. Щодня вони вироб
ляли сто тридцять про
центів норми. Два роки 
тому народився цей ко
лектив і відразу ж заявив 
про себе діловою ініціати
вою: швейники вирішили 
здавати всю продукцію 
відділові технічного конт
ролю з першого пред’яз- 
лення.

— Ініціатива дуже сер
йозна, —запевняє майстер 
дільниці. — Бо ж, погодь
теся, не завжди від нас 
це залежить.

Справді, поки черевичок 
зійде з конвейєра, йому 
доводиться побувати не в 
одних руках. Це лише в 
цеху № 3, а до цього си-

розину швейникіз-
складальниців готують ін
ші цехи. Зони теж не по
винні допускати браку. 
Отож проста на перший 
погляд ініціатива охопила 
чимало працівників фаб
рики, її підтримали і в су
сідніх цехах.

Комсомольсько - моло
діжний колектив — ініціа
тор, тому повсякденно 
підтримувати форму, бути 
завжди попереду —йою 
традиція. Труднощі, без
перечно, виникають, але 
дівчата не зупиняються 
перед ними.

— Не треба далеко хо
дити за прикладами. Ось 
буквально позаминулого 
місяця, — розповідає ком
сорг С. Бодня, — коли 
стали шити черевички, не 
могли дівчата одразу ви
йти на свою щоденну, так розв’язати одразу і сила

ми одного колективу їх 
неможливо. Але шляхи ви
рішення цього питання, 
накреслені XXVI з’їз
дом партії, — очевидні. 
А перші кроки дівчат з 
КМК швейно-складальної 
дільниці цеху № 3 в цьо
му напрямі переконують з 
успіху справи. Початок 
зроблено. Комсомольці і 
молодь Кіровоградської 
взуттєвої фабрики борю
ться за те, щоб лозунг 
«Радянське — найкраще» 
був не тільки лозунгом. 
Втілення його в життя бу
де конкретною відповіддю 
взуттєвикіз на накреслеч- 

----- відповіддю на 
сьогоднішнього

ди мовити, «потужність». 
План випуску продукції в 
січні, ми звичайно, вико
нали, та як це нелегко да
валось!

І знову перед у змаган
ні веде КЛАН. Вправно пра
цюють ініціатори, затягу- 
вальна дільниця (наступна 
в конзейєрному виробниц
тві) не завжди встигає за 
ними.

Кожний, хто знайомить
ся з роботою бригади 
Н. Григораш, обов’язково 
відзначить про себе друж
бу, взаємовиручку, що па
нують тут. Хочеться навес
ти простий приклад. Бу- 
зає таке, що підводить 
техніка. Поламалась швей
на машинка, приміром, і 
а>-е конвейєр поруше-

Пзрівняяо недавно іс
нує комсомольсько-моло
діжна бригада слюсаріи- 
складальникіз Трепізської 
спеціалізованої майстерні 
Знам’янської райсільгосп- 
техніки, очолювана Олек
сандром Реп’яшником. З 
місяця в місяць зростають 
трудові здобутки колекти
ву. Якщо в січні хлопці ви
робниче завдання викона
ли на 122 проценти, то з 
лютому — на 140.

Комсомольці Олександр 
КРАВЧЕНКО та Віктор 
РИСКАЛЕНКО, яких ви 
бачите на знімку, з колек
тиві з перших днів його 
створення. Загальний стаж 
їхньої роботи поки що не
великий, але працюють 
вони нарівні зі своїми 
більш досвідченими това
ришами.

но? Ні, дівчата знайшли 
вихід: поки, механік лаго
дить зіпсовану, подвійне 
навантаження бере на се
бе сусідня машинка, яка 
виконує таку ж операцію. 
Конвейєр у русі.

— У перший день робо
ти XXVI з’їзду КПРС ми 
пошили на двісті пар че- 
резиків більше, ніж було 
заплановано. Інакше діяти 
не могли, адже дали сло
во. Такий результат ми 
могли б щодня показува
ти,. але ще, на жаль, не пе
ревелися у нас перебої в 
постачанні сировини. Од
нак це вже тема для окре
мої розмови.

Це слова бригадира іні
ціаторів Н. Григораш.

Так, проблем у вироб
ництві товарів народного 
споживання ще чимало. І

ня з’їзду, 
вимоги 
ДНЯ.

8. ТЕЛІЖАН.

звітно 
ДШГШІІ

Того дня на звуки дуУо. 
вого оркестру поспішали 
до районного Будинку 
культури жителі раицен- 
РУ, трудівники сіл район/ 
У святково прикрашгнснЛ 
залі відбулася тепла зус- 
річ із делегатом XXVI у},, 
ду КПРС, ланновою рільни
чої ланки по вирощузанн-о 
цукрових буряків нолге-. 
пу імені Зайксасьного По- 
лі.чою Федорівною Захао- 
чемно. Знатну трудівницю 
у своїх еиступах вітали

парт« 
Дояр кол- 
’. К. ВЛД.

високої
<а.ти ми

I

ЛІНОЮ Федорівною Захао- 
чемно. Знатну трудівницю 
у своїх еиступах вітали 
перший секретар Більша* 
ського райкому '
І. А. ЮРЧЕНКО, д 
госпу «Аврора- Г. 
СЕН КО.

—З почуттям 
гордості провод. 
Поліну Федорівну до Мос
кви, — сказала на зустрі- 
чі член буряківничої ланки 
В. І. Хмарна. — Буг я 
легатом форуму комуніс
тів країни — велика честь 
і для нашої ланкової і д.ія 
ланки. Сьогодні ми мо.:л- 
мо доповісти делегатові: 
ударно потрудилися у дні 
роботи з’їзду партії — 
денні норми виконували 
па 120—125 процентів. По- 
ліни Федорівни не бу.т-т£- 
поруч нас, тож ми працю
вали й за ланкову. А зар
плату її перерахували до 
Фон ду миру.

— У районі є чимале 
Трудівників, з яких слід 
нам. молодим, бра7 и прик
лад, — так почала езііі ви
ступ швачка промкомбіна
ту Катерина Перельотіна. 
— Молодь комбінату на 
честь з’їзду брала підви
щені зобов’язання. Сьо
годні нам хочеться дати 
звіт Поліні Федорівні: зо
бов’язання виконали до
строково.

Щиро подякувала веы 
за привітання П. Ф. За
харченко. Вона поділилкіт 
враженнями від з’їзду, на
голосила на тих завдання-:, 
які поставила партія перед 
трудівниками села.

—■ Ми певніші доклас?*© 
ще більше зусиль, аби при
множити багатства країни, 
аби сприяти підвшцениіо 
добробуту нашого народу. 
— сказала наприкінці 
П. Ф. Захарченко. — Я 
від імені наших бурякіа- 
ниць хочу запевнити, що 
цього року лапка вирос
тить не менше 350 центне
рів цукрових буряків па 
кожному із 150 гектарів 
лапу.

М. КОРДЮКОВА, 
секретар Віяьіиансько- 
го райкому комсомо
лу.J

НА ЗДНГ СРСР

ТВОРЧІСТЬ молодихВражають масштаби виставки «Ленінський комсомол 
— XXVI з'їздові КПРС», яку розгорнуто на ВДНГ СРСР. 
Двадцять п ять її розділів охоплюють буквально всі га
лузі економіки, культури, охорони здоров’я. Представ
лено десяіь тисяч експонатів, майже половина з них 
відзначена авторськими свідоцтвами. Виставка яскраво 

молоді в дальший розвиток 
підвищення ефективності і

підображає вагомий вклад 
народного господарства, в 
якості роботи

Яка сила магніту?
Питання це 

значення в 
електротехнічній, 
будівній, у багатьох інших 
галузях промисловості, де 
широко застосовуються пос
тійні магніти.

На виставці представле
ний прилад для автоматич
ного вимірювання магнітної 
індукції — основної харак-

має неабияке 
електронній, 

прилад.')-

ефективності і

магнітного поля, 
секунди ВІЯ ПИ-

і еристики 
За частки 
зиачае силу поля на поверх
нях виробів. Результат фік
сується на цифровому 
вольтметрі і самописі.

Цей автоматичний прист
рій не має аналогів серед 
вітчизняних вимірювачів 
магнітної індукції. Він від
значається високою швид
кістю вимірювання і точніс
тю.

О. РОБІНОВ.

Горить... вода
Вода не тільки гасить во- ■ 

і онь, а й сама... горить, А 
коли так, то значить вода— 
паливо?

Про здатність електрики 
розкладати воді па горючі 
компоненти—кисень і водень 
— відомо з давніх-давен. 
Саме цей принцип і викорн- 
стано в приладі-автомаїі 
«Факел-1». Одержана гало
ва суміш може застосовува
тись у пальниках для випа
лювання і зварювання ту
гоплавких металів. Малий 
діаметр сопла — до 0,4 мі
ліметра — г ---------  ’
одержувані високу темпе
ратуру на невеликій площі, 

п. родій. 

контролем - 
атмосфера

У великих містах необхід
ний постійний контроль за 
станом атмосфери. Здійсню
ють його датчики, встанов- 
лені в різних місцях. Як 
швидко систематизувати ін
формацію, що надходить від 
ит.х. Це завдання успішно 
розв язує пристрій для авто
матичних станцій контролю 
забруднення атмосфери.

Він проводить цілодобове 
дасть можливість цевнх °Лти»Я .с,,гналів з міс
ії витки т«..»» Л,аі НКІВ Забруднення.

ПР .V» ЯТЬ* ПРНСТРОЮ забез- 
’„’>е запис і зберіганім 
одержаної інформації. При

необхідності його можна ба
гаторазово повторювати.

О. ПАЗЛОВ.

працьовигі 
збирають нек

ие пі- 
те, які' ко- 

приносять лю-

Цілюща отрута
Маленькі 

бджоли, які 
тар на літніх луках, 
дозрюють про 
ристь вони 
дям. 1 не тільки медом, а й 
своєю отрутою: адже до її 
складу входить багато цілю
щих речовин.

Для збирання отрути 
створено електроіімпульсний 
пристрій. Коли бджола залі
тав у вулик, вона потрапляє 
на спеціальну рамку. Торк
нувшись натягнутих прово

дів, від яких ідуть подра3" 
нюючі електричні імпульс«, 
комаха виділяє отруту — 
сировину для ліків.

Д. ВОЛОДІЙ.

Управляє комп’ютер
На дільниці по oupv.ii’ 

корпусних деталей нема?- 
людей. За всіма операція** 
стежить ЕОМ.

Машина контролю« Р^’ 
ту п’яти верстатів, тра^’ 
портера для доставки дет*’’ 
лей до агрегатів і на скй*’ 
Замша І настроюванню ’ 
струменту провадяться 
м>ж автоматично.

Розробили проект Д> 
ниці-автомата молоді 
тори Івановського верста^ 
будівного об'єднання.

О. РОДІОНОВ. 
(ВДНГ СРСР-ТАРСІ



38 березня 198 і року

НАШ ДРУГ-КНИГА
10 березня в Кіровограді почав роботу обласний три

денний семінар «Шляхи вдосконалення діяльності педа
гогічних та учнівських колективів, первинних організацій 
Товариства книголюбів, комсомольських, піонерських ор
ганізацій і широкої громадськості у світлі постанови ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про перехід на безплатне 
користування підручниками учнями загальноосвітніх 
шкіл».

На семінар прибули методисти районних та міських 
відділів народної освіти по бібліотечних фондах шкіль
них підручників, голова районних та міських організацій 
Товариства книголюбів.

З доповіддю «Про діяльність відділів народної осзіг.і, 
педагогічних та учнівських колективів по виконанню по
станови ЦК КПРС і Ради Міністрів ЄРСР «Про перехід 
на безплатне користування підручниками ‘ 
гальпоосвітшх шкіл» виступив заступник 
облвно С. М. Якубовський.

У пленарній частині семінару виступили

учнями за- 
завідуючого

На замовлення----- л......... заступник 
долови правління обласної оргаїизації Товариства кни
голюбів Є. П. Донцова, інструктор обкому комсомолу 
В. Іващук.

Досвідом роботи обмінялися методист Вільшанського 
райвно Т. Ф. Лучанінов-а. відповідальний секретар Кіро
воградської міської організації Товариства книголюбів 
Т А. Котович, методист Ульяновського райвно Н. І. 
Гребешок, методист Світловодського міськвно В. І. Яро
ва.

Сьогодні обласний семінар закінчує езою роботу.
7. БОРИСОЗА.

нам
писали

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

Під таким заголовком у нашій газеті було опубліко
вано рейдовий матеріал про серйозні порушення прави» 
радянської торгівлі окремими продавцями І Іовоарлан- 
гельського району.

У відповідь на критику голова правління раионпог _ 
споживчого товариства І. В. Козаченко надіслав редакції 
листа. В ньому говоритися, що статтю «Винні покупці* 
обговорено на зборах працівників мюьккоопторгу та 
госппрозрахунковсго об’єднання по торгівлі промтова
рами. „ . .

За порушення правил радянської торгівлі на продав
щиць М. Биць, Л. Діиул і В. К.оровченко накладено ад
міністративні стягнення.

ХОЧ ЛИСТА Й НЕ НАДРУКОВАНО

МАРШРУТІВ, АВТОБУСИ!
твердились, 
підвіз учнів 
спортивні змагання заслуха
ла технічна рада радгоспу 
імені Димитрова. Головно
му інженерові господарства 
3. О. Жукову суворо вказа
но.

Тепер за Димитрозською 
десятирічкою закріплено 
дза автобуси, котрі забез- 
гечать регулярним підз.з 
учнів. Нинішнього року бу
де також реконструйовано 
шкільний спортивний май
данчик і дорогу з твердим 
покриттям ДО приміщення 
школи.

ЩАСЛИВИХ
Нещодавно до редакції 

«Молодого комунара» на
дійшла скарга від учнів Ди- 
мигрозської середньої шко
ли Устинівського району. 
Вони писали, що чеоаз не
задовільну роботу транс
порту шкільні спортсмени не 
взяли участі в змаганнях з 
волейболу, ДО ЯКИХ ДОЗ' о й 
наполегливо готувалися. 
Цей лист редакція направи
ла на розслідузання.

Як повідомив нас голова 
виконкому Устинівської ра
йонної Ради народних депу
татів Г. М. Лісовий, факти, 
викладені з скарзі, О«Д* 
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І

братніх країн
ПРАГА. 600 нових трам- 

заїз «Татра», з’явиться в 
нинішньому році на вули
цях радянських міст. Від- 

I ПО8ІДНО до взятих недавно 
підвищених соціалістичних 
зобов’язань колектив пра
зького заводу «ЧКД-Тат- 

I ра» завершить поставку їх 
в СРСР уже до ЗО листопа-

. Да-
Нинішній рік стаз важ- 

I ливим рубежем у розвит- 
І ку підприємства, яке ви- 
I пускає трамваї на замов- 
I лення багатьох соціаліс

тичних країн. У празькому 
передмісті Злічин почало
ся будівництво нового ви
робничого комплексу, по
тужність якого майже до
рівнюватиме нині діючо
му заводові.

(ТАРС).

I ВДАЮТЬСЯ ДО ШАНТАЖУ

І

І

НЬЮ-ЙОРК. (ТАРС). 
«Адміністрація США при
ступила до виконання сво
єї обіцянки збільшити по
ставки зброї Сальвадору, 
— повідомляє телекомпа
ния Ей-бі-сі. — Перша

і партія озброєнь, яких буде 
І поставлено приблизно па 
і 25 мли. доларів, уже при- 
I була в Сан-Сальвадор. Го- 
I ловне місце в нарощуван- 
’ ні воєнної допомоги займа- 
I- ють поставки вертольотів».

У повідомленні телеком- 
панії відзначається, що 
для навчання солдатів хун
ти поводження з новою 
технікою в Сальвадор 

і прибувають американські 
«радники». Одночасно Ва- 
шінгтои має намір збіль
шити економічну допомогу

ОДНА
З НАЙГОСТРІШИХ ПРОБЛЕМ

І
І

Питання про 
до школи на

■І

ПЕКІН. (ТАРС). Пробле
ма китайської молоді, яка 
виявилася з вини пекінсь
ких лідерів «зайвою» в су
спільстві, — одна з най- 
гостріших у країні. На ро
бочій нараді, яка відбула
ся в грудні минулого року 
в ЦК КПК, відзначалася 
серйозність соціально- 
економічного станозища 
молодих людей, тим біль
ше, що 65 проц. населен
ня країни, тобто майже 650 
млн., не досягли 30-річно- 
го віку. За визнаннями ки
тайської преси, серед мо
лодого покоління поши
рюються «настрої апатії і 
песимізму».

Такі настрої молодих ки
тайців цілком зрозумілі. 
10-річний план розвитку 
народного господарегза 
(19/6—1985 рр.), що був 
розрекламований як «ви
рішальна ланка» амбіцій- 

«чотирьох 
провализ- 
довелось

І
ноі програми 
модернізацій», 
ся, і від нього г_____ _
відмовитися. Тепер запро
поновано «програму вре
гулювання», що на прак
тиці означає різке скоро
чення обсягів промислово
го виробництва, а тому й 
значне зменшення кіль
кості робочих місць. Та-

СОФІЯ. (І\ор. ТАРС). 
Гідний вклад у підготовку 
XII з’їзду БКП внесла 
молодь болгарської столи
ці. Вона рапортувала про 
виконання соціалістичних 
зобов’язань, взятих члена
ми Дн.митровського комсо
молу на честь цієї знамен
ної події.

У ході розгорнутого по 
всій республіці соціалістич
ного змагання 740 моло
діжних виробничих колек
тивів значно раніше стро
ку виконали планові зав
дання минулої п’ятирічки, 
сказав кореспондентові 
ТАРС перший секретар 
Софійського Міськкому 
ДКСМ І\. Іванов. За цей 
період у два рази збільши
лась кількість молодих ви
робничників, які підвищи
ли свою кваліфікацію, 
більш як 9 тис. чолозік ос- 

реакційному сальвадорсь
кому режимові до 100 мли. 
доларів.

ЛОНДОН. ’ (ТАРС). 
Англійська газета «Фай- 
неншл тайме», відзначаю
чи масові політичні вбив
ства в Сальвадорі, що їх 
чинять ультраправі, під
креслює: «Вашінгтоіі, оче
видно, вирішив,, що Саль
вадор повинен залишатися 
в американській сфері 
впливу практично за всяку 
ціле».

ВАШІНГТОН. (ТАРС). 
На думку газети «Вашіи- 
гтон пост», прийшовши до 
влади, нова американська 
адміністрація вирішила 
продемонструвати всьому 
світові, що на відміну 
від своєї попередниці вона 
займає більш «жорстку»

ким чином, у молоді стає 
дедалі менше шансів 
одержати роботу.

Мізерні можливості та
кож і для здобуття не 
тільки вищої, а й серед
ньої освіти. В минулому 
році вищі навчальні закла
ди Китаю прийняли лише 
300 тис. чолозік. Газета 
«Женьмінь жібао» писала 
з цього приводу, що нав“ 
ряд чи вдасться в «до
ступний для огляду пері
од» довести у вузах кіль
кість вступників до 1 млн. 
чоловік. У китайській пре
сі також повідомлялося, 
що мільйони підлітків що
року не зможуть продов
жувати освіту в старших 
класах середньої школи. ~

Для забезпечення зай
нятості молоді і розвитку 
системи освіти «не виста
чає матеріальних засобів і 
коштів», твердить китайсь
ка пропаганда, 
му 3 Г 
можна :, 
статей. Але а них ні разу 
не прозвучала проста 
думка: на кожний мільйон 
юанів у цивільному сек
торі економіки можна бу- 
ло б створити тисячі ро
бочих місць або Відкрити 
кілька навчальних закла- 

На цю ге- 
пекінській пресі 
зустріти десятки

зоїли другу суміжну спе
ціальність. Економія сиро
вини, матеріалів, палива й 
енергії становить 8,2 мли. 
левів. Економічний ’ефект 
зід впровадження в народ
не господарство розробок, 
здійснених учасниками 
клубів технічної і наукової 
творчості молоді, переви
щив 16 мли. левів.

• На честь найвищого фо
руму болгарських комуніс
тів молодь Софії взяла 
шефство над 3 тис. об’єк
тів, бере участь у розроб
ці 350 тем, зв’язаних з мо
дернізацією столичних під
приємств. Серед зобов’я
зань — перетворення од
нієї з головних торговель
них вулиць болгарської 
столиці — бульвару Біто- 
ша в зону зразкового мо
лодіжного обслуговування.

А. МИХАЙЛОВ.

І ПОГРОЗ
Сальвадор, під-

газета,, визнано
позицію.
креслює 
зручною ареною для цієї 
мети.

З гострою критикою по
літики республіканської 
адміністрації щодо Саль
вадору виступив відомий 
політичний діяч сенатор- 
демократ Е. Кснпсді. Він 
заявив, що коли нинішній 
курс США буде продовже
ний, то він призведе «до за
гибелі американських сол- 

' датів у цій країні і пере
творення Сальвадор)' в 
другий В’єтнам».

Тим часом телекомпания 
Сі-бі-ес інформує, що в 
Сальвадорі почався новий 
наступ патріотів. Бої 
йдуть тепер за 40 миль від 
столиці країни.

праза 
Вона 

у пра
що його 

пекінське ке-

дів. Уся біда в тому, що 
мільйони і мільйони юанів 
ідуть на збільшення воєн
ного потенціалу Китаю. 
Досить сказати, що тільки 
прямі воєнні витрати Пе
кіна на ЗО процентів вищі 
від асигнувань, які виділя
ються на освіту, науку, 
культуру, охорону здо
ров’я. разом узяті.

В цих умовах частина 
китайської молоді перехо
дить до активних дій, ви
магаючи не тільки 
на роботу й освіту, 
висловлює сумнів 
вильності курсу, 
проводить 
рівництво. Тільки за остан
ні півроку в Шанхаї, Ухл- 
ні, а провінціях Аньхой, 
Хенань, у Сіньцзян-Уйгур- 
ському автономному райо
ні пройшли десятки де
монстрацій молодих лю
дей, що протестують про
ти тієї безпросвітної долі, 
на яку їх прирікає полі
тика Пекіна Вибух незадо
волення молоді — логічна 
реакція на.таку політику, 
яка по основних напрямах 
залишається есе тією не 
маоїстською «стратегією 
побудови Китаю» на анти
народній, мілітаристській 
основі.

З стор. -------------- -

З ТЕЛЕ
ТАЙПНО 
СТРІЧКИ 
ТАРС

Урочисте засідання
БЕРЛІН. Тут відбулось 

урочисте засідання Цент
ральної ради спілки віль
ної німецької молоді, при
свячене 35-річчю з дня її 
створення.

СВНМ, яка об’єднує по
над два мільйони юнаків 1 
дівчат республіки, є на
дійним помічником і бойо
вим резервом партії робіт
ничого класу, заявив пер
ший секретар Центральної 
Ради СВІ1М- Е. Кренц. Ра
зом з усіма трудящими 
НДР молодь готується зу
стріти наступний X з’їзд 
СЄПН високими трудовими 
показниками.

Вручено дипломи
ПНОМПЕНЬ. Дипломи лі

карів і фармацевтів вруче- 
но тут іце одній групі ви
пускників столичного уні
верситету. 33 молодих спе
ціалісти поповнять загін 
працівників охорони на
родного здоров'я, який на
пружено працює над лікві
дацією тяжких наслідків 
правління реакційної про- 
пекінської кліки.

Повий випуск спеціаліс
тів — медиків З ВІПЦОІО ОС
ВІТОЮ ’— це ще одна, пере
мога кампучійського’наро
ду в справі нормалізації 
життя в країні.

Зростає кількість 
безробітних

БОНН. У Федеративній 
Республіці Німеччині про
довжує зростати кількість 
осіб з вищою освітою, які 
не можуть знайти роботи. 
За офіційними даними Фе
дерального управління в 
питаннях праці, в Нюрн
берзі тільки протягом" року 
кількість безробітних
збільшилась на 14,5 про
цента. досягти майже 
42.000 чоловік.

Тим самим, підкреслю
ється в повідомленні, у 
цій сфері «встановлено но
вий абсолютний рекорд*.

Де застосувати 
знання?

КОПЕНГАГЕН. Майже по
ловина випускників вищих 
навчальних- закладів ’Данії, 
які одержали дипломи в 
минулому році, досі не мо
жуть знайти застосування 
своїм знанням. Повідомля
ючи про це, газета «Магі- 
стербладет» відзначає, що 
в найбільш скрутному ста
новищі серед них — жін
ки.

На підставі 
фальшивки

САН-ХОСЕ. За повідомлен
нями, що надійшли сюди, 
сальвадорська хунта закри
ла на невизначений час 
столичний університет. Це 
рішення прийнято на під
ставі сфабрикованої ох
ранкою фальшивки.з об
винуваченнями студентів 1 
викладачів навчального 
центру в «розповсюдженні 
підривної літературні».

Раніше сили безпеки 
сальвадорського режиму 
арештували 8 керівників 
університету.

«Геть війну!»
САН-ФРАНЦІСКО. «Годі 

крові, геть війну, США — 
геть Із Сальвадору! t> — та
кі вимоги висунули студен
ти Каліфорнійського уні
верситету в Берклі, які 
провели масову демонстра
цію і мітинг протесту про
ти зростаючого втручання 
Ваіииігтопа у справи цієї 
центральноамерпканськ о ї 
країни.

На захист миру 
і демократії

ТОКІО. Питання активіза
ції боротьби прогресивної 
студентської молоді за 
право на освіту, проти 
курсу правлячих кіл на 
мілітаризацію —- в центрі 
уваги чергового з’їзду Все- 
японської федерації орга
нів студентського самовря
дування. що проходить в 
японській столиці. Голова 
федерації Иосінобу КГсі. 
який виступив на з’їзді, 
піддав гострій критиці по
літики уряду ліберал-де- 
мократів, що скорочує рік 
у рік витрати на освіту І 
збільшує асигнування па 
воєнні потреби, гонкт оз
броєнь.

(ТАРС).
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КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ТЕЛЕТАЙП

июи Kinnw
Сьогодні у Компаніївні 

вже нікого не дивують та
кі назви культмасових за
ходів, як кіповечір, кінозу- 
сгріч. Ці форми роботи 
давно завоювали визнання 
жителів селища. Особли
вою популярністю користу
ються вони у юнаків і дів
чат, які не хочуть бути 
просто пасивними глядача
ми, а прагнуть до активно
го сприймання кіномис
тецтва.

Ось і недавно в район
ному Будинку культури 
відбувся тематичний кіно- 
вечір «Наш, радянський 
спосіб життя», у якому 
взяли участь ветерани Ве
ликої Вітчизняної війни, 
заслужені люди район}-, 
молоді виробничники сели
ща.

З інтересом слухали при
сутні виступ КОЛИШНЬО! о 
льотчика, учасника Вели
кої Вітчизняної війни 1. Л. 
Ісаєва про перші його по
льоти на легендарних 
Б'1-2. Розповідь ветерана 
була ще одним підтверд
женням небаченого героїз
му радянських людей у 
роки боротьби 3 німецькії!.! 
фашизмом, ніби продов
женням фільму «Особливо 
важливе завдання», пре
м’єра якого відбулася тут 
же, на кіновечорі.

На прохання молоді сво
їми спогадами поділилися 
ветерани війни Г. А. Без- 
вушко і Ф. М. Нсдлинсь- 
кий.

С. ШЯЯШЕНКО, 
редактор облуправ
ління кінофікації.

• ^Молодий ному нар* *

боротьба класична

г І

ПРИРОДА І ТИ

«ГРАЧИНІ ГНІЗДА»
Коли ми говоримо про 

гранів і їхні своєрідні гніз- 
да-шапки на деревах, то 
мимоволі згадуємо відому 
картину Олексія Саврасова 
«Граки прилетіли».

У багатьох місцях України 
я бачив високо на деревах 
знайомі круглі «шапки». Во
ни мають особливо ефект
ний вигляд, коли на гіллі не
має листя. Насамперед ме
ні впало в очі те, що <шап-

ється. Ті насіння має липку 
речовину --- ЕІСЦИН, з допо
могою якого боно прилипає 
до гілля дерев І ЕЄСНОЮ 
проростає. З тканин гілок 
дерева омела одержує ве
ду і мінеральні речовини, 
а органічні фотосинтезує 
сама з допомогою листя.

На Кіровоградщині омелу 
білу часто можна побачити 
в Знам’янськсму та інших 
районах.

На знімку: 

омела біла.

Фото автора.

ка» зелена. Я не вірив своїм 
очам! Переді мною було не 
грачине гніздо, а якась ку
щувата вічнозелена росли
на з товстим овальним лис
тям. Так кілька років тому 

вперше познайомився з 
омелою. В нашій країні во
на представлена лише дво
ма видами (біла й забарв
лена), тоді як на земній ну
лі відомо 70 її видів.

Омела біла доживає 
за сприятливих умов до 
п’ятдесяти років. Діаметр 
нуща досягає метра Для 
омели характерне вилчасте 
галуження. Хоча омела рос
лина й вічнозелена, листя її 
живе до двох років. Зна
менно, що зеленими є не 
тільки гілки, а й гілля. Цвіте 
омела весною і запилюєть
ся комахами. На зиму на ній 
доспівають білі ягоди. Звід
си й назва рослини — оме
ла біла. Омела ж забарвле
на зустрічається на Далеко
му Сході. Ягоди омели охо
че поїдають шпаки і дроз
ди, е травному тракті яких 
насіння омели не переварю-

Про шкідливість омели 
для живлючих дерев думка 
роздвоюється. В деяких міс
цях нашої країни, наприклад 
у Латвії, її взято під охоро
ну держави.

Минулого літа, мандрую
чи лісами Кіровоградської і 
Черкаської областей, на 
грабі я побачив зелену ку
лю і прийняв її за омелу. 
Та листя кулі нічим не від
різнялося від листя самого 
дерева.

«Відьмина мітла», — до
гадався я, з якою до цього 
був знайомий лише по літе
ратурі. Повернувшись додо
му, я взявся за книги. При
пущення підтвердилося. 
Згущення розгалуження на 
дереві, що дістало в наро
ді назву «відьминої мітли», 
викликається грибками.

Таким чином, у природі 
віддалік дуже схожі на гра
чині гнізда не тільки кущі 
омели, а й «відьмині мітли».

м. ножнов, 
член Українського това
риства охорони приро
ди.

«Мслсдой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЖСМ Украины.

Ла украинском языке.

ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА

Редактор В. СТУПАМ

Редакції газети «Моло
дий комунар» терміново 
потрібен на постійну робо
ту кур’єр.

29-ї шноли обласного цент
ру Люда Кийченно: вона
виконала норматив канди
дата в майстри спорту.

У командному заліку ви
хованки старшого тренера 
області Валентини Єеме- 
нівки Винової після орга
нізаторів ПОЄДИНКІВ — Л.НІ- 
продзержинців — посіли 
друге місце із сімнадцяти.

В. ТВЕРДОСІУП.

сумський 
, «Десна» з 
ждановський 

«Шахтар» з

Три дні легке атлетичний манені і гімнастичний зал 
дитячо-юнацької спортивної школи обласного 
єпорткомітєту були в розпорядженні найсильніших 
борців КЛсСИЧНОГО стилю. Міжвідомчу першість Ук
раїни розігрували дванадцять збірних команд спор
тивних товариств і відомств, до складу яких увіходи
ло понад 300 атлетів. Серед учасників — чемпіони 
і призери республіки, країни, багатьох міжнародних 
змагань. До складу збірних центральних рад «Аван
гарду» і «Йояоса», республіканських рад «Буревіс
ника» і «Трудових резервів» увіходили й кіровоград- 
ці — майстер спорту міжнародного класу Олександр 
Ушаков, майстер спорту Геннадій Безпалько, канди
дати в майстри спорту Анатолій Кулик, Валерій Ма
нишок, Євген Ломсноссв, Микола Єременко, Сергій 
Луценко, Сергій Калиниченко та інщі.

^ПОРТСМЕНіВ кожної 
вагової категорії було 

поділено на дві окре/лі 
групи («А» і «Б»), де про
ходили попередні поєдин
ки. Потім між собою зу
стрічалися борці, котрі 
зайняли в групах однакооі 
місця, — перший з пер
шим, другий з другим і 
т. д. Таким чином остаточ
но визначався розподіл 
місць в особистому заліку 
чемпіонату. Отже, ця фор
мула змагань не гарантує 
від Еипадковостєй, які мо
же піднести жереб при 
визначенні складів попе
редніх груп.

Змагання проходили за 
правилами ФІЛА (Міжна
родної федерації 
неї боротьби).
єдинок тривав 
хвилин (три 
три хвилини 
було до нинішнього реку, 
а шість хвилин — два пе
ріоди. В ножній ваговій 
категорії визначалося
шість призерів, хоч на п'є
дестал пошани підні/иали- 
ся лише троє перших.

...Коли після урочистого 
відкриття чемпіонату його 
головний арбітр — суддя 
всесоюзної категорії
М. І. Романенко з Кірово
града дав команду присту- 

'пити до змагань, поединки 
почалися на чотирьох ки
лимах. Претендентів, як 
/ли вже сказвли, було по
над триста. Але боротьба 
є боротьба, і ніякі гучні 
титули не є запорукою ус
піху. Коло за колом, один 
за одним атлети втрачали 
праБО на вихід у фінал. І 
не останній, третій день 
змагань лишилося 60 пар 
найсильніших, щоб вибо
рювати перші шість місць.

Серед них був -і каш 
Олександр Ушаков («Ко
лос»). якому належало в 
поєдинку з майстром 
спорту з Одеського цент
ру олімпійської підготов
ки Валерієм Резумовим

виборювати третє місце в 
абсолютній ваговій кате
горії (понад 100 кілогра
мів). Олександр не дав 
своєму суперникові ніяких 
шансів на успіх, а сам про
вів два прийоми, виграв 
чотири бали і переміг з 
рахунком 4:0.

Третій силач республіки 
— це непогано. Але сам 
Ушаков незадоволєний 
цим результатом, бо роз
раховував на більше і був, 
як кажуть, за мить до 
«золота». У попередніх 
поєдинках Олександр ви
грав у майстрів спорту 
Івана Загребельного

гу віддали спартанівцю, у 
якого виявилось більше 
заохочувальних очок. А 
поті/л Шулько у фіналі зу
стрівся з переможцем ІН
ШОЇ групи — авангардів- 
цєм з Кривого Рога Вале- 
рієм Макогоном, порівня
но легко виграв і став 
чемпіоном республіки.

В інших вагових катего
ріях (від 48 до 100 кіло
грамів) звання чемпіонів 
України завоювали спарта- 
ківець Микола Абишов з 
Вінниці, київський динамі- 
еєць Валерій Бєлуха, кия
нин Віктор Жук («Колос»), 
харків’янин Сергій Лук’ян-

вагової категорії до 48 кі
лограмів.

У командному заліку пе
ремогу здобули атлетй 
республіканської ради то
вариства «Спартак», дру
гими призерами стали 
сільські спортсмени, на 
третьому місці — аван- 
гардівці. А ЯКА

ка
градців? Відпоеідь на запи
тання дає державний тре
нер республіканського 
сгюрткомітету, заслуже
ний майстер спорту СРСР 
Г. О. Гамарник, який був 
присутній на змаганнях:
’— На Кіровоградщині с 

досить Белика група здіб
них борців. Це, передусім, 
Олександр Ушаков, Ана
толій Кулик, Геннадій Без
палько, Анатолій Ясинсь- 
кий, Володимир Коржин- 
ський, Олександр Алтухов. 
Лідер серед них і най
більш перспективний, бе
зумовно, Ушаков. Проте 
і йому слід іще працювати 
над підвищенням свосї 
майстерності, збагачувати 
арсенал технічних прийо- 
ааів, відпрацьовувати гнуч
кішу тактику ведення бо
ротьби. Я з пристрастю 
стежу за розвитком кла
сичної боротьби в Кірово
градській області. Очевид
но, тому, що тут є непо
гані спортсмени 
мислячі тренери.

і творчо 
A mojk-

ФУТБОЛ

класич- 
Кожний гіо- 

не дев’ять 
періоди по 

кожний), як

збірної «Динамо», Семена 
Подокшина (команда
спортклубів), Володимира 
Фрейца з Одеського цент
ру олімпійської підготое- 
ки, кандидата в майстри 
Віктора Шила («Водник»). 
Наступний поєдинок — зі 
спартаківцем Петром
ІНульком, який перед цим 
програв Володимирові 
Фрейцу. Шулько взяв го
ру з рахунком усього 1:0. 
Хто ж перший у групі, хто 
боротиметься за «золото», 
адже в Ушакова і Шулька 
по одній поразці? Перева-

чук з команди спортклу
бів, Олександр Козубов- 
ський («Трудові резерви»), 
тернопільський спартакі- 
вець Юрій Варибрус, дні- 
пропетровець Олександр 
Смишляєв («Буревісник»), 
одеський спартаківець 
Сергій Єпішкін та авангар- 
діеєць з Лисичанська 
Юрій Черепивський.

З ніровоградців після 
Олександра Ушакова ус
пішніше за інших виступив 
Сергій Калиниченко («Тру
дові резерви»). Він зайняв 
п’яте місце серед борців

либо, ще й тому, що сам 
народився в Кіровограді. 
Мені завжди приємно 
приїжджати сюди для про
ведення змагань. І тепер 
радісно зустрітись із зем
ляками. Хочу їм, спорт
сменам, особливо борцям, 
побажати добрих виступів 
на Третіх спортивних іграх 
.молоді і насіупній VIII 
Спартакіаді України.

М. ВІВИЧ.
На знімну: призери 

чемпіонату республіки
Петро ШУЛЬКО, Олександр 
УШАКОВ та Валерій МА 
когон.
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

ШКІРЯНИМ М’ЯЧ
Сорок четвертин чемпіо

нат країни стартує 25 бе
резня. Його прапор у цей 

: день піднімуть команди 
■ вищої ліги.
І Затверджено положення 
І про рознграш

першості 1 —
і і__ ___ .

піме в п'ятій 
зоні, 
двадцять 

. Крім 
неї входять:

• «Поділля», 
І Житомира,

«Авангард»,
• педо». 

лос», 
(м. Стаханов),

всесоюзної 
--------- для клубів дру

гого ешелону. «Зірка» гра- 
українській 

де виступатимуть 
три команди, 

ніровоградців, до 
Хмельницьке 

«Спартак» із 
рояенськцй 

.... луцьке «Тар- 
полтавський «Ко- 

«Стахановець» 
«Колос»

(Павлоград), 
«Фрунзенець», 
Чернігова, 
«Новатор»,
Горлівкп, черкаське «Дніп
ро», «Океан» з Керчі, сева
стопольська «Атлантика», 
армійці Львова, ужгород
ська «Говерла», «Букови
на» з Чернівців, вінницька 
«Нива», «Кристал» з Херсо
на. миколаївський «Судно
будівник», «Кривбас» із 
Кривого Рога і дніпродзер- 
жинський «Металург».

Перший удар по шкіря
ному м’ячу ці колективі! 
зроблять у неділю. 5 квіт
ня. «Зірка» в цей день по
міряється силами в Поліп
ні з «Колосом», а в середу, 
8 квітня, — в Павлограді 
з новобранцем ліги — міс
цевим «Колосом».

Третій і четвертий тури 
чаші земляни проведуть у 
себе вдома, в неділю, 12 
квітня, вони прийматимуть 
« Дніпро» з Черкас, а в се
реду, 15 квітня, — «Мета
лург» Із Дніпродзерясипсь-

ПАРАД ГРАЦІЙ
Художню гімнастину 

включено до програми на
ступних літніх 23-х Олім
пійських ігор 1984 рону. 
Тож нині збільшилась кілп- 
кість різних змагань з 
цього виду спорту.

Всесоюзний турнір об
ластей України і міст Ро
сійської Федерації на ну- 
бок спортивного нлубу 
«Прометем» два дні прохо
див у Дніпродзержинсьиу. 
В ньому взяли участь і 
ніровоградни. Успішно тут 
виступила першокурсниця 
факультету фізичного ви
ховання педагогічного’ ін
ституту імені О. С. Пушкі
на, майстер спорту Тетяна 
Мороз. Вона набрала 43,25 
бала і стала переможницею 
турніру грацій.

Порадувала уболівальни
ків учениця шостого класу
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