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ОДНОСТАЙНА ПІДТРИМКА
Позавчора відбулися передвиборні збори трудівників кол

госпу «Україна» Долинсьного - району, присвячені вису
ванню кандидата у депутати Верховної Ради Українсько» 
РСР по Долинсьному виборчому округу.

Збори відкрив голова комітету профспілки колгоспу 
П. М. Момот. Він надав слово начальникові загону родю
чості, механізатору М. П. Тимченну.

До державних органів Радянської влади, сказав він, ми 
посилаємо кращих з кращих представників народу, ко
муністів і безпартійних. Я пропоную висунути кандида
том у депутати Верховної Ради УРСР комбайнера кол
госпу «Україна» Миколу Олексійовича Ланкратова. Його 
ім’я відоме трудівникам усієї області. На комбайні «Кч; 
лос» Микола Олексійович зібрав за останні шість років 
понад 103 тисячі центнерів зерна. Це один з кращих по
казників не тільки в області, а й у республіці.

Пропозицію М. П. Тимченка палко підтримали у своїх 
виступах колгоспники О. Г, Зінченко, М. М. Гончарук 
Л. І. Борщенко та інші.

Збори одностайно приймають постанову: висунути кан
дидатом у депутати Верховної Ради Української РСР по 
Долинсьному виборчому онругу № 333 Миколу Олек
сійовича ЛАНКРАТОВА.

Таку ж постанову прийняли учасники передвиборних 
зборів колективу трудівників радгоспу «П’ятихатськии». 
Петрівсьного району. і

УЖИТТІ комсомольських 
організацій нині особ

ливий період — почалася 
Всесоюзна Ленінська пере
вірка, важливий ензамен 
на політичну й організацій
ну зрілість нашої спілки. 
Вона охопить усі аспекти 
діяльності ВЛКСМ, а отже, 
й внутріспілкову роботу.

Прантично не буває та; 
ного дня, щоб у Кіровсьннй 
райком комсомолу м. Кіро
вограда, в сектор обліку не 
приходили юнаки й дівча
та. Воно й зрозуміло: про
тягом року в районі кожен 
третій комсомолець змінює 
місце роботи чи навчання. 
Зрозуміло, причини цього 
різні, але не про них поки 
що мова. Простежується та
ка тенденція: більшість
спілчан не знає правил по-
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НА КОНТРОЛІ — ЯКІСТЬ 
ВНУТРІСПІЛКОВОЇ РОБОТИ

становки на облік і зняття 
з обліку. Я б не назвав це 
якимось незначним фак
том, бо він — наслідок ці
лого ряду недоліків, які 
впливають і на кількісне 
зростання комсомольських 
організацій, і на ЇХ якісний 
склад, зрештою, на всю 
організаційну роботу. Йде
ться про основу діяльності 
спілки — облік членів 
ВЛКСМ. І якщо є наслідки, 
то існують і причини, що 
їх породжують. От про НИХ, 
про шляхи їх подолання 
хочеться поговорити.

Коли ми кажемо, що ба- 
’ ■ гато комсомольців не зна

ють правил обліку членів 
ВЛКСМ, то в першу чергу 
відносимо цей недолік на 
рахунок комітетів комсо
молу. І цілком справедли
во. Нечасто побачиш на під
приємствах, в організаціях 

І положення про облік. По
силаючись на відсутність 

і друкованих правил, деякі 
секретарі первинних не 
практикують і усних форм 
ознайомлення з ними ком
сомольців. Чому б, скажі
мо, не винести цього пи
тання на порядок денний 
комсомольських зборів? 
Або не розглянути його на 

• зборах цс-хсвої комсомоль- 

сьної організації чи групи?
Знання комсомольцями 

правил обліну — фактор 
дуже важливий. Та на цент
ральне місце я поставив би 
проблему контакту коміте
тів комсомолу з адміністра
цією, зокрема, з відділами 
кадрів.

На заводах радіосиробів 
І тракторних гідроагрегатів 
уже й не мислять ситуації, 
щоб хтось із молодих влаш
тувався на роботу чи звіль
нився без відома комітету 
комсомолу, не пройшовши 
через сектор обліку. А в 
тресті «Кіровоградмашваж- 
буд» усі надії покладають 
на здібності комсорга: «за
підозрив» у новачкові ком
сомольця, піймав за руку— 
стоятиме на обліну, а ні...

Ось тут мені можуть за

перечити. Мовляв, буді
вельна організація має 
свою специфіку, об’єкти 
розкидані по всьому місту, 
тому важко всіх тримати 
на контролі. Не заперечую. 
Але це, по-перше, ще раз 
свідчить про необхідність 
контактів між комітетами 
комсомолу і відділами кад
рів, по-друге, облміжкол- 
госпбуд тс-ж будівельна ор
ганізація, і об’єкти розки
дані не менше, ніж у «Кіро- 
веградмашважбуду», а вза
ємодія комсомольців і адмі
ністрації нуди ефектив
ніша.

Ще про контакти, але 
вже на іншому рівні — між 
райкомами номсомолу. Щоб 
знайти комсомольця, який 
переїхав на роботу в ін
ший район, не знявшись з 
обліну, доводиться турбува
ти багатьох людей, займа
тися листуванням (це, до 
речі, часто буває від не
знання правил, про вігі 
йшлося вище). Непогані 
стосунки в цьому плані у 
нас із сектором обліку Ле- 
нінсьного райкому ЛКСМУ 
обласного центру. Воно й 
зрозуміло: в одному місті 
живемо. Коли ж комсомо
лець виїжджає в якийсь 
інший район області, досо-

Всесоюзна 
Ленінська 
перевірна

із 
нв

диться важче. Ось недавній 
випадок. Виявили, що член 
ВЛКСМ переїхав у Носоук- 
раїнський район, а комсо
мольські документи зали
шив у Кіровограді. Двічі пи
сали в Новоукраїнсьний 
райком номсомолу, а нам 
повідомляють: такого в нас 
немає. Безперечно, назріла ■ 
потреба взяти цс питання 
під контроль.

Є н моральний аспект 
проблеми обліку. Адже від 
того, як серйозно ставля
ться до її розв’язання но- 
мітсти комсомолу, зале
жить рівень свідомості чле
нів ВЛКСМ, їх ставлення до 
червоної книжечки. Комсо
молець повинен відчувати, 
що він не безлика одиниця 
що його комсомольський 
квиток має величезну цін
ність, що доля його нікому 
не байдужа. Незрозуміло, 
чому не енрізь на зборах 
голосують комсомольськи
ми квитками, чому іноді в 
цих квитках роками не 
ставлять відміток про спла
ту членських внесків? Зви
чайно, це величезна недо
робка з бону комітетів ном
сомолу, та й райкому, недо
лік у внутріспілковій робо
ті, шкоди від якого не ГЛОЯІ- 
на недооцінювати.

Здасться, суто вузьке пи
тання — облік членів 
ВЛКСМ. А скільки в ньому 
гострих кутів, яких не 
обійдеш! Кіровський рай
ком ЛКСМУ міста Кірово
града розв’язує цю пробле
му в тісному контакті з ко
мітетами первинних. Особ
ливу увагу приділяємо бу
дівельникам. Але роботи 
ще непочатий край. І хоті
лося б більше ініціативи 
від комітетів первинних 
комсомольських організа
цій.

О. РСМДКОЕ, 
перший секретар Кі- 
рсвського райкому 
комсомолу міста Кіро
вограда.

БОНИ ОБОЄ ПРАЦЮЮТЬ 
НА МОЛОЧНОТОВАРНІЙ 
ФЕРМІ КОЛГОСПУ ІМЕНІ ,КА- 
ЛІНІНА ДОБРОВЕЛИЧК1В- 
СЬКОГО РАЙОНУ. ТЕТЯНА 
МОРОЗ. БЕРУЧИ ПІДВИЩЕНІ 
СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’Я
ЗАННЯ НА 1980 РІК, ЗАЯВИ
ЛА:

— ЯК І ВСІ МОЛОДІ ТВА
РИННИКИ НАШОГО ГОСПО
ДАРСТВА, ПРАЦЮВАТИМУ З 
ПОВНОЮ ВІДДАЧЕЮ СИЛ І 
ВМІННЯ. ЩОБ ПЕРЕКРИТИ 
ЧОТИРИТИСЯЧНИЙ РУБІЖ.

ВІД СВОЄЇ ДРУЖИНИ ВИ
РІШИВ НЕ ВІДСТАТИ П ІВАН 
МОРОЗ. І ХОЧ У НЬОГО МЕіІ- 
ШЕ ДОСВІДУ, • НІЖ У ТЕТЯ
НИ, АЛЕ ЗАВЗЯТТЯ ПОМУ 
НЕ ПОЗИЧАТИ. ОТЖЕ — 
ОБОЄ НА ОДНУ ВИСОТУ.

Одним 
перших 
«Червоній зір- хіЦ'ІІіч/и
ці» 1 підтри- 

ВЙлтЦИСЦШІЛІНА
Олексан д р а «Т ■
Гриценка — 
боротися за 
право назива
тися бригадою 
зразкової дисципліни— 
комсомольсько - моло
діжний колектив тока
рів механоскладально
го цеху № 1, де брига
диром Василь Ленчєн- 
ко, а групксмсоргом 
Олег Беркутов. Висока 
трудова й виробнича 
дисципліна позитивно 
впливає на успіхи моло
дих робітників. -Ставши 
на ударну вахту, при
свячену 110-й річниці з 
дня народження В. І. 
Леніна, толарі пера-

виконують змінні нор
ми на ЗО—40 процентів, 
здають продукцію ви
сокої якості.

Працювати сумлін
но — закон життя ко
лективу. його дотриму
ються і ветерани, й но
вачки, зокрема, Василь 
Зривець, який труди
ться у бригаді лише чо
тири місяці.

В. КУЛИК, 
секретар завкому 
комсомолу зазеду 
«Червона зірка».

Фото В. ГРИБА.

' ВУЗ: НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ

БЕЗ П’ЯТИ ХВИЛИН...
ДОВГИЙ шлях пройшов 

кожен Еипускник Кі
ровоградського інститу
ту сільськогосподарського 
машинобудування від пер
шого до п'ятого курсу. Бу
вало нелегко: заліки, ек
замени, семінари, лабора
торні і практичні роботи, 
курсові проекти. Підрахо
вано, що за п’ять років 
проведено 4800 годин лек
цій, лабораторних, прак
тичних і семінарських за
нять, складено майже сто 
екзаменів і заліків, вико
нано 12 курсових проектів 
і робіт.

Недавно 894 випускники 
вузу (половина зі стаціо
нарного відділу) складали 
останні екзамени за остан
ній семестр. Переважно зі 
спеціальностей. І склапи 
добре не всіх факультетах. 
76 п’ягикурсників (більша 
частина) механіко-машино- 

будівного мають тільки 
четвірки і п’ятірки (25 із 
них — відмінники навчан
ня). Подібні ж результати 
і у випускників інших фа
культетів.

Ці дані наводимо, щоб 
зауважити, що абсолютна 
більшість п’ятикурсників 
опанувала вузівську про
граму теоретичного на
вчання, набула практичних 
знань і навиків під час ро
боти в лабораторіях та н а 
підприємствах. До цього 
докладали зусиль, знань і 
вміння викладачі кафедр, 
які готують спеціалістів.

І все ж сьогодні вони ща 
без п'яти хвилин інжене
ри... На дорозі «довжиною 
в п’ять хвилин» треба про
йти важливі етапи: держав
ний екзамен з наукового 
комунізму і розробку та 
захист дипломного проек
ту. У ці дні першими скла

дають державний екзамен 
п’ятикурсники факультету 
сільгоспмашинобудування.

Потім —• остання перед
дипломна практика. Дип
ломне проектування—над
звичайно важливий момент 
у формуванні кваліфікова
ного спеціаліста. Це вінець 
теоретичного і практично
го навчання. З іншого бо
ку — вияв того, наскільки 
молодий фахівець «до
зрів» до розуміння відпо
відальних завдань, які по
ставила сьогодні перед ви
робництвом науково-тех
нічна революція.
V ПРАКТИКУ роботи ка- 
* федр, які готують фа
хівців, увійшло реальне 
дипломне планування. Це 
означає, що на основі за
мовлень галузевих підпри
ємств кафедри розробля
ють теми проектів, які ма
ють виробниче значення, 

готові хсч сьогодні до 
реалізації в життя (і таке 
бувало). Ще одне. Кафед
ри настійно впроваджують 
у проектування (як курсо
ве, так і дипломне) еле- 
г/енти дослідництва.

Спеціалістів на механі- 
ко-машинобудівному фа
культеті готують три ка
федри: технології машино
будування, різання і рі
зальних інструментів і ме
талорізальних верстатів та 
інструментів. Вони мають 
творчі зв’язки, ведуть 
госпдоговірні роботи із за
водами «Червона зірка», 
тракторних гідроагрегатів, 
друкарських машин, інши
ми підприємствами Кіро
вограда, Олександрії, ще 
деяких міст республіки. 
Зокрема, кафедра різання 
і різальних інструментів 
запропонувала теми про
ектів, пов’язані з констру
юванням, дослідництво/л 
та технологією виготовлен
ня інструментів.

На базі заведу «Черво
на зірка» розробляється 
тема «Конструкція, дослід
ження і виробництво тор
цевих високостійких фрез». 
Цю тему досліджують і їй 
присвятять проекти по

дружжя Марія і Віктор 
Погрібних та Галина і Во
лодимир Спориші,

Тему «Конструювання, 
дослідження і виробництво 
нових високопродуктивних 
інструментів» розробляти
муть Алла і Сергій Трим- 
бачі. Це — замовлення 
Олександрійського елек
тромеханічного заводу.
□ ПОТРЕБ колгоспів, рад- 
*■* госпів, відділень сіль
госптехніки і перспектив 
розвитку ремонтних 6*3 
республіки витікають теми 
проектів, які запропонува
ла кафедра організації і 
технології ремонту машин 
студентам ремонтно-тех
нологічного факультету. 
Саме на цьому факультеті 
найбільше студентів на
вчається на кошти колгос
пів і радгоспів. Більшість 
їх проходитиме практику 
на місцях майбутньої ро
боти.

Група випускників пра
цюватиме над виконанням 
замовлення облсільгосп- 
техніки. Скажімо, відмін
ник навчання Юрій Кулеш- 
ков досліджуватиме питан
ня «Організація, техноло
гія централізованого від
новлення шліцевих валів

тракторів і комбайнів». А 
Михайло Січкар дослідить 
найкращі способи віднов
лення дискових сошників. 
Для колгоспу імені Ілліча 
Онуфріївського району, не 
кошти якого вчиться, про
ектує майстерню по ре
монту машинно-трактор
ного парку Володимир 
Бенько. Там він проходити
ме практику.

Третій рік працює О. Го- 
ровий над темою «Дослід
ження динаміки зносу де
талей паливного насоса І 
динаміки кулачкового ме
ханізму насоса». Зібране 
матеріал, є задуми. Даль
ший розвиток знайдуть во
ни в дипломному проекті, 
матеріал для якого збира
тиме на Орджонікідзев- 
ському ремонтному заводі 
Дніпропетровської області.

Цікаві теми пропонують 
кафедри сільгоспмашин, 
машин і технології оброб
ки металів тиском та інші.

Мине кілька місяців, і 
молоді інженери займуть 
свої місця у конструктор
ських бюро, в цехах завс- 
дів, у колгоспних і рад
госпних майстернях.

В. МОНАСТИРСЬКА.



I

надійний

У постанові ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР і 
ВЦРПС «Про дальше зміц
нення трудової дисципліни 
і скорочення плинності 
надріз у народному госпо
дарстві» говориться про 
велику роль партійних, ра
дянських, профспілкових, 
комсомольських організа
цій у зміцненні трудової 

•дисципліни в усіх ланках 
народного господарства, у 
поліпшенні використання 
трудових ресурсів.

Значною мірою це сто- 
постів 

про- 
самі.

сується штабів і 
«Комсомольського 
жектора». Посудіть 
Донедавна за випуск висо
коякісної продукції, проти 
втрат робочого часу на 
нашому підприємстві бо
ролися лише заводська ад
міністрація, відділ техніч
ного контролю, а тепер у 
них появився надійний по
мічник — штаб «Комсо
мольського прожектора», 
його активісти. Лише ми
нулого року ми провели 
тринадцять рейдів-переві- 
рок з тим, щоб сприяти 
поліпшенню якості 
дукції, поставити 
втратам робочого 
Яка ж їх ефективність? На-

про- 
заслін 

часу.

,і Молодий комун»]?“ 7 лтза&то ражу

веду ■ приклад. Якось під 
час одного з рейдів вияви
лось, що в п’ятому цеху 
трапляються прогули се
ред комсомольців. Одно
му з них (не називаю 
прізвища, бо хлопець ви
правився, працює без по
рушень) добряче дістало
ся від «прожектористів». 
Це стало уроком для ін
ших. І у п’ятому цеху кіль
кість втрат робочого часу 
значно зменшилася.

Якщо ж проводимо рей
ди по якості, запрошуємо, 
крім членів штабу, пред
ставників відділу технічно
го контролю. Разом ви
криваємо, аналізуємо при
чини випуску бракованої 
продукції. Вказуємо на не
доліки усно або надсилає
мо листівки-сигнали адмі
ністрації цеху, заводу.

Нинішній рік для трудів
ників Кіровоградського за
воду радіовиробів особли
вий. Ми повинні у наміче
ний строк виконати замов
лення оргкомітету Олім- 
піади-80 на поставку теле
візійної апаратури. Надій
ну продукцію можна зро
бити тільки маючи високу 
виробничу дисципліну, 
повністю використовуючи 
трудові ресурси.

М. РИБАЛКО, 
майстер дільниці, на
чальник штабу «КП» 
Кіровоградського за
воду радіовиробів.

ВИМОГЛИВОСТІ 
надання їм 
в досягненні

ЗАВДАННЯ, поставлені XXV 
з’їздом КПРС, Пленумами ЦК 

партії, зобов’язують кожну комсо
мольську організацію активніше за
лучати комсомольців і молодь усіх 
галузей народного господарства до 
практичної роботи по підвищенню 
продуктивності суспільного вироб
ництва, раціональному' і економному 
використанню матеріальних ресур
сів, дотриманню режиму економії.

З цією метою Кіровоградський об
ком ЛКСМ України оголосив огляд- 
конкурс роботи загонів «Комсо
мольського прожектора» із січня 
1/980 року ио грудень 1982 року.

Головна мета огляду-копкурсу — 
дальше підвищення ролі «Комсо
мольського прожектора»- у вихован
ні в молоді кому ніс пічного ставлен
ня до праці, широке залучення ла
нок «КП» до боротьби за досягнен
ня кожним молодим трудів. ПІКОМ 
вищих якісних показників у роботі, 
створення обстановки 
навколо відстаючих, 
практичної допомоги
рубежів передових робітників, ство
рення обласного комсомольської б 
фонду економії.

В огляді-копкурсі беруть участь 
штаби і пости «Комсомольського 
прожектора» підприємств промисло
вості, будівництва, транспорту, зв’яз
ку, сфери обслуговування, сільсько
го господарства, районні, міські 
штаби «КП».

У ході конкурсу «прожектористи» 
у взаємодії з органами народного 
контролю, а також із відповідними 
відділами і службами встановлюють 
постійний контроль за такими осиов- 
ішми виробничими показниками мо
лодих трудівників і комсомольсько- 
молбдіжіиїх колективів:

— виконання норм вироолку > 
планових завдань;

— якість вироблюваної продукції;
— дотримання виробничої дисцип

ліни;
— раціональне використання ма

теріальних і енергетичних ресурсів, 
виходячи з аналізу цих показни

ків, штаби і пости «КП» виявляють 
причини відставань і зривів, беруть 
активну участь в розробці і застосу
ванні заходів, спрямованих на ство
рення умов для високопродуктивної 
і високоякісної праці виробничників, 
сприяють формуванню обстановки 
громадського осуду навколо злісних 
порушників трудової дисципліни, 
гостро критикують недбальство, без
господарність та інші негативні яви
ща.

«Комсомольський прожектор» ор
ганізовує облік п?да^;яаслнро°н^рсу 
рястами» в ході огляду конкурсу 
пропозицій, визначає їх економічну 
ефективність, Добивається се 
ного впровадження їх у жит

Гірк підбитті підсумків огляду- 
копкурсу враховуватимуться^ .

— ефективність проведеної робо
ти, уміння сконцентровувати зусилля 
комсомольської організації на поліп
шенні використання резервів вироб
ництва і посиленні режиму економи

Конкурс!

на ножному робочому місці;
— залучення якнайбільшої кіль

кості комсомольців і молоді до ак
тивної участі у всенародному русі 
«Дати продукції більше, нращої якос
ті, з меншими затратами».

Підсумки огляду-копкурсу підво
дитимуться в міських і районних 
'комсомольських організаціях що
квартально, в обласній — раз у пів
річчя по таких групах:

1) підприємства промисловості, бу
дівництва, транспорту, зв’язку, сфе
ри обслуговування;

2) колгоспи і радгоспи;
3) міські, районні штаби «КП*.
Міськкоми, райкоми комсомолу 

подаватимуть в обком ЛКСМ Ук
раїни інформації про участь в огля- 
ді-конкурсі до 20 липня і до 20 січня 
щороку.

За підсумками огляду-копкурсу 
кращий штаб «КГІ» буде нагородже
ний Почесною грамотою обкому ком
сомолу і обладнанням для фотола
бораторії. Активісти «КП» будуть 
відзначені Почесними грамотами 
ЦК ВЛКСМ, ПК ЛКСМ України, 
цінними подарунками.

* * *

ЗГІДНО з постановою секрета
ріату ЦК ВЛКСМ у нинішньому 

році проводиться конкурс плакатів, 
листівок, «блискавок», що відобра
жають діяльність «Комсомольсько
го прожектора».

Головним завданням конкурсу е 
підвищення ідейного змісту, кон
кретності і дієвості, рівня художньо
го виконання плакатів, листівок 
«.блискавок» «КП», демонстрація різ
них жанрових і виконавських мож.. 
ливостей цього виду наочної агітації;

До участі в конкурсі приймаються] 
виконані активістами «КГІ» роботи; 
що порушують актуальні питання! 
участі комсомольських організацій у 
боротьбі за економію і бережливість: 
При оцінці ДО 
громадська.значимість роботи, вмін
ня авторів у р'1”’" ям^и..і..и 
формі, співставляючи 
цифіку із завданнями, 
перед і - - •
факти безгосподарності, 
шляхи 
кіз.

Для переможців Всесоюзного кон
курсу встановлені пам’ятні призи і 
премії в розмірах;

перша — 200 карбованців;
2 других — по 150 карбованців; 
З третіх — по 100 карбованців;
б заохочувальних — по 50 карбо

ванців.
На основі Всесоюзного проводи

ться обласний конкурс. Переможці 
його будуть паїороджені Почесними 
грамотами 
грошовими

1
2

З премія

Па конкурс прийматимуться робо
ти, виконані тушшю або фарбами у 
вертикальному ракурсі. На листку 
розміром не менше 40X32 санти
метри, на зворотному боці аркуша, 
вказуються прізвище, Ім'я та по 
батькові, адреса, місце роботи ав
тора.

Роботи надсилати а обком комсо-. 
молу в двох екземплярах.

уваги братимуться

у яскравій, доступній 
місцеву спе- 
які стоять 

країною в цілому, •'викривати 
вказувати 

ліквідації виявлених недолі-

премія 
премія

обкому' ЛКСМ України і 
преміями в розмірах:
— .50
— 35
— 25

карбованців; 
карбованців; 
карбованців.

«Клопіт мені з цим «Ком
сомольським прожекто
ром», — бідкається секре
тар комітету комсомолу 
зварювально - складально
го цеху корпусу № 90 за
воду «Червона зірка» Раїсз 
Грабовська. — Вдень по
чеплю на вітрину свіжий 
випуск газети, весь цех чи
тає. А наступного ранку 
вітрина порожня. Зри
вають...

Отже, нікому в цеху не 
хочеться бути посміхови
ськом на весь великий 9С-й 
корпус. До того ж гострий 
промінь «КП» дошкуляє не 
тільки рядовим робітни
кам, а й керівникам вироб
ничих підрозділів, спеціа
лістам. Особливу увагу 
звертають «прожекторис
ти» на дотримання куль
тури виробництва та тру
дової дисципліни. Одного 
разу провели рейд на ді
лянці причепів. Там без
ладно валялися різні дета
лі, мотки дроту тощо. У 
той же день у вітрині з’я
вилася гостра й дотепна 
стіннівка. Сміявся весь 
цех, а майстер С. П. Голуб 
пік раків. Косо зиркав на 
начальника штабу «КП» 
Любу Дєдовець та комсо
мольського секретаря Раю 
Ґрабовську. Але наступно
го дня на дільниці вже па
нував лад.

Нещадний до недбайли
вих господарів, прогульни
ків «Комсомольський про
жектор» і у заготовчо-пре- 
совому цеху. У свій час ді
сталося за низьку культу
ру виробництва механіку 
цеху С. І. Карнауху, май
страм Г. О. Грижунову,
B. Ф. Колесану; механікові 
корпусу О. І. Купріянову— 
за неритмічну роботу пре
сів, часті їх поломки;
C. Цигульському, Н. Кри- 
менку, В. Касяненку, Г. Ци
гульському — за прогули.

Від очей «прощекторис- 
тів» не сховалося під час 
одного з рейдів і те, що з 
цеху під час обідньої пе
рерви не були виключені з 
електромережі преси, 
щедро горіли всі освітлю
вальні пристрої. Це й стало 
темою для чергового но
мера «КП». І тепер кожен 
робітник, ідучи на обід, ви
микає верстат, зайве освіт
лення.

На жаль, не всі так щи
ро реагують на критику. 
Так, штаб «КП» надіслав 
кілька сигналів начальни
кові автотранспортного це
ху Л. М. Вихристенку про 
те, що дуже потрібен 
транспорт для вивезення 
виробничих відходів. У 

відповідь — лише обіцян
ки. Довелося звернутися 
за допомогою. Заводський 
штаб «КП» вияснив, чи є 
можливість допомогти за- 
готозчо-пресовому. Тоді 
вже звернулися до т. Ви- 
христенка з конкретною 
пропозицією.

Виробництво — це що
дня нові проблеми. Великі 
й малі, короткочасні й 
довготривалі. Вчора кра
нівниця на десять хвилин 
спізнилася, і вся дільниця 
простояла цілих двадцять 
хвилин, сьогодні з самого 
ранку штамп вийшов із ла
ду, там металу не підвезли 
вчасно. Не вистачає кадрів. 
Цех ледве-ледве виконує 
змінну норму, тут постійно 

панує напруга. Тож і вирі
шили провести своєрідний 
рейд під назвою «Фото
графія робочого дня». 
Протягом тижня секретар 
комітету ко/лсомолу Олена 
Півнєва та працівниця від
ділу організації праці і за
робітної плати Галина Ку
лик еедугь облік робочого 
часу: скільки годин ремон
тують машину, що вийшла 
з ладу, скільки хвилин тре
ба, щоб поміняти штамп 
тощо.

Успішно справляється зі 
своєю роллю штаб «Ком
сомольського прожекто
ра» ливарного цеху № 8. 
І користується авторите
том. Секретар комітету 
комсомолу Світлана Під- 

колзіна пригадує:
'— Одного разу дістало

ся майстрові Віктору Олек
сійовичу Скляниченку за 
те, що його дільниця була 
захаращена виробничими 
відходами, сміттям. При
брали відразу ж, але май
стер образився: «І треба 
ото було вивішувати на 
сміх усьому цехові? Ска
зали б мені самому. Тепер 
червоній...» Та в нас «про
жектористи» принципові, 
спуску нікому не дають: ні 
рядовим, ні керівникам.

Всі заводчани знають, 
що був допущений брак у 
четвертому механоскла
дальному цеху — там ви
явили недоукомплектовані 
зубчатки сівалки ССТ-12А. 

Довелося начальнику цеху 
Б. А. Тітельману давати 
«прожектористам» вичерп
ну відповідь про вжиті за
ходи.

Словом, багато добрих 
справ на ’рахунку завод
ських «прожектористів». 
Тому що роботу їх постій
но організовує завком 
комсомолу і заводський 
штаб «КП». Щопонеділка 
вранці секретарі цехкомів 
одержують на коротких 
зборах завдання для шта
бів «КП»: де провести рей- 
ди-перевірки, яка їх тема
тика, куди надіслати сиі ка
ли про виявлені недоліки 
і вжиття заходів.

Є ще й чимало нерозв’я
заних проблем. Так, що
хвилини безцільно випус
кається 150 кубічних мет
рів стиснутого повітря. А 
це значить, що тільки за 
одну добу на вітер вилітає 
понад 460 карбованців. По
ки що боротьба із втрата
ми стиснутого повітря не 
дає бажаного ефекту

...Кожен день клопітний 
у «прожектористів», бо ко
жен день висуває нові 
проблеми.

Рейдова бригада:
А. ЧЕКМЕНЬОВ — за
ступник голови облас
ного штабу «Комсо
мольського прожек
тора», С. СОТУЛА — 
секретар комітету ком
сомолу енергоцеху, 
Р. МАРЧЕНКО — спец
кор «Молодого кому
нара».
На знімку: члени за

водського штабу «КП» про
водять черговий рейд. Злі
ва направо: контролер від
ділу технічного контролю 
Володимир КРАВЧЕНКО, ін- 
женер-конструктор Воло
димир МЕЛЬНИК, толар ме
ханоскладального цеху № З 
Анатолій КОЛОС.

Фото Ф. ГОНЧАРА.
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Діалог
з товаришем 
Леніним

Сьогодні діалог із Іллі
чем ведуть учні Кірово
градської середньої шко
ли Н® 16.

«Добрий день, Володи
мире Іллічу, я прийшов 
сьогодні до Вас_ щоб по
ділитися радістю. Сьогод
ні був у рідній школі. Піс
ля зимових канікул знову 
зустрівся зі СВОЇМИ Друзя
ми, улюоленою вчитель
кою Галиною Федорівною. 
Вона відкриває для мене 
кожен день все нові і нові 
таємниці. Я намагаюся 
добре вчитися. Адже я 
пам ятаю Ваш заповіт __
учитися. 1 сьогоднішні на
ші п ятірки — це завтраш
ні трудові перемоги. За 
останній час у країні стіль
ки зроблено, що я не в 
змозі всього розповісти. 
А ще більше нам треба бу
де зробити.

І сьогодні я б хотів по
дякувати Вам за наше щас
ливе і радісне дитинство, 
за світлі класи, за чудову 
шкільну їдальню, за гурт
ки і спортивні секції...», — 
це пише третьокласник 
Олег Кохно.

Вчитайтеся у ці щирі 
рядки. «Прийшов поділи
тися своєю радістю...» У 
Олегозих ровесників вона 
спільна — мирне небо над 
головою, щасливе дитин
ство.

«Ми радіємо світлому 
сонцю, блакитному небу і 
хочемо, щоб завжди був 

^►лир на всій земній кулі, і 
якби я зустріла Ілліча, я б 
йому сказала: «Велике спа-
сибі Вам за життя, яке ви 
подарували нам! Ми буде-
МО вчитися лише на чет
вірки і п'ятірки, будемо 
боротися з ледарями, бе
регти і захищати мир...» 

Ірина ПРОКОПЕНКО, 
3-В клас.

«Я б обоз язково розпо
віла Леніну про життя ра
дянських дітей, ЯКИХ вігі 
так любив. Минулий рік 
був Міжнародним роком 
дитини. Було збудовано 
багато шкіл, дитсадків, Бу
динків піонерів. І все це

для нас, дітей! З газет і 
журналів ми знаємо, як 
жиауть діти за кордоном. 
Замість того, щоб дбати 
про них, капіталістичні 
держави викидають гроші 
на зброю...»
Ірина ПОПЕНКО, 6-А клас.

«А я б сказала Володи
миру Іллічу:

Ми, радянські діти, вчи
мося безплатно. Для нас у 
місті збудували чудовий 
спортивний палац з пла
вальним басейном.

...У Велику Вітчизняну 
війну радянські люди бо
ролися з німецько-фа
шистськими загарбниками

„ХОЧУ 
ПОДІЛИТИСЯ 
своєю
РАДІСТЮ

і перемогли. Ми знаємо, 
якою ціною дісталася Пе 
ремога. Багато наших бать
ків і дідів не повернулося 
додому...»

Лариса ЯЦЕНКО, 
7-А нлас.

Не тільки радістю, а їі 
печалями, тривогою діля
ться школярі з Іллічем. 
Тривогою за те, що десь 
над світом знову збираю
ться хмари війни:

< Не забула б і про те, 
що зараз у світі дуже 
складна обстановка. Над 
Іраном нависла загроза 
війни. Імперіалісти США 
прагнуть підірвати мир в 
Афганістані...»

.Світлана БЕРЛІЗОВА, 
9-А клас.

«Якби можна було, я б 
запитала Леніна, чи можна 
зробити так, щоб мир і 
спокій завжди панували на 
всій земній кулі, щоб лю
ди різних країн зустріча
лись тільки як друзі, зай
малися мирною працею, 
відкривали нові планети?»- 

Лариса ПЛАТОНОВА, 
5-Б клас.

З Іллічем, як з найближ

чою людиною, треба бути 
відвертим:

«Поділився б з ним най
більшою своєю радістю — 
я готуюся вступити до 
комсомолу. Докладу всіх 
зусиль, щоб своїм навчан
ням і поведінкою бути 
гідним звання ленінця...»
Костянтин МАКОВСЬКИИ,

7-А клас.
«...Я б ще сказала, що 

коли виросту, хочу бути з 
партії Леніна.,.»

Ірина КИШЛЯН,
...І не кривити душею:
«Я розповів, що школа 

наша нова, велика, класи 
світлі, теплі, просторі. Ле

нін читав мої 

думки, і я не 

міг говорити 
непразду: Я

розповів, що в 

нашій школі є і 

трієчники та по

рушники дисци

пліни. Це Ілліча 

дуже вразило, 

як зрозумів з 
виразу його 
уважних лагід

них очей. І я 

пообіцяв, щб ми обоз яз
ково виправимося і вико
наємо його заповіти...»

Євген НАЗАРЕНКО,
7- А клас.

...Обов'язково розказа
ти йому про Олімпіаду у 
Москві:

«Всі радянські люди че
кають Ігор, бо коли відбу
ваються Олімпіади — за
кінчуються війни на пла
неті...»

Наташа СИЗОНОВА,
8- Б нлас.

«Ми б запитали Ілліча,— 
пишуть школярі майже у 
кожній анкеті, — як його 
здоров я, поцікавилися б, 
як йому вдалося вчитися 
тільки на «відмінно» і так 
добре знати іноземні мо
ви...» Хочуіь знати, навіть/ 
як зустрічав Ленін свій 
день народження, розпо
відають, що б вони пода
рували вождеві у цей 
день.

«Зрозуміло, — пише де-' 
сятикласниця Вікторія Ру- 
жанська, — що кожна лю
дина хотіла б бачити живо 
то Ілліча, поговорити, по- 
ділится з ним своїми ра
дощами і незгодами...»

------------------------------ З саиор, -------------

Ось уже рік. як ці дівчата . 
иерейш.іи працювати у нове 
виробниче приміщення ііо- 
воукраїнської міжрайонної 
6а:ш. Торгові зали і склади 
обладнані за останніми типо
вими зразками, де головну 
увагу звернено на механіза
цію трудомістких процесів, 
естетику оформлення примі
щень.

Можливо, для _ сторонніх 
очей операція таксируванля 
рахунків — фактури мц.кз 
здатися й нехитрою. Ллє це 
на перший погляд. За оформ
ленням документів — кіль
кість проходження товарів, 
суми їх вартості. Толе допус 
кдти помилок оператор ма
шинно-лічильної станції не 
мас права.

Члени комсомол ьс ько-м< >- 
лодеі ної бригади Олена ГРИ- 
ГОР'ЄВА. Тетяна ШЕНТПі.Т- 
І1А. Валентина БОНДАРЕНКО 
і Надія КУШШРОВА (фото 
внизу) своєчасно виконують 
свої завдання по обробці до
кументів на сучасній елек
тронній апаратурі.

Відмінно справляються зі 
своїми виробничими обов'яз
ками й оператори Людмила 
ВАШУК і Надія БУРДАКА 
(фото вгорі). Поважають їх у 
колективі за активну участь 
у громадській роботі, веселу 
вдачу. Комсомолки охоче 
виконують доручення — ви
пускають стінгазету «Коопе
ратор».

Фото В. ГРИБА.

ЗИМА, КАНІКУЛИ, КАРПАТИ...
Змістовну екскурсійну 

програму підготувало на 
період зимових студент
ських канікул Кіровоград
ське бюро подорожей і 
екскурсій. Близько чоти
рьохсот студентів вузів та 
учнів технікумів області за 
путівками Кіровоградсько
го обкому профспілки 
працівників освіти, вищої 
школи та наукових установ 
взяли участь у захоллюю- 

чій подорожі за маршру
том Кіровоград — Київ — 
Брест — Калінінград — Ри
га — Вільнюс — Каунас — 
Кіровоград. Турпоїзд гак 
і називався — «Студент
ський».

Сто двадцять кращих 
вихованців інституту сіль
ськогосподарського маши
нобудування, педагогічно
го інституту імені О. С. 
Пушкіна, Бобринецької о 

сільськогосподарсь кого 
технікуму, Олександрій
ського радгоспу-технікуму 
та Кіровоградського ме
дичного училища набира
лися сил і гарту на турба
зах чудових міст — Мука
чевого та Рахоаа.

Ю. ГАДЖІЄВ, 
старший методист Кі
ровоградського бюро 
подорожей і екскурсій.

/

іа-

СИН степової Кіровогрзд- 
щини Іван Конько був 

відмінником військової і 
політичної підготовки, од
ним із кращих кулеметни
ків у підрозділі. На ім’я ма
тері і вчителів солдата при-|^ 
ходили поздоровлення від 
Командування. Читали ці 
листи і відповідали на них 
усім селом. Земляни нака
зували служити чесно, на
дійно охороняти західні 
кордони Батьківщини.
цЕРВНЕВОГО ранку сорок 
” першого рону номуніст 

Іван Коньно пішов у пер
ший бій з ворогом.

...Група гітлерівсьних ар
мій «Північ» під команду
ванням фельдмаршала фон 
Лееба націлила жерла сво
їх гармат на Ленінград...

— Ян, товаришу сержан
те, протримаємося? — звер
нувся до Івана Конька ко
мандир взводу.

— Кожна стрічка на р; 
хунну. Нам би патронів! Т< 
ді «мансим» не підведе. — 
відповів кулеметник.

На узліссі з'явилися тем
ні постаті, позаду них рев
ли мотори танків і броне
машин.

— Німці дооогу мотопід- 
роздітам пробивають. — 
зробив висновок Іван Кузь
мович.
. Обабіч шляху, за нілока 
десятків кроків 
вина. ~ 
на не
ними 
лише 
роги.

— Підпустимо ближче,— 
пролунав наказ командира.

Фактор раптовості віді
грав у тому бою вирішаль
ну роль. З флангів ударили 
кулемети. Окупанти потра
пили під перехресний во
гонь. Особливо вміло стрі
ляв сержант Конько. Гора 
трупів залишилася у секто
рі його обстрілу. Втратив
ши багато живої сили і 
кілька бронемашин, про
тивник більше не наважу
вався атакувати.

Наближалася ніч. На
дійшов наказ відходити. Не 
всі бійці піднялися. Похова
ли загиблих, підібрали їх 

зброю. Потягнувся далекий.

шпчх до Каунаса. Бачив 
Іван Конько сліди варвар
ських нальотів хрещатих 
бомбардувальників — кров 
дітей, обгорілі машини, па
лаючі хліба і ліси...

сРША нагорода — ме
даль «За оборону Ле

нінграда» — шукала Івана 
Кузьмовича Коньна бата і о 
місяців. Тільки на Дніпрі 
номандир батальйону вру
чив кулеметникові медаль.

А тоді, 1941 року, Іван 
Конько захищав місто Лені
на, не шкодуючи свого 
життя і нрові. Не здавалася 
колиска Великого Жовтня. 
Гітлерівці намагалися уві
рватися на Невський про
спект ще до зими. Разом з 
товаришами Іван Концчо 
дав клятву захищати до 
останнього подиху священ
ні для Батьківщини місця. 
Десятки гітлерівців зна
йшли смерть від кулемет
ного вогню сержанта. Тіль
ки тяигке поранення приму
сило його евакуюватися з 
блокованого міста.

Не судилося більше сол
дату пройтися берегом Не
ви, милуватися красою ву
лиць і музеїв. Після трива
лого лінування команду
вання направило лейтенан
та І. К. Кснька на південь. 
Тоді Радянська Армія вела 
наступальні бої на Харків
щині і Сумщині. Війська 
двох Українських фронтів 
підходили до Дніпра. «Де 
там дороге,серцю Табури- 
ще? Ех, Славуто, любий 
мій!» — тривожився Іван, 
думаючи про те, ян першим 
увірветься в рідне село, 
щоб подарувати землякам 
свободу.

— Лейтенант Конько. з 
якого ви рону на фронті? — 
запитав Івана Кузьмовича 
командир полку.

— З двадцять другого 
червня сорок першого

— Доручено Вам очолити 
десантний загін. (

— Дякую за довір я. л 
Дніпро з дитинства знаЮо.

...Кулеметний взвод І. к. 
Конька брав участь у боях 
за легендарний Черкаський 
плацдарм. Відкривався

........ шлях на лРзв°ЗеР®жн_уНо3у 
вкритий димом і полум’ям раїну. Ворожа куля зно у

трясо- 
Там ні танк, ні люди- 
пройде. Отже, загарб- 
можуть просуватися 
цією смужкою до-

ЕКСПЕДИЦІЯ «МОЛОДОГО КОМУНАРА» 
«ПОДВИГ»

НАШ КОНКУРС «ВІТЧИЗНИ ВІРНІЇ сини»

НАЗУСТРІЧ
ЛЕГЕНДІ

примусила Івана Кузьмови
ча лікуватися. Комуніст не 
чекав, доки загояться рани, 
благав лікарів виписати йо
го на фронт:

— Всю війну провоював', 
а кінець її зустріну в госпі
талі? Як же додому повер
нуся, не побачивши Бер
ліна?

Похмурого зимового ран
ку 1944 року виходив лей
тенант з воріт госпіталю. 
Фронт далеко.

Весняні води, розбитий 
тисячами коліс шлях. Ко
мандир 936-го стрілецького 
полку полковник Королен
ко так описує у нагородйо- 
му листі подвиг Івана Конь
ка:

«У боях з німецькими 
загарбниками виявив зраз
ки- мужності, відваги і ге
роїзму. Під сильним ку
леметно-мінометним вог
нем і артобстрілом про
тивника 28.03.1944 року 
він, не шкодуючи життя, 
першим з групою бійців у 
15 чоловік форсував річку 
Прут. Противник протя
гом доби великими силами 
переходив в озвірілі контр
атаки, але Лейтенант 1<онь- 
ко мужньо відбивав їх і 
міцно утримував зайнятий 
рубіж. Тільки за одну до

бу він відбив сім контратак 
противника. В цей же день 
у бою за населений пункт 
Кирпиці вміло керував 
взводом, ведучи за собою 
бійців, першим увірвався у 
село, де знищив кулемет
ним вогнем близько 35 
солдатів та офіцерів про
тивника».

Кулеметники Коньна під
ганяли тікаючих фашистів 
вогнем «мансимів», пере
хоплювали факельників, 
виловлювали підривників. 
«Бійці Івана Кузьмовича по
долали невеличку болотис
ту річку Хижню і відбили 
чотири фашистських на
ступи. В ті дні підрозділ 
лейтенанта Конька безпе
рервно змінював позиції, 
переходив до оборони, на
ступав. Кулеметники ледве 
встигали набивати стрічки 
патронами. А командир за
кликав: «Тільки вперед!»

На висоті ворог збудував 
лабіринти з дзотів і ходів 
сполучення. Звідти стріля
ли, безглуздо витрачаючи 
набої.

— Може, почекаємо, по 
ни у них патрони закінча
ться? Не завод же там. — 
запропонував хтось із сол
датів.

— Вони тобі і місяць 
протримаються, а нам че
кати ніколи. Доведеться

штурмуаати, — вирішив 
лейтенант Іван Конько. ВІН ішов у останній бій...

Люїо допікала темна 
амбразура дзоту. • Взвод
ний вирішив сам на сам 
зійтися з німецьким куле
метом. іірихоиивіии кілька 
гранат, командир попов?.. 
Час наче зупинився. Як 
підійти до того кубла, що 
дихає свинцевим вогнем? 
Мить, ще одна. Іван Коль
ко, підвівшись, жбурнув 
гранату у темну пройму. 
Кулемет замовк. Але за 
хвилину затріскотів ще 
лютіше. Наступного вибу
ху Іван Кузьмович Конько 
пе почув, його міцне тіло 
прошила гаряча черга. Вій 
не чув, як піднялися в ата
ку його бійці і з вигуками 
«За командира!» увірвали
ся на висоту.

Головорізи підняли ру
ки. Кбли ДОПОВІЛИ про 
подвиг лейтенанта коман
диру полка, вій наказав 
поховати взводного з усі
ма військовими почестями. 
В той же день полковник 
Короленко подав рапорт 
на присвоєння Івану Кузь
мовичу Коньку звания 1 е- 
роя Радянського Союзу, 
м АВНО вже вулиці села 
Д Табурища увійшли У 
межу Світловодська. Хвилі 
Кременчуцького моря да
ють енергію для потужної 
ГЕС. Летять Дніпром стрім
кі «Ракети» І «Метеори». 
Пам’ятають у місті славно
го сина Славутича Івана 
Коньна. Живе він У назвах 
вулиці і середньої школи 
№ 1, у піонерській клятв!..

в. 5УХТІЯРОВ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

РЕПЛІКА

Скільки ж 
обіцяти?

V РОЗПАЛІ пора, копи 
•* засніжені вулиці, дво
ри, парки, сквери напов
нюються дітворою. Як же 
ведуть роботу з учнями 
взимку міські жеки?

Шостому жекові за 3 ро
ки дали нарешті куток для 
кімнати школяра. Та біль
шість жеків так і не відре
монтувала приміщення для 
роботи з дітьми у зимовий 
період. У Ленінському ра
йоні тільки по вулиці Лені
на, 66 діють, хоч і з пере
боями, ігровий майданчик і 
закритий тенісний норт. На 
територіях третього і сьо
мого жеків (цей перелік 
можна продовжити) ковза
нок, хокейних майданчиків 
для підлітків зовсім немає.

Діти ганяють шайбу на 
тротуарах, часом і на про
їжджій частині. А дорослі 
(хочеться зробити закид і 
на адресу керівників спор
тивних товариств обласно» 
го центру) все обіцяють: 
«Ось ударить мороз, зро
бимо вам і майданчики, і 
ковзанки». Але ж, вибачте, 
зима вже скоро на весну 
поверне!

К. БОРИСЕВИЧ, і
голова Кіровоградської 
міської ради .громад-і 
ськості,
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Три дні у басейні ДЮС'11 
облспорткомітету прохо
дили особисто-командні 
змагання Української рес
публіканської ради ДСТ 
«Буревісник». На кірово
градських голубих доріж
ках за звання найсильні- 
ших вели боротьбу пред 
ставники тридцять одного 
спортивного клубу і вось
ми дитячих спортивних 
шкіл. Вдало тут стартувала 
студентка факультету фі
зичного виховання педін
ституту імені О. С. Пушкі
на майстер сперту СРСР 
Лілія Мисяк. Вона не мала 
собі рівних у запливах і а 
200 метрів батерфляєм. Її 
час — 2 хвилини 26,5 се
кунди. Наша землячка бу
ла першою е комплексно
му плаванні на 400 метрів. 
Ця відстань їй підкори'а- 
<;я за 5 хвилин 17,9 секун
ди. Другою Лілія закінчи
ла поєдинок на 200-мет- 
рівці у плаванні на спині— 
2 хвилини 32,3 секунди.

У комбінованій естафеті 
наші дівчата були третіми 
(після спортсменок 
Дніпропетрсвська).

У командному 
перемогу здобули 
Дніпропетровщини, 
ред команд дитячо-юнаць
ких спортивних шкіл — кі- 
ровоградці.

Л. СМИРНОВА, 
старший методист 
ДЮСШ облспорт
комітету.

У кіровоградському спор
тивному залі «Спартач» 
проведене відкриту пер
шість обласної ради цього 
товариства з фехтування. 
Крім організаторів по
єдинків, свої здібності де
монстрували «мушкетери» 
з Дніпропетровська, Жді- 
нова, Кре/ленчука і Світ- 
ловодеьке—всього близь 
ко вісімдесяти спортсме
нів. На турнірі тренери 
для «ебетоілювакня» ви
ставили і юних спортсме
нів, які через три роки

З Одеси повернулися 
студентки фанультету 
фізвиховання Кірово
градського педінституту 
Олександра Солоха, Ва
лентина Добриця, Ірина 
Поперечниченко і деся
тикласниця СШ № 8 
Світлана Шевченко. Тут 
вони брали участь в 
змаганнях із спсртивнсї 
гімнастики на кубок 
республіканської ради 
ДСТ «Буревісник», де 
свою майстерність де
монстрували 14 номанд.

Після обов’язкової 
програми в командному 
заліну наші землячки 
займали друге місце 
(після киянок), програю
чи першій столичній 
команді 0,1 бала. Вибула 

стартуватимуть на респуб
ліканських молодіжних іг
рах. Серед рапіристів-чо- 
ловіків не мав собі рівних 
кандидат у майстри спорту 
Андрій Догасв з Кремен
чука, другим був майстер 
спорту із Жданова Воло
димир Касяненко, тре
тім — кандидат у майстри 
спорту кірсвоградець Ва
лерій Конерженко. Пере
можницею у жінок стала 
майстер спорту Віра Ісла- 
мова з Дніпропетровська,

з подальших поєдинків 
через травму майстер 
спорту Валентина Доб- 
рнця. Та її подруги таки 
змогли зберегти за со
бою друге призове місце.

В особистому заліку 
Світлана Шевченко і 
Олександра Солоха зай
няли відповідно. 4 і 5 
місця (із 61 гімнастки). 
У фіналі Світлана Шев
ченко стала чемпіонкою 
«Буревісника» у впра
вах на брусах і бронзо
вою приз'еркою у віль
них вправах.

М. ГАСМАН, 
голова обласної феде
рації спортивної гім
настики.

другу і третю сходинки 
зайняли відповідно канди
дати у майстри спорту Ан- 
тоніна КонакоЕа (Кірово
град) і Олена Третякова 
(Жданов).

Порадувала робота кі
ровоградських наставників 
зі шпажистами. Еся при
зова трійка була наша. На
городи одержали Вячєслар 
Соколов, Віктор Слюсв' 
ренко та Олександр Ля
пало.

Гострою була боротьба 
серед шаблістів. Але й тут

Сотні любителів футболу, що прийшли на зустріч 13 
футболістами улюбленої номанди «Зірка» в ііалаці 
нультури імені Жовтня, побачили серед них багато 
гравців, яких не знали раніше.

П РИХИЛЬНИКИ ціна- @ ФУТБОЛ 
** вої гри заповнили зал “ 
Палацу культури. Серед 
них і ті, хто 
жати себе < 
футболу, і ті, __  .
як кажуть, прийшов у пер
ший клас.

• Як вам відомо, кірово
градська «Зірка» торік не 
зуміла порадувати люби
телів футболу змістовною 
грою серед команд другої 
української зони і зайняла 
лише дев’яте, місце, тобто 
опинилася на дві сходинки 
нижче, ніж у 1978 році. 
Про те, як команда планує 
зустріти наступний чемпіо
нат країни, які зміни від
булися в її складі, я по
просив розповісти началь
ника команди 10. І. Махпа. 

Він згадав торішні не
вдачі, підкреслив, які 
висновки зроблено з уроків 
минулого. А уроки ці поля
гали" у відсутності в коман
ді повноцінного резерву. В 
результаті сезон вона по
чинала одним складом, а 
закінчувала значно онов
леним, в якому погано бу
ли зіграні ланки, слабкі бу
ли взаємозв’язки між пи- 
ми, взаєморозуміння між 
гравцями.

— Вступаючи в 1980 
ріН> _ сказав, зокрема, 
Ю. І. Махно, — команда 
зазнала мінімальних втрат: тому, 
призваний в Радянську 
Армію Віктор Мунтян, за
просили до київського «Ди
намо» Вадима Євтушен- 
ка. У «Зірці» збереглося 
ядро досвідчених гравців, є 
чимало здібної молоді.

Найпершим завданням 
керівництва команди є

А ВИСНОВКІВ НЕ ЗРОБИЛИ
П’ять днів у спортивному 

комплексі інституту сіль
ськогосподарського маши
нобудування проходили 
загальні республіканські 
змагання з ручного /л’яча 
на кубок ВЦРГїС. В іграх 
брали участь чоловічі 
команди з Київської, Хар
ківської, Вінницької, Во
линської, Полтавської і Кі
ровоградської областей.

На майданчику проходи
ли вперті поєдинки за сди-

ЕІдчувалася перевага гос
подарів змагань. Чемпіон
ський титул дістався кан
дидату у майстри спорту 
Олександру Раверу, його 
товариш по колективу кан
дидат у майстри спорту 
Валерій Бондаренко удо
стоєний срібної медалі, а 
бронзову повіз у Кремен
чук першорозрядник Во
лодимир Брусник.

У ко/ландному 
перемогу здобули 
кет,ери» з першої 
ДИ

заліку 
«муш- 

коман-
м. Кіровограда.

В. ТВЕРДОСТУП, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

7 лютого 1980 року

створення з різних за бі
ном, досвідом і характе
ром спортсменів моноліт
ного, боєздатного колекти
ву. Над цим і працює «Зір
ка», її керівництво. Але ян? 
Про це розповів присутнім 
на зустрічі в Палаці куль
тури старший тренер 
номанди, заслужений тре
нер УРСР О. І. Расторгуев:

— Нинішній тренуваль
ний сезон команда почала 
на кілька днів раніше ми
нулорічного — наприкінці 
грудня. Він складатиме
ться з кількох циклів. Пер
ший із них ми провели в 
Кіровограді — на місце
вих базах, потім за тради
цією побували в Світло; 
водську, а 10 лютого наші 
футболісти вирушають в 
Алушту. Заключний етап 
проходитиме, як і два роки 

в Толбухінському 
окрузі НРБ. В міру набли
ження до сезону зростати
ме інтенсивність трену
вань, проводитимуться 
контрольні ігри.

О. І. Расторгуев предста
вив нового трекера В. І.

ну путівку, яка давала пра- 
ео на продовження бо
ротьби за почесний проф
спілковий трофей. Її удо
стоїлись спортсмени «Ко
лоса» з міста Глухова, що 
на Волині. Вони набрали 
8 очок з 10 можливих. 
Спартаківці Кіровограда 
зайняли другу сходинку.

Виступаючи в рідних сті
нах, Кіровограді;: не про
явили справжньої, волі до 
перемоги, не продемон-

БУДІВНИЦТВО 
СПОРТИВНИХ 
СПОРУД— СПРАВА 
КОМСОМОЛЬСЬКА

У багатьох містах 
публіки будівництво 
тивних баз взяли на 
великі підприємства.—для 
робітників свого заєсду чи 
фабрики, для есіх.

Такий досвід, здасться, 
вирішили перейняти і кіро- 
воградці. Наприклад, ке
рівники заєоду радіовиро- 
бів обіцяли по вулиці Вол- 
кова обладнати спортивні 
зали для боксерів, тенісис
тів, шахово-шашковий клуб. 
У будинку № 6 ще на по
чатку 1977 року було по
чато реконструкцію при
міщення. Комсомольські 
активісти підприємства теж 
було проявили ініціативу, 
обіцяючи згуртувати удар
ні молодіжні загони, щоб 
якнайшвидше ввести до 
ладу цю спортивну базу.

Польового, колишнього во
ротаря «Зірки». Останнім 
часом він працював трене-' 
?ом чернігівської «Десни», 

складі команди залишив
ся кістяк досвідчених грав
ців. Це — відомі любите
лям футболу воротар Вале
рій Музичук, захиснини 
Володимир Хропов, Олек
сандр Смиченко, Станіслав 
Бабенко, Михайло Поро
шин, Залерій Самофалов, 
напівзахисники Андрій 
Карп’юк, Валерій Гошкоде- 
ря, Юрій Касьоннін, Олег 
Твердохліб, нападаючі
Олександр Алексеев, Леонід 
Маслов, Сергій Лещсв. За
прошено нападаючих Сер
гія Носкова і Дсмида Моча^ 
лова з молодіжної збірної 
Москви, яка брала участь у 
розиграші призу тижневи
ка «Футбол-Хоккей» «Пере
права», воротаря Бориса Фі 
латова з Костроми, Володи
мира Сердюка з Олександ
рії.

Оскільки нині буде вста
новлено віковий ценз, при 
якому два гравці молодше 
18 років повинні грати на 

„ своєму полі, до команди за- 
раховано футболістів 1962 
року народження — сту
дентів факультету фізвихо- 
ваннл Олександра Семилє- 
та, Валерія Гариовця.

Хто з них закріпиться в 
основному складі — зале
жатиме від їхнього старан
ня і наполегливості.

Свої побажання футбо-и 
лістам висловили колишні 
гравці «Зірки» голова об
ласної федерації футболу 
IO. І. Калашников, тренер 
спеціалізованої ДЮСШ 
№ 2 В. Г. Ступак.

Капітаїгкомандн «Зірка» 
Юрій Касьонкіп запевнив 
усіх присутніх, то футбо
лісти докладуть усіх зу
силь, щоб порадувати сво
їх шанувальників цікавою 
грою, прагнутимуть увійти 
в першу п’ятірку команд 
другої зони.

М. ОРЛЮК.

струеали належних техніч
них і тактичних прийомів 
сучасного гандболу. Тому 
й не дивно, що, програв
ши два матчі, вени опини
лися за межами дальших 
виступів. Це свідчення то
го, що досі не зроблено 
висновків із стартів VII 
Спартакіади УРСР з цього 
виду спорту.

В. ШАБАЛІН.

Але обіцянки залишились 
обіцянками.

У лютому минулого ро
ку керівники підприємства 
знову пообіцяли виправи
ти становище і закінчити 
реконструкцію залів до 
1 КВІТНЯ.

І ще рік минув. Боксери 
чекають, коли ж буде об
ладнано три ринги. Але 
проблема досі не розв’я
зана. А треба зробити ще 
дуже багато — налагодити 
вентиляцію, виготовити де
рев’яні помости під ринги, 
обладнати душові, закупи
ти- необхідний інвентар, 
спортивну форму тощо.

Через усі ці упущення 
спортсмена/л доводиться 
тренуватися в тісних, не- 
пристосованих приміщен
нях, Зриваються графіки 
проведення наБчально-тре- 
нувального процесу.

Виходить, що уроки VII 
Спартакіади УРСР ежє за
буваються. Та хіба ж тре
ба зайвий раз нагадувати, 
що саме створення зраз
кових умов для тренувань 
дозволить спортсменам 
Кіровограда вийти із зача
рованого кола відставання?

М. КРОКУН. -А

Редактор 
М. УСПДЛЕНКО.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
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ацисиаж Мїплплглаи 2-46-87; відділ комсомольського життя,

—■ ■ "*• відділ військово-патріотичного вихо-
■ вання та спорту — 2-45-35; фотолабо-

ММ 1 вуп. Луначарського, 36. ^сз°5х ~ 2‘56’65; нічна Реда«ч'л -

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України, 
м. Кіровоград, еуп. Глінки, 2-

БК 00155. Обсяг 0.5 друк. арк. Індекс 61197. Зам. № 04. Тиране 54 500.
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