П'ЯТИРІЧКА: РІК ПЕРШИЙ

ЗМІНА
ПОКОТИ нт
РОБІТНИКІВ НЕ ПОВИННА ПОРУ
ШУВАТИ НОРМАЛЬНОГО ТРУДО
ВОГО РИТМУ. ПРО ЦЕ ТУРБУЮТЬСЯ
В ЦЕХУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЙВОРОН
СЬКОГО ТЕПЛОВОЗНОГО ДЕПО.

Виходить
з 5 грудня 1939 р.

іатвввовакввк

Родяться
секретарі
первинних
Позавчора в Буднику
політосвіти обкому Ком
партії України відбулась
нарада секретарів первин
них иарторганізап.ііі нав
чальних закладів,
ліку
вальних, культурно освіт
ніх установ та організа
цій. Па
пій розглянуто
завдання дальшого підви
щення рівня організацій
но-партійної, ідеологічної
і нолітико-виховної робо
ти у світлі рішень XXVI
з’їзду ІіПРС, вказівок 1
рекомендацій,
висловле
них па з’їзді Генеральним
секретарем ЦК КПРС то
варишем Л. і. Брежнє
вим.
З доповіддю на параді
впстушш другий секретар
обкому Компартії Украї
ни Л. Ф. Кібець. Учасники
паради обмінялися досві
дом роботи.

Дружбі
міцніти
їїа першому уроці-нового
навчального року — Ленін
ському — гостями учнів се
редньої школи № 13 м. Кі
ровограда були їхні шефи —
молодь заводу радіОвнробів.

Понад п’ять років завод
чани підтримують
дружні
зв’язки зі школярами. Про
тягом усього
навчального
року хлопці і дівчата із ра
дістю приходять
до своїх
молодших друзів. Розпові
дають їм про підприємство,
про тс, які хороші, роботя
щі люди там
працюють.
Комсомольські збори, «тру
дові десанти», вечори відпо
чинку — всі ні заходи про
ходять па заводі і в школі
при активній участі моло
дих виробничників п учнів.
А першого вересня
до
старшокласників 8—9 кла
сів завітали колишня уче
ниця десятирічки № ІЗ, радіомоптажпиця Ірина Лп.їсак, секретар комітету ком
сомолу заводу Микола Комісарснко,
член, комітету
комсомолу
Олександр Головченко. Мова йшла про
виробничі успіхи молоді під
приємства, про різні завод
ські спеціальності. Хлопці н
дівчата намітили
спільний
план дій на майбутнє. Бо
їхній дружбі міцніти й па
далі.
Я. САВОЙСЬКА,

так давно, кажучи
звичне: «Молодії — пате
завтра», це «завтра» ми
бачили у віддаленій пер
спективі? А воно ось і на
стає.
Заступник начальника де
по по експлуатації М. II.
ТВАРИННИЦТВО^і Чернсга має відомості про
те, хто з машиністів і коли
•їде на пенсію. Останнім
часом список цей подовшав.
Наприклад, па той рік зали
шать роботу 21 машиніст і
помічник машиніста. їх тре
ба замінигп кваііфіковапііми, умілими машиністами.
л.ють тих теляток, які на
Виробництво — тим більше
роджуються у пору /лорозалізниця — не футбол, де
зів І -хуртовин. Додається
в разі 'погано спланованого
тоді мороки ветеринарам
пронесу
зміни
поколінь
— хворіють телята. («Та
команду хіба полають спор
тивні коментарі. Рахунок
їде у Перчунівську ще й придумав же хтось
На ферму ми з другим тар
новонароджеіде не на голи, а па дер
секретарем райкому ком- школу на Ленінський урок, клітки для
них телят поставити пряжавні карбованці.
, сомолу Василем Завгород- то можете Із НИЛА ПІДСКОмо проти в їзних брам.
I нім
приїхали
вдосвіта. •чити.
Цю проблему в депо по
У паспорті •— він дбай Наче зумисне»).
мітили не тоді, коли «по
Світились лише вікна в
і
Скаржились доярки
І корівниках і одне-двоє на ливо підшитий у райкомів
їзд Підходить» і треба вда
завфермою, і голові кол
селі, та ще далекі яскраві ській папці — згаданого
ватись до екстрсиппх захо
госпу.
В
В.
Стадниченко
зорі горіли холодно у без вище КМК записів небага
дів. а заздалегідь. В райко
обіцяв
зробити
оемонт
місячній височіні, коли ми то: прізвища шістьох дів
мі комсомолу мені теж го
прибули в Перчунове пер чат, зобов’язання колек ферми (уже більше деся
вори.ні: в останні роки при
ти
років
вона
не
ремонту

тиву
і
його
результат
за
шого дня осені. Завферплив молодих кадрів у теп
мою уже
дав дівчатам перший (!) квартал. («Де валась), але нині ясно —
ловозному депо особливо
самі про про це можна буде дума
і за ?пі- тальніше вони
розпорядження
помітний.
ти тільки наступного року.
все розкажуть»)...
шив на вранішній наряд.
Одна з молодих доярок
Вже сьогодні грамотно
Дівчата розповідали про
— Вам потрібні цифри?
воля ті> тепловози молоді
що такі
КМК феоми сказала,
— перепитала обліковец» себе, про роботу.
машиністи
комсомольці
ферми А. І. Красножон. — тут створено на початку умови праці змусять її шу
Дмитро Загороднюк. Анато
Будь ласка. З молодих нинішнього року. Створе кати іншого місця робо
лій Копонльов. комуністі)
найбільше від кожної ко но формально. І як такого ти («Мені дороге моє здо
Віктор Дпмнч, Анатолій Го
не існує. У ров’я»). Нині у формаль
рови за 8 місяців надоїла його тепер
Ольга Платонова. Зобов’я райкомі про це не знають. но існуючому КМК п’ять
робець. І за ними — чис
головне, доярок (у райкомі комсозання на рій у неї 3400 кі Але це ще не
ленний «резерв па висуван
лограмів, а нині вже має задля чого варто було 6 молу гадають, що вісім).
нях ті. хто за рік-два очо
2350.
Досить невеликих представникам
райкому Мотке статися, що незаба
лять локомотивні бригади.
підрахунків, щоб пересвід комсомолу відвідати мо ром їх залишиться четве
Тепер воші переважно ПО
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Ранки нагадують
про зиму

читись — виконати зобо
в’язання їй під силу.
Високі надої цього року
і у Валентини Костюк, Ган
ни Циколяк. Останні два
місяці поспіль дівчата зда
ють молоко виключно пер
шим сортом — тобто жир
не, смачне.

лодих доярок Перчуново- ро.
го.
.. Обліковець А. І Крас
— Ми уже не знаємо, ножон просила мене, щоб
написав
кому скаржитись на пога я обов’язково
ні умови праці,
•— каже про Тоню Штоху і Ларису
У передостанні
Ганна Циколяк. — За цих Карову.
кілька останніх
днів від сєої канікули майже ціле
чули, що
доїти
корів літо дівчата трудились на
узимку знову доведеться фермі, кожна мала групу,
добре справлялись із ро
— Ми б хотіли побачити в 'фуфайках.
Ранки в кінці серпня не ботою. А ще зробили бу
Марію Угрин, яка очолює
видались хо дівлю зовні привабливі
комсомольсько
- моло сподівано
одразу шою — побілили її.
діжний колектив доярок, лодні. І доярки
минулу
пізню
— їхні матері
також
— сказали ми Алісі Іва згадали
нівні, сподіваючись
на її осінь, минулу зиму. Про працюють у нас. Думаю,
тяги уже зараз добре від що дівчатка, як закінчать
допомогу.
прийдуть їм на
— А вона в нас уже не чуваєш, а що ж під кінець школу,
Дівчата ще зміну.
працює, — почули у від- року буде:
пам ятають, як у корівни
Ферма давно чекає змі
повідь.
ку на зиму ставили подвій ни. Тому дуже хочеться,
... Коли у райкомі ком ні вікна. Тепер же і .в оди
щоб нею
в найближчий
сомолу я попросив зазідунарних
бракує
шибок. час стали Тоня і Лариса.
ючою відділом
комсо Протікає стеля: якщо дощ
Проте дозволю собі зро
мольських
організацій
— на голову
капає, і в бити висновок, цього може
Юрія
Градановича дати корівнику стоять калюжі.
й не бути, якщо керівницт
адресу кращого у районі Взимку на горище набива
во колгоспу не потурбує
КЛАН доярок,
він без ва ється сніг, і тоді у примі ться про доярок, про по
гань назвав:
щенні можна робити ков ліпшення умов їхньої пра
—
Колгосп
«Росія», занку. Не завжди
у таку ці. Тож, слово
за госпо
МТФ N° 4. Очолює
КМК негоду корови можуть на
дарниками.
завфермою Марія Угрин. питися води — замерзає
В. БОНДАР,
Яаніше там було шестеро водогін. Дояркам більше
спецкор
«Молодого
дівчат, а нині,
здається, шкода корів,
аніж себе,
комунара».
вісім. До речі, завтра ра але нічим
зарадити не
Добровеличківський
ненько наш другий секре- можуть. А ще дужче жарайон.

Біографія
ком
сомольця
Василя
ТИМАРСЬНОГО по
ни що випадаєть
ся у кілька рядків.
Закінчивши вось
мирічну школу в
селі
Червоному,
Гайворонського ра
йону,
вчився
в
Гайворонськ ому
СПТУ-5. Тепер пра
цює в
колгоспі
«Мир»,
нуди по
вернувся після ар
мії.
Нині Василь ус
пішно
трудиться
на «зелених жни
вах», доставляє з
поля зелену масу
Швидко і без втрат.
Фото
В. ЗЕМНОРІЯ.

такій ситуації дуже важли
во знайти Юнакам — ще ьолп воші їздять помічника
ми, або на практиці — вмі
лого, тактовного наставни
ка. Щоб крупини свого до
свіду вони шеаре переда
вали тим. хто стає їхньою
зміною. Як цс і роблять у
пас досвідчені залізничники
Анатолій Яковйч
Герасимепко, Микола Пилипович
Фіцак, Володимир Дмитро
вич
Осадчук, Володимир
Данилович Зятів.
— Вже домовлено: в кін
ці вересня поїдуть в Одесу
ВЧИТИСЯ

МОЛОДІ

НОМІ’ІВИН'І

машиністів Іван
Ходоров- ,
ськпй,
Григорій
Грубий,
Олександр Мавчспка,
—
розповідає М. II. Чернсга. —
Олександрів батько Євтмхій
Олексійович через два роки
ігіде па заслужений відпо
чинок, при заміну собі по
турбувався
заздалегідь.
Олександр вчився на поміч
ника машиніста у Знам’япському ТУ-2. має вже і
трохи досвіду.
— До речі, є іще факти
до темп «робітничі динас
тії», — продовжує розмову
О. В. Дякопюк. — У маши
ніста Юрія Володвмнроїшча Полосьоповз двоє сииівз
Генпадій працює у ремонт
ному цеху, а Юрій ось-ось
закінчить навчання. Недав
но в день безпеки руху до
свідчений машиніст, кому
ніст Володимир Існдоровпч
Калспнк передав символіч
ну рукоятку від тепловоза
Валерію.
Батькові
МІЧНИКИ
МЗІІІПІІІСТІВ
— як сипові
ось Віктор Бойчук, якого п'ятдесяті» п’ять, багато ро
нещодавно прийняли канди ків волив локомотиви. Во
їсилоровича я
датом у члени КГ1РС. Вік лодимира
тор уже набув кваліфіка знаю давно, їздив з ним і
цію машиніста — закінчив помічником, і напарником.
курси в Отесі, в управлінні Це хороший фахівець, чуй
залізниці. 1 тих. хто хоч на, приязна людина. Скіль
сьогодні може вести поїзди ки наших машиністів вив
в рейс, хто має відповідну чилися в нього...
освіту, уже 12 чоловік. Ще
Валепіїв дід водив паро
шестеро повернуться із нав вози. Валерій закінчив тех
чання до кінця року.
нікум. служив у армії, був
Не один шлях — робота помічником машиніста. Ко
помічником
машиніста
і муністи депо прийняли wo
сім
місяців
теоретичних rn в члени партії. Поки ЩО
курсів.
Є Й
ІНШИЙ
— Валерій водить мапевповіїй
робота^ слюсарем і
два тепловоз па станції Пілгероки навчання (теорія і
родпя. йому ше бракує до
пл юс
чимала п р а кти к а). свіду. Але не Прийде зго
Цією дорогою, як правило, дом, залізничники вірять —•
вирушають ті. хто добре Валерій повинен вирости в
знається па техніці, але лосі грамотного спеиіа тіста.
стосунків із залізницею не
Одержання
кваліфікації
мав.
Слюсарна практика, машиніста — тільки пер
вважають у депо, є обов'яз ший щабель на дорозі до
ковою для майбутнього маПочатківцям
шяпістя. Щоб стати грамот майстерності.
присвоюють четвертий клас.
ним
спеціалістом.
треба А орієнтири у них — стяти
обов’язково знати машину машиністами першого кла
«зсередини», нсекскурсійним
су. Вже підвищили- ерою
поглядом познайомитись із кваліфікацію на одну схо
вузлами та механізмами. У динку Анатолій Конопльов,
кінні вересня повертаються
Віктор Дпмпч, Анатолій Го->
в Гайворон машиністами не робець, Володимир Щ іядавні слюсарі Володимир ховськпн. Треба працювати
Олійнпков і Юрій Подо- над собою, постійно вчитись
сьоіюв.
— тоді і вміння прийде:
—- Теперішнім
молодим
Ще кілька років
тому
машиністам набагато швид процес омолодження тру
ше. ніж колись нам, дору дових колективів був лише
чають самостійно вести теп бажаний з огляду на май
ловоз, — розповідає маши- бутнє. Тепер він уже дикту
ніст-інструктор,
комуніст ється безпристрасною еко
Олександр Васильович Дя- номікою — майбутнє на
кошок. — Наприклад, я стає. Звичний ритм прані не
прийшов на залізницю піс порушується там. де про
ля училища у 1953 році і кваліфіковану заміну стар
тільки через 14 років впер шим виробничникам потур
ше вийшов у самостійний бувалися завчасно. Як у
тепловоз
рейс. Тепер же аси часовий Г айворвиському
проміжок
зменшується у ному депо.
В ДЇДИО,
3—4 рази.
Звичайно, мо
спецкор
«Молодого
лодь тепер і освіченіїна, ніж
комунара».
колись були ми, і техніку
м. Гайеорон.
краще знає. Але все одно в

Молодий

із стар

Ь вересвя І.&81 року

комув&р

но
ВД

ПРАКТИКА

НИ

„ДЕСДНТ БЕРЕЖЛИВИХ“

ОБЕРЕЖНО: БЕЗГОСПОДАРНІСТЬ

Недавно комітет народ
ного контролю,
міський
«Ко.мсомольського
штаб
<
”
—
.
----------------прожектора» і представни
ки обленергозбуту перовірили дотримання режиму
економії
паліівпо-епергстїічних ресурсів на вось
ми підприємствах міста.
Вони побували на заводі
залізобетонних
виробів
тресту
«Кіровоградсіль
буд», у виробничому об’єд
нанні
«Кіровоградзалізобетон», комбінаті «Будіпдустрія»
облміжколгоспбуду, тресті «Кіровоградмашважбуд», па меблево
му комбінаті, у тролейбус
ному управлінні, па моло
козаводі та в рекламному
комбінаті. Як виявила пе
ревірка, тільки и а чоти
рьох підприємствах за пер
ше півріччя є
економія
електроенергії. На інших
допущено великі її пере
витрати.
На заводі залізобетон
них
виробів
(головний
енергетик
Е. А. Бельчен
ко) перевитрати за перше
півріччя
становлять 111
тисяч
кіловат-годин, за
що сплачено 2081 карбо
ванець штафу’.
Подібна
картина і у виробничому
об'єднанні «Будіндустрія»
■. облміжколгосгібуду
(го •
довшій
енергетик П. В.
Денисов).
У тресті «Кіровоградмашважбуд»
(го.човіїпіі
енергетик В. і. Олексій II-

НЕСПОКІЙ

Гостро,

оперативно
реагують па кожне
шептія

пору-

внутріспілкової

і

трудової дисципліни «про
жектористіг*

Пстрівсько-

со райпобуткомбіпату.

Вчасний
початок і за
кінчення роботи, економія
сировини і електроенергії
— це закон для кожного,
І зразкове* ставлення до
роботи--молоді дозорці ши
роко пропагують.
А в останньому випуску
стіннівки «КП» добре ді
сталося КІЛЬКОМ МОЛОДИМ
водіям, що прийшли на ро
боту в нетверезому стані.
У штаб «КП»
входять
Надія
Титар та Ольга
Проценко,
очолює його
швачка цеху по пошптгю
верхнього одягу Лідія Оп
цій. Зі
своїми комсо

мольськими дорученнями
молоді
виробничниці
справляються добре.

І. БОГУШ.
!; емт Петрова.

ко) також не займаються
пошуком резервів екопомії. В чотирьох будівельІЦІХ управлінці відсутні
•’------,ЮД,1,> які б відповідали
за експлуатацію
енерго
систем. 'Тому трест постій
не виплачує 34-процентні
надбавки до основного та
рифу тільки тому, що тут
не проводяться система
тичні заміри потужностей.
Відсутній і облік витрати
електроенергії,
яка
іде
па
опалення побутових
приміщень. Великі втрати
у зварювальних трансфор
маторах через відсутність
обмежувача.
На згаданих підприєм
ствах, як правило, необ
грунтовані питомі норми
споживання електроенер
гії, її витрати на одиницю
вироблюваної
продукції
вимірюються на око.
Як показала перевірка,
груші народного контролю,
«прожектористи»
тресту
«Кіровоградмашважбу д »,
об'єднання
«Кіровоградзалізобетон», заводу залі
зобетонних виробів тресту
«Кіровоградсільбуд»
не
ведуть
пошуку резервів
збереження паливно-енер
гетичних ресурсів, НСДОстатпьо контролюють їх
використання, Тому тут і
допущені такі великі перевптрати.

C. ЗЯТІН,
начальник
міського
штабу «Комсомольсь
кого прожектора».

Останнім часом активі
зувалась діяльність
дих дозор ці с нашої об
ласті. Цьому сприяли об
ласний огляд-конкурс ро
ПОС гі«
боти
штабів і
про« Комсомольського
жектора» і збори акгичу
обласної комсомольської
і.„____
організації.
Нині з творчим завзят
тям, цілеспрямованістю й
ініціативою
працюють
штаби «КП» кіровоградсь
кою
заводу
«Червона
зірка»,
Олександрійської
фабрики діаграмних папе
рів, Світловодського за
воду чистих металів і ви
робничого
об’єднання
«Дніпроснергобудінд у с грія», колгоспів «Дружба»
Олександрійського, «Мир»
Гайворонського
районів
та інші.
Сьогодні
комсомольці
області
беруть активну
участь у поході за еконо
мію і раціональне викори
стання паливно-енергетич
них ресурсів. «Десант бе
режливих»
за короткий
час «висадився» на бага
тьох підприємствах, у кол
госпах і радгоспах. Ефект
його роботи уже сьогодні,
можна сказати, значний.
Наведу кілька прикла
дів.
«Прожектористи» об’єд
нання «Олександріявугілля» на фабриці «Байдаківська» виявили чимало не
доліків. У
механічному
цеху, приміром, протягом
цілої
години
вхолосту
працював токарний вер
стат з двигуном потужніс
тю 20 кіловат, без потреби
горіли шість лампочок по
200 ват. На
проїжджій
частині складу
фабрики
валялось близько 60 мет
рів силового кабелю (вар
тість
одного кілометра
кабелю — 5800 карбован
ців). У
дробильносортувальному відділенні понад
годину «на вітер» працю
вала система
«грохот—
дробилка — грохот» по
тужністю 340 кіловат. (Як
виявилось, таке буває при
несвоєчасному постачанні
вугілля. Диспетчер у та
кому
випадку
повинен

контролювати рооогу ме
ханізмів і виключати їх
при відсутності наванта
ження на систему).
Чимало
електроенергії
недбало витрачається на
шахті
«Верболозівська».
Під час перевірки вияви
лось, що
на поверхні (
вдень горіла чотирикіловатна гірлянда, без потре
би світилося чимало лам
почок загальною потужніс
тю 15 кіловат у цехах.
Після сигналів «КП» на
нераціональне використан
ня електроенергії вказано
начальникам цехів шахти.
Контроль за
витратою
електроенергії тепер здійс
нювач йме
відповідальна
особа.
В адміністрагпв•ному порядку вказано гакож начальникам цехів і
служб фабрики «Байдаківська».
Боротьба за економію
завдання № 1 комсомоль
ської організації райенерцього
гоуправління
ж
Комсомольці
об'єднання.
впровадили особисті листи
........... Q
n.lHOUL
За липень --—
економії.
- ......
комсерпень групкомсорг
сомольсько - молодіжною
електроцеху
колективу
Анатолій Мати ж записав у
свій лист 192
кілограми
зекономленого обмотуваль
ного
проводу,
Гегяна
Кузьменко — І80 кілогра
мів.
Зовсім недавно колектив
розрізу
«Морозівський»
піддавався різкій критиці
за перевитрату електро
енергії. Комсомольці сер
йозно поговорили про те,
як виявити джерело пере
витрат енергії, як запобіг
ти марнотратству, як ра
ціонально використати ко
жен кіловат.
Молоді до
зорці спільно з народними
контролерами
звернули
увагу на роботу
багатопривідного
стрічкового
конвейєра з трьома двигу
нами і дійшли
висновку,
що
двигун потужністю
500 кіловат працює вхо
лосту. При виключенні ж
ного підприємство отри
має значну економію, яку
неважко підрахувати.
a

Під час походу молоді
Кіровоградщиші
дозорці
передовим
збагатились
організації
досвідом по
змагання за економію па
ливно-енергетичних ресур
сів,.
рекомендуватимуть
його.для впровадження ін
шим комсомольським ор
ганізаціям.
Так, молоді залізнични
ки _ комсомольсько-моло
діжної колони
імені 60річчя комсомолу України
(керівник Г. І, Стрюченко,
секретар
комсомольської
організації В. Литвинов)
за липень понад план пе
ревезли більше
60 тисяч
іони
народногосподарсь
ких вантажів, заощадили
при цьому 76750
кіловат
електроенергії. Більше -50
тисяч кіловат
зекономив
КМК. де секретарем ком
сомольської
організації
О. Вихристюк.
«Прожектористи» вивчи
ли я узагальнили досвід
знам’янських залізнични
ків. За рахунок чого вони
добиваються цієї еконо
мії?
За рахунок макси
мального використання кі
нетичної
енергії поїзда,
раціонального управління
гальмами, своєчасної по
дачі піску у
гальмівну
сисіему, хорошого знання
профілю шляхів.
Дозорці підрахували, що
на зекономленій
двома
комсомольсько - молодіж
ними
колонами енергії
можна провести 155 поїздів
маршрутом
Знам’янка—
Миронівка
(довжина
маршруту 160 кілометрів)
і перевезти додатково 55
тисяч тонн народногоспо
дарських вантажів.
Незабаром
підбивати
муться
підсумки роботи
«Десанту бережливих» на
засіданні
бюро обкому
комсомолу, активні учас
ники будуть представлені
до нагородження.
А. ЧЕКМЕНЬОВ.
заступник голови об
ласного штабу «Ком
сомольського прожек
тора».

Досвід молодих дозорців
Кіровоградського
зазоду
«Червона зірка» уже став
надбанням багатьох шта
бів і постів «Комсомольсь
кого прожектора». Бороть
ба за високу
виробничу
дисципліну, за випуск якіс
ної продунції, за економію
трудових
і матеріальних
ресурсів — ось на що ни
ні особливу увагу зверта
ють прожектористи.

Фото В. РЕШЕТНИКОВА.

Ось що необхідно зро
бити комсомольським до
зорцям:
Визначити, скільки моло
дих робітників, колгоспни
ків,
не забезпечені до
статнім фронтом робіт по
спеціальності,
скільки з
них зайняті на трудоміст
ких та допоміжних робо
тах.
Виявити працівників, які

"вяввя®»яиввивяеяииии

раціоналізатори
їм.« досконалим о
равлінні став автомобг.и,
----«Запорожець-, У НОГО ОСтанніх зразках застосопано принципово НОВУ Куц«
струкцйо ущільнення ва
желів передньої підвіски,
винайдену молодим коц’
структором
автозавод;
«Комунар» Миколою Рибанком. її віпровадгкещія
не ТІЛЬКИ ПІДВИЩИЛО иа,
дійність І ЯКІСТЬ мікроліт,
ражки, а н знизило труд«,,
місткість
апготовле’інч,

і

дало змогу
зекономити
значну кількість
високоякісної сталі. Річний ...ко.
помічний ефект ст-аіювцв
172 тисячі карбованців.
У технічній
творчості,
спрямованій па скорочен
ня частки
ручної праці,
беруть участь сотні моло
дих аетозаводців. Кожен
сьомий з них — раціоналі
затор, займається в од
ній з 22 шкіл
молодого
раціоналізатора, які дію;,,
на підприємстві. Щороку
на заводі проводяться кон
курси на кращого моло
дого винахідника, кращу
комсомольську
органі, ацію по науково-технічній
творчості молоді. З почат
ку нинішнього року еко
номічний ефект від вироваджешія пропозицій чолодих комунарівців сіаиовив понад сто п’ятдесят
тисяч карбованців.

А. ГОЛОВНІ,
кор. РАТАУ.

Девіз—творчість
«Ударній
будові -*
ударні темпи!» — під та
кії м девізом
працюю«-.»
м он т а ж п н к и -верх ол азі і мо•
лодіжної бригади Б. ,’Ііггвіпічука, які споруджують
новин складальпо-віиірсювнй цех на харківському
моторобудівному
заводі
«Серп
і молот». Ту. у
1983 році почнеться масо
вий випуск двіїгупів-сіі.м-

Листівки «КГ1» випуска
ють у кожному цеху. Час
то начальники
цехових
штабів збираються разом,
аби обговорити результати
останніх рейдів, вирішити
спільно назрілі проблеми,
визначити теми рейдіг на
найближчий час.

Пропонуємо комітетам
комсомолу рекомендації
по здійсненню операції
«Зміна», яка проходитиме
впродовж вересня—груд
ня. Ці рекомендації, прий
няті на зборах актину об
ласної комсомольської ор
ганізації, допоможуть ви
явити причини плинності
кадрів, поліпшити проф
орієнтаційну роботу.

У пошуку

Щоб позбутися плинності

не виконали норм виробігку за два місяці, когрі
передували
перевірці, і
вияснити причини цього.
Чи допомогалиІ молодим
робітникам
і
наставники,
школи передового досві
ду? Який
середній про
цент виконання норм мо
лодими робітниками порів
няно з середнім процен
том виконання норм усіма
працівниками
підприєм
ства.
Визначити, скільки кра
щих передовиків і новато
рів виробництва із числа
випускників МИТУ, стали
членами бригад комуніс-

ТпЛНОЇ Праці' скі'іьки бо
рються за звання ударнина . комуністичної
п£щі.

Скільки є комсомольсьцоЛодіжних колективів?
Портняти середньомідихНппК-3аР°бІТОк молодих робітників, колгоспни13 заробітком кадоо™\,!*?°бничникіа- виявити недоліки 3 організації
праці, факти
порушень у
нарахуванні зарплати мо
лодим робітникам.
Виявити молодих вироб
ничників, що
п
;-- ир3°ПІДВИЩИЛИ
саою кваліфікацій' ч
< ЧИ Є
Для цього умови (гуп
курси), чи навчаються >ткй,
аються ро-

ДОЗОРЦЯМ
НА ЗАМІТКУ

біїники У
загальноосвітніх школах,
технікумах і
вузах, чи
користуються
пільгами під час навчання.
Проаналізувати як орга
нізовано культурно-побу
тове
обслуговування
і
харчування молодих ви
робничників; скільки ви
пускників МИТУ тренують
ся у спортивних секціях І
входять до складу спортивнкх команд того чи Їйшого колективу.
Виявити, скільки молоДих
робітників,
мають
стягнення за
г
—__
порушення
правил внутрішнього роз
порядку
аморальні
вчинки.

чів для зернових комбай
нів, які будуть \ півтора
раза продуктивніші
віл
нинішніх.
Робітнича
спритність,
технічна кмітливість поміт
но прискорюють
справу.
Так, верхолази
основну
сзоіо роботу ухитряються
робити... внизу. Це ста ю
можливим завдяки макси
мальній точності, з якою
новатори
встановлюють
горизонтальні
опори, ДО
яких потім кріпляться ба
гатометрові стовпи.
Порадившись з інжене
рами, члени
МОЛОДІЖНОЇ
бригади внесли
ще ОДО)
раціоналізаторську нроїк»знцііз. Вони вирішили при
міряти ПІДВІСИ) дорогу ДО
сталевих ферм не па ба
гатометровій висоті, як пе
редбачено проектом, а їй
землі, за принципом кон
вейєра. Укріплені
б.юка
потім будуть встановлені
під дахом потужним иіД‘
йомніїм краном. Це Двс*1.’
можливість ВИВІЛЬНІМ! у1'1
не іегкої праці сотні робіт
ників, скоротити стромі
будівництва.
нідвіпщіті»
надійність монтажу. Твор
чість новаторів допоможе
спорудити за прнскорсії”“
графіком величезний кор
пус площею позад п'ятде
сят квадратних метрів.

М. ХАБИНСЬКИЙ,
кор. РДТАУ. Харків.

1

& стор.

'

СПОГАД

■

Корчагінці вісімдесятих

Про радянську жінну-трудівницю, про її справи і
турботи, про кохання, яке невпізнанно змінює люди
ну, на Київській кіностудії імені О. Довженка зніма
ється фільм «Каг.іж» за сценарієм Георгія Шевченка.
Режисер-постановник фільму — Андрій Бенкердорф.
оператори-постаноЕнини — лауреат Державної премії
СРСР, заслужений діяч мистецтв УРСР Михайло Чор
ний та Борис Мясников, художник — Наталія Аксьонова.
У картині-зайняті
відомі артисти театру і кіно. В
головних ролях — народна артистна РРФСР Тетяна
Дороніна, народний артист РРФСР Микола Пастухов,
артисти Леонід Яновський, Олександр Аржеловський
і московський школяр Максим Пучков.
На знімку: Тетяна Дороніна в ролі Марії.

Фото О. БОРМОТОВА.

(Фотохроніка РАТАУр

У колгоспі імені Леніна
Знам’янського району ус
пішно трудився студентсь
кий загін комуністичної
праці «Корчагінець» Кі
ровоградського державною педагогічного інституту
імені О. С; Пушкіна.
Ідея його створення ви
никла на факультеті іно
земних мов у дні роботи
XXVI з’їзду КПРС. Тоді
на загальних комсомоль
ських зборах' студенти по
становили створити
па
своєму
факультеті сту
дентський загін. Всі зароб
лені кошти вирішили пе
рерахувати ДО ФОНДУ МИ
РУКонкурс за право стагн
бійцем «Корч а гінця» був
солідним: із 40 заяв не
обхідно
було відібрані
лише 28 — кращих із кра
щих студентів. З нетерпін
ням хлопці і дівчата чека
ли літа, щоб випробува
ти свою витривалість, си
лу волі,
і навіть, коли
хочете, мужність.
... У Суботцях студзагонівців чекали. До їхнього
приїзду серйозно готува
лися.
Відразу виділили
своїм помічникам двопо
верховий
будиночок, за
безпечили усім, чого вима
гає нормальний ритм жит
тя.
І от, нарешті, перші
трудові будні. Вони спів
пали із початком жнив у

господарстві.
Безперерв
ним потоком пливло зер
но па колгоспний тік. А
тут біля нього
поралися
дбайливі студентські руки.
Тріскотіли
зерноочисні
машини.
навантажувачі,
транспортери. Весь " кол
госп і корчагінці жили за
єдиним розпорядком: по
ле — тік — елеватор. Щоб
встигнути якомога більше
зробити, рада загону ство
рила дві бригади. Першу
очолила Оля Вєтрова, дру
гу — Валя Харченко. Ось
кілька моментів із змаган
ня бригад:

ііш.іи і на цю ділянку ро
боти.
— Ми спочатку навіть
сміялися,
коли назвятЬі
нашу
денну норму, —
розповідають дівчата. —
Ну, хіба важко назбирати
кожному
п’ятнадця гь
ящиків фруктів за день,
коли всі дерева обважні
ли від плодів! Але завдан
ня виявилося
непростим.
Гож у перші дні було не
так легко, як здавалося на
перинні
погляд. Та со
ромно ніп з роботи, не ви
конавши норми. Тому ро
бочий день часто що про
довжувався па кілька го
22
липня.
Попереду дин. Бо «І іі дня без вико
бригада № 1. її
члені) наним норми» — такий за
встановили трудовий ре кон коргачіиців.
корд — розвантажили 15
— Тільки по подумайте,
автомашин із Зерном, за
що паші хлопці та дівчата
кагатували 500 центнерів лише працювали, — каже
хліба. Відзначилися Люд
Тетяна
мила Коваленко,
Олена командир загону
Мізіп.—Часто наші лекто
Жуковська, Тамара Горо- ри і політінформатори ви
диська.
ступали перед жителями
24
липня.
Лідирує села. Регулярно виходили
бригада № 2. Закагатова номери
стінної
газети
но 500 центнерів ячменю, < Корчагінець». Валя Бір
очищено 8 тони
гороху. зова, редактор, .подіта ве
Переможці дня — Вален села, товариська і надзви
тина Бірзова, Людмила чайно спостережлива. Во
Гкаїова, Світлана Фесун, на вміє дуже дотепно, але
Галина Помазан.
досить делікатно нагадати
Фінішували хлібні жни комусь, що треба обов’яз
ва, але робота в селі ні ково вставати вранці па
коли не припиняється. У зарядку, ие запізнюватися
колгоспному саду дости на вечерю і допізна но за
гали яблука, іруші. Тому тримуватись
біля .річки.
невдовзі студенти пере- Ці маленькі порушення ви

світлювались
у сатирич
них додатках
до газети
«Гачок»,
«Дзеркало»,
«Бджілка».
Юні жителі Суботцш з
нетерпінням чекали своїх
нових
виховательок
і
старших
друзів
Люду
Ткачову, Валю Харченко,
і Світлану Фсс}іі. Дівча
та, виїжджаючи па робо
ту в студзагіїі, прихопили
з собою все необхідне для
лялькового театру. Тому
малеча завжди з цікавіс
тю дивилася вистави і про
Червону Шапочку, і про
Колобка,' і про Котика а
Півником. А ще дітям ду
же подобалося, як «Тьоті
студентки» розповідали їм
казки і читали
книжки,
цікаві-прсцікаві.
У студзагоні члени «Корпагінця» не тільки працю
вали, а й училися...
Тактак, саме вчилися. Бо що
дня бійці годпну-другу чи
тали вірші і розмовляли,
тільки англійською мовою.
...Минуло ліго. Будзагонівські турботи змінилися
звичним розміреним жит
тям. Але випаде момент,
коли вони замисляться,
згадають і поведуть роз
мову про тс, чого вже. не
забудуть.
О. СКИРТАНЬ,
студентка факультету
журналістики Київсь
кого держуніверсите
ту-

zr

— Іменем Української
Радянської Соціалістичної
Республіки...
долинають наче
Слова
здалеку. Даниїл повними
дивиться у
болю очима
жизе, уквікно, за яким
різчебарві-тчане літнім
вііям місто. Яким буде ви
рок, хлопець
знає, адже
по статті 72 Кримінально
го Кодексу УРСР його су
дять вдруге. На серці по
рожньо. Здавалося б, зараз настане полегкість
він, Даниїл Костевич, не
пішов всупереч богу, не
порушив його заповіді, Ієгова заборонив йому бра
ти в руки зброю, і Даниїл
відмовився іти до лаз Ра
дянської Армії.
— Що я поганого зро
бив? — б’ється у скронях
думка. І хлопцеві стає ду
же жаль себе.
Його з дитинства вчили
свято вірити словам про
повідників, жити, як зони
скажуть. Так
він і живе.
Тільки чомусь усе частіше
спадає на думку,
що на
ставники йому чогось не
'договорюють.

людських душ, які виступаюто від його імені, за
манюють у тенета й тих,
на чиїй совісті немає ще
плям •— зони з'являються
пізніше, коли людина, за
плутавшись у цих тенетах,
починає виконувати наста
нови і розпорядження ке
рівників
ісгозістського
центру, який міститься за
океаном — у Брукліні.

Ось один такий приклад.
На «Червоній зірці» пра
цює Валентин Війчук, один
з ватажків кіровоградсь
ких ієговістів. За ним за

кріпилася «слава» релігій
ного фанатика — так уже
він обрид робітникам сво
їми розмовами на релігій
ні теми. І не тільки на ре
лігійні. В. Війчук нашіптує
батькам, щоб зони не до
зволяли дітям вступати до
піонерської
організації,
до комсомолу, не пускали
синіз на службу з Радян
ську Армію. • Такі дії но
сять
відкритий
антигро
мадський характер.
Серед «братіз» по зіоі
8. Війчук вельми автори
тетна особа. Та майже ні
хто з цих
«братів»
не
знає минулого «праведно

«бізнесменів». Потім Олег
покаявся, але грошей дер

тлумаченні їх служителям*
культу. Під час нашої роз-

жаві не позернуз.
дується
зустріч

мови з Олегом з’ясузалося, що,
посилаючись на

Прига
із цим

хлопцем. Він не без задо

Біблію, він сам не знає її

волення розповів про те,
як вирішив стати на шлях
«істини». Це рішення при-

текстів. (Власне
сеоед рядозих

що

таке явище

кажучи,
ієгозістіз

не рідкість).

теїзяїи

ПІД ОВЕЧОЮ
ШКУРОЮ?
йшло до нього саме а той
момент, коли він одержав
повістку з військкомату.

Пояснення цьому ми зна
ходимо у виданих Бруклінським центром числен
них інструктивних вказів

Так, ні Данчїлу
Костевичу, ні Олегу Турчину, ні
— І я вирішив не брати
Ізану Приймаку — нікому
у руки зброї. Це супере ках, а яких підкреслюєтого» Валентина. А йому є
з тих, хто опинився на ла що розповісти: за свої 29 чить божій заповіді.
ся, ще головним у змісті
ві
підсудних, не відомі
Довелося йому запере проповідей повинні бути
років тричі відбував пока
справжні цілі
єдинозіррання за крадіжки та ху чити. Адже серед запові не тексти Біблії, а комен
ців, які підбурили їх до по
дей немає, скажімо, такої, тарі до них слуг Ієгови. І
рушення радянського за ліганство. А тепер настав
як
«не
бери в руки тим, хто дотримуватиметь
ляє
на
шлях
«істини»
сво

конодавства. Хлопці поки
зброю», чи «не
йди до ся цих далеко не священ
їх
єдиновірців.
Так,
скажі

що не уязляють усіх роз
заокеанські
армії»
Більше
того,
один них писань,
мірів лиха, яке з ними ско мо, він став духевним на
богослови обіцяють життя
їлося. Вони вважають себе ставником Олега Турчина, з релігійних журналів пи
у тисячолітньому
царегзі
героями-мучениками, хоча слюсаря-ремонтника заво сав: «Служінням Батьків
Ієгови.
фактично стали на хиткий ду «Ремпобуттехніка». Де щині є сумлінне несення
З їхніх вказівок витікає,
військової
шлях зради. Даниїл, Олег який час той
мешкав на християнином
та Ізан — чер'ові жертви квартирі у Війчука. Добре служби, у даному питанні що можна не додержува
підступного і ненажерливо засвоївши, що Ісгова бу двох думок бути не може. тись деяких заповідей, зо
лжесвідчіть і
го бога Ієгози та його слу цімто зсе прощає і пока Християнин, який любить крема «не
жителів, які благословля
ятись ніколи не пізно, ви свою Батьківщину, пови не обманюйте один одно
ють зрадників Батькізщирішив
робити невелич нен захищати її із зброєю го». Ієговістський журнал
ни; підтримують військо
таким, як вчить: «Доки вівці живуть
кий «бізнес».
Разом із в руках. Бути
вих злочинців, вбивць, гра
із
Капернаума серед вовків або зустріча
своїм приятелем він стаз сотник
біжників. Вигаданий Ієгобрати у замовників на ре (Мфв: 5—10) і сотник Кор- ються з ними, ПОВИННІ по
ва скуповує їхні душі, роз
яв
нелій із Кесарії (Діян. ап. водитись
обережно,
плачуючись
за прихиль монт друкарські машини, 10: 1—2)».
змії».
ність до себе свого роду не виписуючи при цьому
Виходить,
справа не у
Бруклінський центр заГроші за ре
індульгенціями
— «від квитанції.
біблійних заповідях, а в кликає до
суворої коимонт
осідали
в
кишенях
пускає» їм усі гріхи. Лозці

спірації (про неї у Біблії уже стригти вовну.. Скіль
немає ані слова). Та кон ки презирства до самої
у цій
спірація
потрібна перш людини міститься
за все для того, щоб віру тактиції
ючим не стало зідомо про
Слюсар-ремонтник кіро
те, що ієговістська органі воградського заводу «Ремзація
у Брукліні
давно побуттехніка» Олег Турчин
вже перестала бути чисто і робітники заводу «Чер
релігійною і стала займа вона зірка» Іван Приймак
тися питанням
політики. та Даниїл Костевич опини
Доказ тому — макулатур
підсудних,
лися на лаві
ні видання, які потрапля Вони
зчинили
злочин.
ють до нашої країни кон
Тільки чомусь шкода цих
трабандним шляхом і міс
молодих
людей,
трьох
--------- --------- ”
тять у собі наклепи на ра
Хлопці стали маріонеткадянську дійсність, закпи
ми, що стрибають під му
ки не визнавати радянсь
зику, яку награє Бруклін
кого
законодавства. А ський центр. Стрибають,
щоб рядові свідки Ієгови
не розгадали часом справ навіть не здогадуючись, що
жніх намірів заокеанських для ієговістських пропо
— «вівці».
ідеологів, їм пропонуєть відників еони
ся за ідеал убогий духом Даниїл Костевич щиро ві
індивідуум:
«Блаженні рить, що, відмовляючись
він робить
убогі духом,
бо їхнє є іти в армію,
царство небесне» — пише добру справу, тим самим
бореться за мир.
І не
ієговістський журнал.
Олег
Турчин та Іван знає, що журнал «Сторо
писав: «Чи
Приймак уже досягли цьо- жова башта»
ми можемо тепер повіри
го «ідеалу».
На моє запитання, кого ти, що він (Ісгова) допус
з радянських письменні-- тить загальне роззброєн
ків він може назвати, Тур ня, щоб здійснити спасін
ня людей і добробут люд
чин відповів:
ства? Ні...» А якщо Ієгова
— Льва Толстого. Що г,ін
написав? «Муму», здаєте не допускає цього, то й
не слід боротися за забо
ся, чи «Війну і мир»...
зброї, за
Коментарі
тут, мабуть, рону ядерної
загальне роззброєння. Не
зайві.
атомний псивипадково
Я звернулась до Івана
розпалюється
хоз, який
Приймака із запитанням, реакційними колами країн
чим
він
захоплюється. агресивного блоку НАТО,
Хлопець довго дивився на і пропаганда
ієгозістами
мене очима, повними щи зійни Армагеддону допов
рого здивування.
Потім
нюють одне одного.
сказав:
Це саме з вини «духов
—■ Біблією.
них наставників» два з по
— Мета вашого життя?
ловиною
роки ростиме
— Досяіти царства бо без батька дитина Даниїла
жого, яке настане
після Костезича, яка 'лає з’яви
Армагеддону.
тися на світ; соромлячись
— Що таке Армагеддон за сина, ховатиме очі від
односельців батько Івана
за Біблією?
Приймака, колишній фрон
— Не знаю...
товик...
Стає зрозумілим, чому
Та скільки б не хозали
ієговістські ватажки нази
вають свою
паству «вів ся ієговістські вожаки під
цями». їм зручно спочат ■< овечу шкуру, інадто“ вже
з-під неї
«у припинити моральний явно стирчать
розвиток людини, привчити її не думати,
а потім
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ЩО? ДЕ? КОЛИ? ДЛЯ чого?

БУДЕ ТУМАН
Так вирішили жителі
будинку
N2 13 по Криворівній вулиці, почув
ши о п’ятій годині
ранку з еікна
нвартири синоптика О Б Манщика:
«... Т«ман яром, туман долиною».

§

В

З ТРУДОВИХ
БУДНІВ
Великих успіхів добився молодий
спеціаліст Л. Дацюга. За серпень

«п’яте колесо»
Давайте завітаємо до залу, де засідає адміністра
ція «ПК».
Тут кипить рібоїа. Бо інакше , не можна. В. Бовтнш’ не закішніЕнві сезонний ремонт «колеса», термі
ново виїхав до теплого моря. А П. Свистун зовсім
закрутився. До того ж його і «Феномена» мало не за
їли мухи. На щастя, вчасно приїхав з творчого від
рядження у Крим Анатолій Куріанський. Як ви здогадуєгеся/він там здорово загорів і зміцнів. Та ще
й втратив добрячий шмат своєї
горезвісної серйоз
ності. Скориставшись з цьою.
адміністрація нато
мість підкинула йому шмат роботи.
«Якби ми менше говорили, а більше малювали!»—
цей афоризм належить нашому художникові С. Куйбіді. Цього разу він разом зі споїм колеюю Д. Бе
зугловым вирішив зробити власний посильний внесок
у боротьбу людства з шумами — цим бичем XX сто
ліття. Тож за весь час Станіслав лише один раз від
крив рота, щоб патетично вигукнуги: «Заглушимо
шкідливі виробничі шуми дружним сміхом!»
Найпершими його почули А. Куманськмй та В. По
ліщук. І почали дружно сміятися один з одного.
А П. Свистун у що саму мить гірко заплакав. Йо
му було щиро жаль нашого доброго веселого зайця,
з яким обійшлися, як з тією кицею,
за яку «повар
сметанку злизав, а на неї, кицю, скатав...»

І встигли
гастроном
у

Алу юті прямо з пляжу
Через стадіон «Спартак>

Бігло ДВОЄ ХЛОПЦІВ

дужих, —
Мабуть, тренувались так.
Звідкись ще один,
у шортах,
Із животиком тупім —
Мабуть, теж любитель
спорту —
Кинувсь хутко навздогін.
Ой же й прудко вони
бігли,
Иа рекорд ішли гуртом!
І до сьомої що. встигли
У найближчий гастроном.
Анатолій КУРГАНСЬКИЙ.

задовго перед цим
«Співаючі аксакали».

диск ВІА

БАБИНЕ ЛІТО
Нсеий особистий рекорд встано
вив дискобол Д Грамофонов. Він
сослав диск
вокапьно-інструментельного ансамблю «Дуже веселі
хлогці» на цілий меір далі, ніж не-

Нарешті настали канікули для ба
би Федори. Б кінці серпня її 'внуки
роз’їхалися на навчання.
В. ПОЛІЩУК.
с. Підзисоке
У Її
Нсвоар’ханг еньського району.

З ПОБАЧЕНОГО,
ПІДСЛУХАНОГО

ХОЧ ВИ НАМ І ПИСАЛИ

СПОРТКЛУБ «ПК»

® Котилося

він розв'язав
у робочий час 300
крисвордів — це вдвічі більше, ніж
було у липні.

■тттіїїі-джииимеамиим»

Не бачила
Ще ніколи паш веселий
заєць не «ткався так, як
цього разу. Це тоді, коли,
Перебираючи власну пош
ту, наткнувся
па лист
В. М. та II. II. (обоє жи
вуть в Кіровограді). Пер
ший з них пише (цитуємо
дослівно):
«Чем придумывать под
писи под него, лучше бы
(фотоохотннк) В. Клёцкш1 вбил своего зайца фо
тоапаратом...»
А друга
мрійливо додає:
«Якби
цього
чудового зайчика
переїхало «П’яте колесо»...
Він би тоді не сміявся».
Иа щастя, таке, прямо
скажемо, жахливе почуття
гумору виявилося ліпне у
цих двох «гумористів». Бо
М. К. Гіоліжаку з Компа-

Тут сьогодні не чути звичайного
багатоголосого гамору. Зате гумору
насолоджуйскільки завгодно. Тож ---------------■”
тесь рідкісною у наш неспокійний
Без слів.
час тишею
і дивіться.

щівського, Аллі Шевченко
з
Олександрійського,
II. Куртяк з Долнпського
районін та багатьом-бага
тьом
іншим наш зай
чик щиро сподобався. Але,
па превеликий жаль, вони
забули, що відповідь на
запитання — що спільного
між «П'ятим
колесом» і
веселим зайцем? — повин
на бути, по-перше, дуже
дотепною, по-друге — не
шаблонною, по-третє
—
лаконічною. Так що питан
ня залишається відкритим.
А приз поки що
буде у
зайця.
Адміністрація все
ще має категоричний на
мір вручити його авторові
Яай - най - пайдотепнішої
відповіді.

— Олю, з чому ТИ, ИОЛ.)
цілуєшся, очі заплющуєш?
— запитує хлсиень.
— А для того, іцо.її, ко
ли мама запитає: «З' ким
ото ти цілувалася під ду
бом?», я б могла із спо
кійною
совістю сказати:
«Не бачила».

Чия ДИТИНО!
Міліціонер запитує хлоп
чика, який заблудився:
— Гіі

чий?

— Тато каже, що ма
мин, а мама каже, що та
тів, — відповів малий.
Повідомив
А. КУМАНСЬКИЙ.
м. Кіровоград,

Сміятися дозволяється.
Для Еас малювали
С. НУйБІДА та Д. БЕЗУГЛОВ.

НАШ ВЕРНІСАЖ

ПО СЛІДАХ «ПК»

«ЕКСПРЕС ПО-ЧЕРЕПАШОМУ»
«Весна», нотр
Відповідь
на нритину, ресторану
вміщену
у минулому ви повільно обслуговують від
пуску «П’ятого
колеса», відувачів експосс-обідами.
Газетна стаття обговоре
надіслав директор кірово
нараді
градського
ресторану на на виробничій
«Весна» М. Є. Сміллнський. офіціантів ресторану. Кри
тика визнана правильною.
Він позідомив тане:
поліп
«В замітці «Експрес по- Вирішено з метою
черепашому» дуже спра шення сервісу перейти на
ведливо критикують робо бригадний метод обслуго
ту колективу працівників вування відвідувачів».

■рк ЕМПІОНАТ
України із
* спортивної гімнастики,
що недавно
закінчився в
Хмельницькому, був чи не
найвідповідальнішим
для
збірних областей республіки
та міста Киева. Тут підсумо
вувались результати нашої
роботи за минулий навчаль
но-спортивний рік. Якщо не
робити
глибокого аналізу,
то на перший погляд у пред
ставників
Кіровоградщини
показники непогані. У пер
шій групі
вони
зайняли
шосте місце, випередииши
спортсменів Одеської. Львів
ської, Вороши ловградської,
Запорізької та інших облас
тей, де є великі гімнастич
ні центри. А минулого року
наша збірна була лише на
6-му місці.
Але це ще не успіх. За
гальнокомандний результат
поліпшився за рахунок сход
ження чоловіків, котрі з де
в’ятої сходинки перемісти
лися на сьому. Цей невгличний стрибок пояснюється не
тим, що зросла майстерність
місцевих гімнастів. Нас ви
ручили новачки,
що при
їхали навчатись на факуль
тет фізвиховання педінсти
туту. Проте в особистому за
ліку наші вихованці
дужедалені від лідерів. Чемпіон
області 1981 року майстер
спорту Ігор Нечай
був аж
32-м із 65 учасників. А Віта
лій Арсеньев — 33-м У реш
ти наших спорсменів ре
зультати ще нижчі.
Підеели нас
гімнастки,
котрі
з четвертого місця
«перестрибнули» на восьме.
А в особистій першості у
фінал з багатоборства зумі
ли пробитись лише Людми
ла Бутенко та Наталія Азімова. Перед останнім видом

III СПОРТИВНІ ІГРИ МОЛОДІ УКРАЇНИ:
НЕРОЗВ'ЯЗАНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕД СТАРТОМ

«ОКЕАН»- «ЗІРКА» -0:2

Зашкодили
канікули
Чому чемпіон областе ігор Нечай
на чемпіонаті України був аж 32-м!
програми Бутенко, виконав
ши невдало
комбінацію на
бруссях, перемістилась з де
в’ятої
на
вісімнадцяту.
Н. Азімова була тільки 24-ю.
В кінці турнірної
таблиці
імена І. Вященко. І. Хапіної,
В. Усанової та А. Цибульської. Так
невдало ці юні
спортсмени ще не виступа
ли на турнірах республікан
ського масштабу.
Що ж сталось?
■ е ЕРЕДУС1М на результати
11 вплинуло те, що спорт
смени влітку
пішли на ка
нікули і перед
серпневи
ми змаганнями не тренува
лись. А чемпіонат республі
ки проводився саме
в цей
період з тим, щоб гімнасти
не робили перерви
пасіть
улітку. Проте керівники доб
ровільних спортивних това
риств, тренери забули про

це і разом із спортсменами
взяли
відпустку.
Тільки
Н. Азімова
та Л. Бутенко
приходили у
спортивний
зал. Але їхні заняття були
не
досить
інтенсивними.
Тут, на чемпіонаті України,
Бу генно не вистачило.0,8 ба
ла до виконання нормативу
майстра
спорту. Якби ж
улітку вона
не зменшила
обсягу тренувань, її б чеків
успіх.
У ході командної бороть
би гімнастки Кіровоградщнни після п’яти
видів про
грами були третіми. Потім
два нульових очна !. Халіної
та А. Цибульсьної в опор
ному стрибку
перемістили
команду на восьме місце. І
вище кіровоградки
підня
тись уже не змогли. Знову
ж таки з тих самих причин
— не тренувались
на зак-

лючному етапі підготовки до
республіканського турніру.
Та й першість
області ми
провели невчасно.
кеАРАЛЕЛЬНО
з
чемяіо11 натом Унраїни прохо
див другий тур розиграшу
Кубка надії. На цьому ета
пі розігрувалась першість у
деяких видах багатоборства.
• ут наша юна
гімнаст на
Світлана Перевозник непо
гано виступила'на колоді та
бруселх і отримала брон
зову нагороду. Медалями та
кого Ж . гатунку відзначені і
її тренери
Е. І. Нечай та
Л. П. Якубовська.
Правда,
вони чекали
більшого під
своєї вихованки. Отже, зно
ву не реалізовано
можли
востей, задуми наставників
юних спортсменів не під
твердились конкретним кін
цевим результатом.
Тепер на черзі старти III
спортивних ігор молоді Ук
раїни. Гой багаж, що мають
наша збірна і окремі гімнастни. нас
засмучус. Від
тренерів ми вимагатимемо
______ ___ ___
якіснішого показника в ро
боті з вихованцями.
І юні
спортсмени повинні набра
тися впевненості, сміливос
ті. Навантаження на трену
ваннях має бути максималь
ним. А кожне заняття слід
проводити творчо, на нау
ковій основі.

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

/УАЯ/А АДРЕСА:

«Молодой коммунар» —
орган Кировоградсного

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,
вул. Луначэрсьного, 36.

ЛКСМ Украины.
Па украинском языке.

ФУТБОЛ

БК 04410.

Індекс 61Ю7.

Обсяі 0.5 прун. врщ

Більшості клубів другої
ліги залишилося провести в
першості країни з футболу
по десять — одинадцять
матчів. Це
немало, щоб
внести істотні корективи V
турнірну
таблицю п'ятої
української зони. Тридцять
п’ятий ігровий день прохо
див 3 вересня.
«Зірка» в
Керчі
мірялася силами з
«Океаном». Нагадаємо, що
в першому колі кіровоградці па своєму стадіоні зазна
ли поразки (0:1) від спорт
сменів міста-гсроя.
Цього разу гості мали па
меті відігратися. Вже з пер
ших хвилин вони діяли ши
роко, довго
контролюючи
м'яч. Кілька ударів з вели
кої відстані
рооить Юрій
Касьонкіп. Цс
була ніби
проба того, на що здатний
голкіпер
господарів.
Па
двадцять п’ятій
хвилині
Федір Студпьов добиваєть
ся успіху
і виводить свою
команду вперед. Окрилені
цим, кіровоградці ще біль
шими силами переходять у
наступ.
Йде тридцять п’ята хви
лина. Після
удару Сергія
Рзліочснка на табло иояв-

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2-45 36: відповідального секрета
ря — 2-46 87; иідділу комсомольського
Й'ЇЛД ~ 2 46 57; відділу пропаганди —
£36;
відділу учнівської
молоді —
<•«»•35; відділу
військово патріотичного
гихсв.ння та спорту — 2 45-35; відділу
2'°л2шень “ 2
65; фотолабораторії —
2-45 35; норенторсьно) — 3 61 83; нічної
редаиці) — 3-03-53.
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Типаж 64000

Ляються цифри — 2:0. Го
лошиїй арбітр Борне Коло
сов з Дніпропетровська по
казав па центр
поля. Але
його помічник підняв пра
порець,
мовляв, гравець
«Зірки» ’порушив правила,
будучи в офсайді. Через ло
ся гь хвилин на лівому краї
Микола Ролик відмінно від
пасував м'яча Олександру
Алексееву,
і той
сильно
пробив з ходу у дальній кут
воріт суперників. Гол!
Після відпочинку терито
ріальна перевага знову бу
ла на боці наших земляків.
Та збільшити рахунок їм
не вдалося, бо впевненіше
діяли захисні лінії моряків.
«Зірка» виступала у тако- 'х
му
складі:
В. Музнчук,
І.
Черненко,
М. Голик,
О. Смнченко, В. Воронцов,
Ф. Студпьов (В. Тарасов),
ІО. Касьонкіп,
В. Димов,
С. Ралюченко, В. Самофа
лов, О. Алексеев' (С. Глизенко, ІО. Шсйбак).
С. ШАБДЛіН.

3. о. редактора
А. РОМАНЮК.
Гплста виходить у вівторок,
четвер І суботу.
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