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З ПЛЕНУМУ ОБКОМУ КОМПАРТІЇ
3 листопада відбувся пленум
обкому
Компартії
України,
який розглянув питання «Про
завдання партійних, радянсь
ких і господарських органів об
ласті по підвищенню технічно
го рівня, ефективності і якості
капітального будівництва
у
світлі вимог XXVI з’їзду КПРС
і XXVI з’їзду Компартії Украї
ни».
З доповіддю в цьому питан
ні виступив перший секретар
обкому партії
М. М. Кобиль
чак.
В обговоренні
доповіді ви
ступили
В. І. М’яснянкін —
перший секретар Олександрій
ського міськкому партії, Л. І.
Дмитренко — бригадир штукагурів-малярів ПМК-133 тресту
«Кіровоградсільбуд» (м. Зна
м’янка), К. М. Черевно — голо
ва Кіровоградського міськви
конкому, Г. В. Троценко — на
чальник
комбінату «Кіровоірадважбуд», М. М. Лисенко

В обстановці
високої полі
тичної і трудової
активності,
сказав доповідач, зустрічають
радянські люди 64-у річницю
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції. З великим під
несенням сприйняті переджовт
неві Заклики.ЦК КПРС. Повсюд
но ведеться широка організа
торська і масово-політична ро
бота по перетворенню в життя
історичних рішень XXVI з’їзду
КПРС, рекомендацій і вказівок,
які містять виступи
Генераль
ного секретаря ЦК КПРС, Го
лови Президії Верховної Ради
СРСР товариша Л. І. Брежнєва.
Свій вклад у виконання зав
дань' одинадцятої
п’ятирічки
вносять і трудящі нашої облас
ті. Виконано державний
план
десяти місяців по реалізації
промислової продукції. Загаль
ний обсяг її зріс на 5,2 процен
та. Колгоспи і радгоспи прода
ли державі 1 мільйон 88 тисяч
тонн зерна, збільшили заготівлі м’яса і яєць порівняно з від
повідним періодом минулого
року. Є здобутки в дальшому
розвитку сфери послуг, науки
і культури.
Включившись
у Всесоюзне
соціалістичне змагання за до
строкове завершення завдань
одинадцятої п’ятирічки, понад
500 трудових колективів змін,
цехів, бригад і ферм,
більше
десяти тисяч передовиків і но
ваторів виробництва
у ці пе
редсвяткові дні
рапортували
про виконання планів поточно
го року.
Важливою умовою реаліза
ції економічної і соціальної
політики партії, дальшого про
гресу всього народного госпо
дарства, підкреслив М. М. Ко
бильчак, є виконання наміченої
партією програми капітального
будівництва. Конкретні шляхи
поліпшення будівництва, підчи
щення ефективності капіталь
них вкладень вказані у рішен-

— бригадир монтажників мон
тажного
управління
тресту
«Олександріяважбуд»,
В. М.
Сідун — перший секретар Світловодського міськкому партії,
А. Л. Бабич — бригадир муля
рів БУ-2 тресту «Кіровоградмашважбуд», В. П. Івлєс — го
лова облпрофради,
А. А. Корогкевич — заступник міністра
будівництва підприємств важ
кої індустрії УРСР, А. Д. Ан
тонюк — директор
радгоспу
«П’ятихатський» Петрівського
району, О. К. Тупчієнко — пер
ший секретар Кіровського рай
кому партії (м. Кіровоград),
І. Д. Беспалий — заступник мі
ністра сільського будівництва
УРСР, В. М. Желтобрюх — ди
ректор Кіровоградського заво
ду тракторних гідроагрегатів.
Із заключним словом висту
пив М. М. Кобильчак.
В обговореному питанні пле
нум прийняв постанову.
На пленумі заслухано інфор
мацію про хід
виконання по-

нях XXVI з'їзду КПРС, поста
нові ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР про дальше
удоскона
лення господарського механіз
му,
відповідних документах
ЦК Компартії України.
Виконуючи
ці рішення, об
ласна
партійна
організація
спрямовує зусилля колективів
будівельників на своєчасне і
дострокове введення пуско
вих потужностей і об’єктів, ви
користання внутрішніх резер
вів, підвищення ефективності
всього
будівельного вироб
ництва. Першорядне значен
ня надається посиленню пар
тійного
впливу на будовах,
удосконаленню структури бу
дівельних організацій нарощу
ванню виробничих
потужнос
тей, кращому їх використанню.
Ці питання постійно в центрі
уваги бюро і секретаріату об
кому, міськкомів, райкомів пар
тії, первинних парторганізацій
будов.
У роботі багатьох партійних
комітетів і радянських
орга
нів головне
місце займають
питання координації зусиль ко
лективів будівельників,
мон
тажників, експлуатаційників на
своєчасному
і достроковому
введенні пускових об’єктів. Є
певний досвід роботи партій
них штабів
на будізництві та
ких особливо важливих будов,
як Кіровоградський завод трак
торних
гідроагрегатів, Олек
сандрійський завод підйомнотранспортного устаткування та
інших.
Обком, міськкоми і райкоми
партії проявляють постійну тур
боту
про організаційно-полі
тичне
зміцнення первинних
рартогранізацій, розвиток
їх
ініціативи. В галузі працює по
над ЗО тисяч
чоловік, з них
кожний дев’ятий — комуніст.
Діють 129 первинних, 67 цехо
вих парторганізацій, 123 пар
тійні групи.
;

станови ЦК КПРС «Про даль
ше
поліпшення ідеологічної,
нолітико-виховної
роботи», з
якою виступив секретар обко
му партії А. І. Погребняк. В
обговоренні інформації висту
пили В. Д. Іванов — перший
секретар Онуфріївського райко
му партії,
А. О. Комаров —
начальник
Кіровоградського
вищого льотного
училища ци
вільної авіації. І. М. Венжик
— голова комітету по телеба
ченню і радіомовленню облви
конкому, Н. Ф. Комар — завідуюча молочнотоварною фер
мою колгоспу «Україна» Новгородківського району.
пленуму
взяли
В роботі
будівництва і
участь міністр
автомобільних
експлуатації
шляхів УРСР
М. П. Шульгін,
заступник міністра промисло
вості будівельних
матеріалів
УРСР М. Ф. Дрепін. заступник
голови правління Укрміжколгоспбуду В. М. Хорозов.

В результаті проведеної ор
ганізаторської і політичної ро
боти в десятій п'ятирічці осво
єно понад 2,3 мільярда карбо
ванців капітальних
вкладень,
темпи їх освоєння порівняно з
попередньою п'ятирічкою зро
сли в 1,3 раза, в тому числі по
державних капіталовкладеннях
в 1,5 раза.
В експлуатацію здано понзд
40 виробничих
потужностей,
Що майже вдвічі більше, ніж у
дев ятій п’ятирічці. Забезпече
но введення в дію
нових по
тужностей на об’єктах сільсь
когосподарського машинобуду
вання в м. Кіровограді, на за
водах підйомно-транспортного
устаткування і електромеханіч
ному в м. Олександрії, на шах
ті «Новомиргородська» та ін
ші. Збільшена питома
вага
коштів, укладених в реконст
рукцію і технічне переозброєн
ня діючих підприємств. Збудоєано більше шестисот тварин
ницьких приміщень, елеватори
загальною місткістю 250 тисяч
тонн і багато інших об’єктів.
Вагомий вклад будівельників
У реалізацію соціапгної про
грами. За роки десятої п’яти
річки збудоване 1 мільйон 918
тисяч квадратних метрів житла,
завдяки чому більше як 120
тисячам
чолов'к поліпшено
житлові умови. Зросли обся
ги будівництва дитячих садкіз,
лікарень, інших об’єктів соціально-культурнсго і побутово
го призначення. Помітні зміни
Е,дбулися в комунальному гос
подарстві.
Нарощуються темпи будів
ництва і в нинішньому році. З
початку року порівняно з від
повідним періодом минулого
на 16 процентів
збільшилось
введення основних фондів, на
процентів
— обсяги буді"
вельно-монтажних робіт. Вико
нані плани на особливо важли

(Із Закликів ЦК КПРС).
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вих будовах, по росту продук
тивності праці.
За останні роки істотні змі
ни відбулися в будівельній ін
дустрії. Зміцнено
виробничу
базу, поліпшена структуру уп
равління, створено чотири нові
генпідрядні будівельні трести,
10 будівельних і монтажних
спеціалізованих
управлінь.
Тільки в комбінаті «Кіровоградважбуд» у десятій
п’ятирічці
на розвиток
бази вкладено
нештів утричі
більше, ніж у
дев’ятій. Додатково введено
потужності по повнозбірному
домобудуванню
в обсязі 200
тисяч квадратних метрів.
Постійно
зростаючі обсяги
капітального будівництва, гово
рить далі М. М. Кобильчак, по
кладають велику відповідаль
ність на обласну партійну орга
нізацію і вимагають дальшого
поліпшення партійного керів
ництва цією важливою галуззю
ьародногс господарства.
Бюро обкому
партії взтло
курс на вироблення
цілісної
системи підвищення ефектив
ності капітального будівництва.
Розроблено комплексний план
гідєищення технічного
рівня,
ефективності і якості капіталь
ного будівництва, нзрощувачня потужностей
будівельномонтажних організацій у ни
нішній п'ятирічці. На розвиток
виробничої бази будівництва
і промисловості будматеріалів
передбачено вкласти близько
80 мільйонів
карбованців.
Комплексний
план
увійшов
складоєою частиною в ор*анізаційно-політичні заходи обко
му партії по здійсненню рішень
XXVI з’їзду КПРС і XXVI з’їзду
Компартії України.
В лютому-1975 року питан
ня поліпшення паотійного ке
рівництва капітальним будів
ництвом були
детально роз
глянуті
на пленумі обкому
партії, намічено заходи по по
ліпшенню будівництва. Однак,
сказав ЛА. М. Кобильчак,
нам
не вдалося
забезпечити пов
ного використання
виділених
капіталовкладень, беззастереж
ного виконання планів будівель
но-монтажних робіт, введення
пускових об’єктів, підвищення
якості будівництва. Це трапи
лось головним чином тому, що
керівники будівельних органі
зацій і підрозділів не приділя
ють серйозної уваги впровад
женню досягнень науково-тех
нічного прогресу і передово
го досвіду, удосконаленню ор
ганізації виробництва, праці і
управління, розвитку соціаліс
тичного змагання та ініціативи
трудящих, створенню необхід
них умов для закріплення кад
рів будівельників.
У десятій п'ятисі*іЙЬ недоссвоєно 85,6 мільйона карбо
ванців капітальних вкладень, а
план будівельно-монтажних ро
біт виконаний лише на 89 про
центів. За цей період не пов
ністю введені
потужності по
чавунному литву, сільськогос
подарських машинах, не вико
нуються плани будівництва ав
томобільних доріг і ряду ін

ших об'єктів. Лише на 81 про
цент виконаний план по введенню житла. Багато будівель
них організацій не виконують
завдання по росту продуктив
ності праці
і зниженню собі
вартості будівництва.
Керівники комбінату «Кіровоградважбуд», начальники йо
го відділів повільно удоскона
люють методи управління, не
достатньо займаються з керів
ними кадрами підвідомчих під
розділів, багато часу
втрача
ють ча вирішення поточних пи
тань, упуснають головне — чіт
ку організацію роботи всіх ла
нок, всіх підрозділів комбіна
ту. Конкретна організаторська
робота по забезпеченню опе
ративного
упоавління будів
ництвом на основі
тижнезздобового планування нерідко
підмінюється проведенням чис
ленних оперативних нарад, які
лише відволікають керівників.
М М. Кобильчак відзначив,
що вкрай неритмічно працю
ють
субпідрядні організації
ЛАінмонтажспецбуду УРСР, на
долю яких
припадає майже
чверть обсягів підрядних робіт.
В гонитві
за виконанням за
гального плану
у грошовому
виразі їхні керівники забува
ють про своє головне завдання
— першочергове забезпечен
ня виконання обсягів робіт для
генпідоядних організацій.
Вкрай незадовільно працю
ють будівельні управління 528
і .557 тресту
«Запоріжсантехмонтаж». Вони
систематично
допускають
хронічне відста
вання у виконанні сантехнічних
робіт, шо с однією
з причин
щорічного невиконання планів
уведення житла
Останні два роки гальмують
розгортання робіт на багатьох
об єктах
комбінату «Кіровоградважбуд» субпідрядні організацн Мінважбуду, зокрема,
підрозділи Дніпровського за—
водобудівного
комбінату
і
тресту «Дніпроекскавація». Не
ритмічно
працює об’єднання
«Кіровоградзалізобетон», особ
ливо по поставках бетону, роз
чину, столярних виробів та ін
шої продукції. Мало змін від
булось і в роботі
автотранс
портних господарств після пе
редачі їх «КриЕооіжаЕтотресту».
Не виправляється стан справ
с будівельних управліннях, пе
реданих в поточному
році у
зв’язку із збільшенням обсягів
робіт в м. Світловодську трес
ту «Кременчукрудбуд». Керів
ництво
тресту,
комбінату
«Кривбасбуд» не приділяє на
лежної уваги роботі своїх під
розділів незадовільно забез
печує будоеи матеріально-тех
нічними ресурсами. Жодне з
будівельних управлінь з почат
ку року не сплавилось з вста
новленою програмою.
Як і раніше,
залишаєтеся
«вузьким місцем» робота сіль
ських будівельних організацій.
Щорічно не освоюються знач
ні суми коштів, росте незавер
шене будівництво, яке Но по(Закінчення на 3-й стер,).
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5 ляшоплдл 1081 року

Від конференції до конференції
ЛИСТОПАД 1979
РОКУ.
IV районна звітно-виборна
конференція
постановила
збільшити кількість гурт
ків і семінарів
системи
комсомольського політнавчання. За два рони додат
ково створено 63 школи і
семінари комсомольського
політнавчаннд. Нині успіш
но працюють 206 шкіл і
семінарів, що об’єднують
5367 слухачіз.
КВІТЕНЬ
1940
РОКУ.
Комсомольсько ■» МОЛОДІШ*
ний колектив механоскла-

рук І
Особливим станом душі
назвала комсомол завідую
ча відділом УЧНІВСЬКОЇ мо
лоді ЦК ВЛКСМ 3. Ф.
Драгупкіна, виступивши під
Час республіканського зо
пального семінару секрета
рі _ завідуючих відділами
учнівської молоді райкомів
і міськкомів комсомолу і за
відуючих райвно, що недав
но проходив у Кіровограді.
Справді, комсомолу власти
ві молодість і завзяття, дер
зання і невгасима енергія,
палке бажання трудитися,
пізнавати, вирішувати... Са
ме ці та багато інших пози
тивних рис характерні і для
24-тисячпої комсомолі! на
шого району, яка об’єднана
в 159 первинних комсомоль
ських організацій, 762 орга
нізації з правом первинних,
205 комсомольських груп.
Більшість членів ВЛКСМ
первинних комсомольських
організацій активно включи
лися в напружений ритм
першого року одинадцятої
п’ятирічки. Серед них
—
спілчани заводу тракторних
гідроагрегатів, котрі підтри
мали ініціативу КМК, де ке
рівником А. М. Лимаренко і
групкомсоргом Микола Ма
лий- «XIX з’їзду ВЛКСМ —
19 ударних декад». На цьо
му ж підприємстві по-ударному трудяться комсомоль
сько-молодіжні колективи,
у яких бригадирами лауреа
ти -Знака ЦК ВЛКСМ «Тру
дова доблесть» А. М. Сквор
цов і В. Л. Бадов. Неодно
разовим переможцем облас
ного соціалістичного зма
гання був і є колектив ма
лярів будівельного управ
ління №’3 тресту «Кіровоградмашважбуд», на чолі з
бригадиром II. Ф. Шачковського
і групкомсоргом
Т. Плотниковою. Цьому мо
лодіжному колективу при
таманні взаємовиручка, міц
на дружба, почуття відпові
дальності за справи і вчин
ки всіх членів бригади. Все
це сприяє тому, що колек
тив малярів постійно в чис
лі передових бригад буді
вельників, виконує планові
завдання па 150—160 про
центів.
Всі КМК нашого району
беруть активну участь у ма
совому патріотичному русі
комсомольців і молоді під
девізом «Одинадцятій п’яти
річці — ударну працю,
знання, ініціативу і твор
чість молодих». Не можу не
назвати бригаду слюсарівмеханіків цеху № 5 заводу
радіовиробів, яку очолює
І. І. Яценко (групкомсорг
О. Босепко). Члени бригади
зобов’язалися плай першого
півріччя 1982 року виконати
до дня відкриття XIX з’їзду
ВЛКСМ.
А як не згадати про ті
позитивні результати у на
вчанні, громадській роботі,
котрих добилися комсомоль
ці МИТУ № 2 імені Героя
Радянського Союзу О. С.
Єгорова, А1ПТУ №8, ТУ
№ 1, десятирічок №№ 13,
14, 19. Учні училищ та шко
лярі не тільки серйозно, покомсомольському ставлять
ся до свого головного обов’
язку — добре вчитися, а й
успішно оволодівають обра
ними спеціальностями, при
вчаються до фізичної праці.
Тут доречно навести такий
факт. Ще з 1976 року під
тримують дружні шефські
зв’язки молоді працівники

об’єднання ї
виробничого
«Друкмаш» та учні серед
ньо*! школи № 19. Спочатку
шефство полягало лише в
нечастих зустрічах, екскур
сіях. Нині педзагін підпри
ємства «Супутник», який
об’єднує понад 90 молодих
робітників, — один з най
кращих не тільки в місті, а
й в області. Жодні комсо
мольські збори школи чи
класу, збір загону чи уро
чистий прийом у піонери і
жовтенята, вечори відпочин
ку не обходяться без шефів.
І вони тут не просто спосте
рігачі. Приміром, молодий
виробничник Геннадій Ііеплошкін любить футбол, то
му, ставши вожатим /«Д»
класу,
почав тренувати
класну футбольну команду.
Марина Макаричсва створи
ла драматичний гурток у 6
«В» класі, а Іван Барапов
організував гурток філателії
у 7 «А». Влітку, під час п’я
тої трудової чверті стар
шокласники приходять до
своїх старших друзів у цехи
не на екскурсії, як раніше, а
допомагати. По одній-дві
спеціальності освоїли дев’я
тикласники влітку за два
місяці роботи на підприєм
стві. З величезним бажан
ням трудитися приходить
юнь па робочі місця своїх
вожатих, які все розкажуть,
покажуть і пояснять. І
з
якою радістю і гордістю
школярі потім розповідають
про свої перші трудові кро
ки друзям, близьким, знайцмнм.
Підготовка до XIX з’їзду
ВЛКСМ і XXIV з’їзду
ЛКСМ України сприяє знач
ному підвищенню дієвості й
ефективності ідеологічної і
політнко-виховної
роботи
серед молоді. Новин на
вчальний рік у системі ком
сомольського політнавчання
почався у 206 школах і се
мінарах, де навчаються по
над 5 тисяч юнаків і дівчат
району, в тому числі 4,5 ти
сячі комсомольців.

Створенню обстановки ви
сокого політичного і трудо
вого піднесення серед юна
ків і дівчат багато в чому
сприяє проведення звітновиборної кампанії в комсо
мольських організаціях ра
йону. Зрослою активністю,
діловитістю і високою ви
могливістю
відзначаються
збори в комсомольських ор
ганізаціях виробничого об’
єднання «Друкмаш» (сек
ретар комітету комсомолу
Віктор Коноваленко), пер
шої міської лікарні (секре
тар
комітету комсомолу
Світлана Задоя), вищого
льотного училища цивільної
авіації (секретар комітету
комсомолу Микола Чигрин)
і багато інших.
24 листопада — чергова,
п’ята
районна звітно-ви
борна комсомольська кон
ференція.
Вона підсумує
все зроблене комсомольця
ми району за звітний період,
намітить нові плани, нові
завдання. Гарячими серця
ми, міцними роботящими
руками, високою ідейно-по
літичною свідомістю молоді
втілювати їх у життя.
О. РОМАНОВ,
перший секретар Кіровського (м. Кіровограда)
райкому ЛКСМ Украї
ни.

дального цеху № 2 заводу
тракторних гідроагрегатів
(бригадир В.
Л. Бадов,
гоуг.комсорг
Тетяна Ли
вар) план десятої п'ятиріч
ки завершив до 110-ї річ
ниці* з дня
народження
В. і. Леніна. Колентив до
бився
високого
звання
кращої бригади трактор
ного і сільськогосподарсь
кого машинобудування за
попередній рік.
ЛЮТИЙ
1931
РОКУ.
Комсомольсько - молодіжні
колективи заводу трактор-

них гідроагрегатів і заводу
р •діоаирсбів еиступили з
ініціативою — провести 7
лютого суботник, прис ІЯчений XXVI з’їзду КПРС і
XXVI з’їзду Компартії Ук
раїни.
У
ньому взяло
участь понзд 25 тисяч юна
ків і дівчат
району. До
Фонду миру того дня пере
раховано понад
11 тисяч
карбованців.

ТРАВЕНЬ
1981 РОКУ.
Команда
юнармійців СШ
№13 стала
переможцем

обласних змагань у рамках
Всесоюзної
піонерської
військово-спортивної
гри
«Зірниця*. Вона ж І стала
учасником республікансь
кого фіналу гри.
РОКУ.
ЖОЗТЕНЬ
1981
Колектив продавців мага(групкомсорг
зиму № 35
К. Битко) на звітно-аиборрайхарчоторних зборах
[---------- — .
......—- *'9
гу виступив з почином:
29
Дня 143
на*
жовтня з честь
родження комсомолу вею
денну заробітну пга.у пе
рерахувати до Фонду ми
ру. Почин охоие підтрима
ли комсомольці магазинів
№ 47 і 90.
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Сьогодні на обласній повірці комсо
мольська організація Кіровського ра
йону міста Кіровограда________

Задумано—зроблено

Ефект буде
максимальним
«... У червні 1979 року мені пощастило бути учас
ником Всесоюзного семінару комсомольських праців
ників, який проходив на ВАЗІ. Багато важливого і
потрібного я почув там для своєї роботи. Але най
більше захопився новою формою громадського само
управління, що недавно появилася на Волзькому ав
тозаводі, — радами виробничих бригад. Сподіваюся,
що ми зможемо впровадили їх і на нашому підприєм
стві...»
----г комсомолу заводу
(Із виступу секретаря комітету
тракторних гідроагрегьтів Валентина Дудника на
минулій, IV районній звітно-виборній комсомольсьній конференції).

Сподівання Валентина,
досить швидко перетвори
лися в конкретну справу.
Більше трьох років на під
приємстві з успіхом
ді
ють
ради виробничих
бригад у 12 комсомольсь
ко-молодіжних колективах,
(а всього їх па підприєм
стві 15). Ось як це ново
введення
коментує сам

В. ДУДНИК:
— Іще в 1974 році на за
воді появилися
бригади,
що трудяться за єдиним
робочим нарядом.
Його
переваги всім відомі. На
ВАЗІ ж я зустрівся з но
вою формою громадського
самоуправління — ство
рення ряду виробничих
бригад. Користь від їхньої
діяльності величезна. Ад
же їх особливість полягає
в тому, ЩО вони діють у
масштабах бригади, тобто
первинного трудового ко- лективу, де формуються
трудові навики молодого
робітника, зростає
його
громадська активність.
КОР.: Як ти вважаєш,
Валентине, чи досягнуто
усього цього на вашому
заводі

В. Д.: У певній мірі
ми добилися задуманого,
Кожен член бригади н’іиі
зробити за
зацікавлений
робочу зміну не тільки ба
гато, а й якісно. Мало то
го, він завжди прийде па
допомогу своем}’ товари
шеві, а коли
треба, то й
відверто дасть оцінку не
гативному
його вчинку.
Найкраще, вважаю,
такі
ради працюють у комсо
мольсько-молодіжному ко
лективі,
де керівником
Віктор Талда, а групком
соргом Сергій
Марченко
(механоскладальний
цех
№ 2); КМК. імені XXVI
з’їзду КПРС, яким керує
член бюро Щровського
райкому Компартії Украї
ни
Володимир
Бадов
(групкомсорг Тетяна Лнфар). Добре
поставлена
справа і в бригаді Анато
лія Лимаренка (групком
сорг Микола Малий). До
речі, цей
колектив став
ініціатором трудового по
чину «XIX з’їзду ВЛКСМ
— 19 ударних декад».
Т. СТОРОЖУК.

наполегливістю і особливим
старанням відзначаєтеся
комсомольсько-молодіжна бригада^ (керівник молодий ко
муніст Віктор Талда) лінії механічної обробки
5бойлні
НШ-50 механоскладального цеху № 2 заводу тракторних
гідроагрегатів. Протягом 5 років цей колектив ₽ успішно
виконує і перевиконує планові
завдання. А з планом

Сто доріг—

РОСТУТЬ

одна твоя

МАЙБУТНІ ПІЛОТИ
«... Ми добре розуміємо, що радянській цивільній
авіації потрібні висококваліфіковані спеціалісти, ік
треба готувати не тільки в стінах училища. Прищеп
лювати молоді навики льотної спеціальності можна
і необхідно ще в загальноосвітній школі...»
(Із виступу на минулій, IV звітно-виборній район
ній комсомольській конференції
курсанта Кірово
градського вищого льотного училища цивільної авіа
ції Олександра Степаницького).

...Ніч. Сучасний повітря
ний лайнер відривається
від
бетонної
доріжки,
швидко набирає
висоту.
Ще мить — і красень-літак уже наодинці з нічним
безкрайнім небом — синьо-чорним килимом, рясно усіяним яскравими зовони, поруч,
рими. Ось
хоч рукою бер». Романтика...
Так чи приблизно
так
уявляють улюблену про
фесію льотчика 15-16-річні
хлопці. І вони не тільки
мріють — любов до авіа
ції привела їх до школи"
«Юний авіатор»,
яка не
так давно відкрилася при
вищому льотному училищі
цивільної авіації. А запро
понували організувати її
самі ж комсомольці зак
ладу, знаючи по собі, як
їм ще школярами кортіло
побільше взнати і про мар
ки літаків, і про їх будову;
як намагалися виховувати
в собі
якості льотчика:
мужність, сміливість, силу
волі, витримку... Скільки
радості було для 22 дев’я
тикласників кіровоградсь
ких десятирічок №№ 3, 5,
13, 14, 24, 34 і восьмиріч
ної школи № 25, коли на
родився «Юний авіатор».
Ще б пак! Вони, витримав
ши конкурс (приймала за
рекомендаціями шкільних
комсомольських організа
цій лише юнаків, які вчать
ся на «4» і «5»
і мають
відмінне
здоров’я) були

зараховаиі слухачами шко
ли.
Вимоги до них’ такі ж,
як і до курсантів: сувора
дисципліна, зразковий по
рядок. Та й предмети слу
хачі «ІОного-авіатора» ви
вчають ті, що й в училищі,
тільки в полегшеному ва
ріанті: загальна авіаційна
підготовка,
конструкція
літальних апаратів і двигу
на літального апарату, ае
родинаміка і динаміка по
льоту, основи повітряної
навігації, психофізіологія,
радіотелеграфія...
Добрими друзями ЮШІС
слухачів стали
курсанти
Сергій Болотов, Леонід
Бабівський,
Сергій Цуркап, Олександр Тарасенко,
Павло Зннаков. Началь
ник школи, старший ви
кладач
училища Асхат
Вагізович Хафізов так ка
же про своїх юних вихо
ванців:
— Ростуть майбутні пі
лоти...
Поки що Сергій Гуцало,
Юрій Квітка, Андрій Щоголєв — дев’ятикласники.
Але мине час, і, можливо,
знання,
набуті саме а
«Юному авіаторі», допо
можуть їм стати справжні- .
ми льотчиками.
Перший
крок в авіацію вже зроб
лено.

м. ЧИГРИН,
секретар
комітету і
комсомолу
Кіровоградського
вищэго
льотного училища ци
вільної авіації.

першого рону одинадцятої п'ятирічки молоді робітники
зобов язалися справитися на місяць раніше, ніж наміти
ли. Для цього у них є всі підстави: змінні норми кожен
член бригади виконує на 105 —110 процентів, продукції
ЗА- У в'АД'Л технічного контролю з першого пред’явлен-

Фото Г. РЕЗНИКОВА.
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КАПІТАЛЬНЕ
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).
чаток цього року
склало 79
мільйонів карбованців і дорів
нює річному обсягу будівель
но-монтажних робіт. В минулій
п’ятирічці значно недовикона
ні плани спорудження
житла
дяя
переселенців, сільських
клубів та будинків культури.
Правління облміжколгоспбуду не приділяє потрібної ува
ги роботі комбінату «Будіндустрія» по випуску будівельних
матеріалів з місцевої сирози---- -ми, занедбано питання опера
тивного
управління, незадовільно займається закріпленням кадрів.
Вкрай незадовільно працюч-ть шахтобудівники
області.
5а минулу п’ятирічку план ка
пітальних вкладень виконаний
всього на 84 проценти, недоосвоюються кошти
і в цьому
році. Строки будівництва шахт
значно перевищують нормати
ви. Трест «Олександрі явуглебуд» лише наполовину справ
ляється з установленою про
грамою, щорічно знижує обся
ги освоєння коштів, не вико
нує планів уведення житла.
Завдання будівельних орга
нізацій полягає
в тому, під
креслив доповідач, щоб на ос
нові глибокого аналізу з ура-

днввмвкь

„аГолгодя* комунар«

БУДІВНИЦТВО СПРАВА ПАРТІЙНА

жуванням набутого досвіду ви
значити конкретні заходи, які
б забезпечували безумовне ви
конання державних планів, під
вищити
якість
будівництва,
продовжити розвиток
буді
вельної бази, вдосконалювати
систему організації і управлін
ня будівництвом.
Слід особливо зупинитися на
питаннях житлового будівницт
ва. План по житлу
не викона
ний в жодному році
десятої
п’ятирічки, недоосзоєно на ці
цілі понад 13 мільйонів карбо
ванців, не введено
21'.
211 тисяч.
квадратних метрів
житла. Не
поліпшуються справи і в цьому
році.
Доповідач відзначив серйоз
ні недоліки з організації і уп
равлінні житловим
"
будізницгвом в обласному
цемтрі, де
за
п’ятирічку
не
введено
близько 50 тисяч
квадратних
метрів житла.
Серйозною проблемою зали
шається поліпшення якості будізництза. Низький рівень оз
доблювальних та інших робіт,
порушення технічних норм і
правил призводять до того, що
кожного року лише один бу
динок в області споруджуєть
ся на «відмінно»,
близько ЗО
процентів
житла здають з
оцінкою «задовільно». .

»

лвбяввкл

ГОСПОДАРІ

ІМИРОКІ
КРИЛА
ПОЧИНУ

З спіор.

ГГІТОНЬКА Ван сиділа у
• своїй фанзі (китайсь
кий будиночок) і задово
лено потирала сухенькі до
лоньки. Із-за бамбукової
ширми долинав терпкий
аромат ханжі, настояної
на тридцяти трьох шеньсійських травах. Нарешті
збулася її мрія! Добрих
два роки довелось сімде
сятирічній бабусі оббива
ти пороги кабінетів вели
ких і дрібних чиновників,
щоб добути заповітний па
тент на
відкриття свого
шиночка. І всюди
— у
квартальній кзнцелярії, у
поліцейській
дільниці, у .
районному управлінні гро
мадської безпеки, у відді-

На початку нового нав
чального року учні
Комишуватської середньої шко
ли звернулися до своїх ро
весників з Новоукраїнського району із закликом ша
нувати і берегти хліб, бути
ощадливими і внести гідний
вклад в
загальнонародну
Обговосправу економії.
0ивши звернення юних гіталовців, піонери і комсомольці Кіровоградщини ак
тивно включилися
в похід
за господарське ставлення
до народного добра.
лі міськкому КПК — треба
У середніх школах Новобуло не тільки вклонитися,
українського і Вільшанськоа й залишити «речове свід
го районів, у десятирічках
чення» своєї поваги.
№№ 13, 32, 16 міста Кірово
Щасливо
переживши
града в їдальнях та буфе
«культурну
революцію»,
рах працюють пости береж
колишня
торговка
Ван
ливих, які проводять рейди,
Сіньсінь одразу збагнула,
читають лекції у піонерсь
куди дме вітер, коли гра
ких загонах і комсомольсь
мотна сусідка
прочитала
ких групах, готують спеці
жібао»
їй у «Женьмінь
альні випуски стіннівок і рарезолюцію всекитайської
діогазет.
наради з працевлаштуван
Зихозанці Капітанівської
ня безробітних. Справа яс
і Панчевської середніх шкіл
на: коли шурхотять у ки
Новомиргородського райо
шені юані, — можеш від
ну почали боротьбу за еко
крити шинок,
крамничку
номію із зустрічей зі знат
чи інше приватне підпри
ними хліборобами колгос
ємство...
А торговельної
пів. Разом з ними вони обспритності
старенькій не
Зустріч з ветеранами пра
позичати. Та й успадкова
ці подружжям Андрієм Сте
ний нею від прабабусі ре
пановичем та Марією Пет
цепт рідкісної
настойки,
рівною Лисоконями, яким
яка раніше мала великий
Довелося пережити блокаду
попит, міцно сидів у неї в
Ленінграда у роки Великої
голові...
До того
ж на
міській біржі
праці був
•^Вітчизняної війни, у великій
великий вибір
найманої
мірі визначила напоям ро
СИЛИ, як, між іншим, і по
боти
учнів Вільшанської
всій країні, де молодих
середньої школи: «Все, що
безробітних десятки міль
оточує нас — результат пра
не має
йонів. Тітоньці Ван сподо
ці людини. І ніхто
балися шість
дівчат, не
права не шанувати її».
давніх випускниць серед
Не розходиться слово з
ньої школи.
ділом у школярів ДобрянТерпкий аромат підігріської середньої школи цьо
на
тридцяти
го ж району. Вони не тіль й тої хажні
трьох травах швидко роз
ки підготували і провели у
повсюдився по вулиці Бейвсіх класах уроки «Все по
да, сусідніх закапелках і
чинається з хліба», виклали
скоро по всьому місту Сісвої думки у творах «Чому
ань. Справа пішла в гору.
треба шанувати хліб?», а й
Старенька
за традицією
допомагали
колгоспникам
стала навіть відкладати де
збирати кукурудзу.
щицю на свій власний по
Друзі! А якими конкрет
хорон, хоча зустрітися з
ними справами підтримали
предками ще не квапи
ви почин
комишуватських
лась...
Школярів?
Скуштувати чудодійного
напою зайшли якось пер
*
А. ПР/ОДУНЕЦЬ,
ший секретар провінцій
А. ФОМЕНКО,
ного парткому і секретар
юнкори обласного Па
міськкому КПК. Дегуста
лацу піонерів.

Розв’язання
складних зав
дань капітального будівництва
Л'.ожливе лише за рахунок під
вищення його ефективності, го
ворить М. М. Кобильчак, і з
першу чергу — за рахунок
прискорення впровадження до
сягнень
науково-технічного
прогресу, основою
якого в
будівництві є індустріалізація.
Одним з важливих факторів,
які впливають на ефектизнісго
капітального
будівництва, є
впровадження нової техніки,
підвищення рівня механізації і
автоматизації виробничих про
цесів. За останні
роки парк
машин і механізмів істотно об
новився, зросла механсозброєність виробництва.
Разом з тим ручною мало
продуктивною працею і зараз
зайнято близько половини бу
дівельників, причому цей по
казник зменшується повільно.
В цілому за минулу п ятирічку продуктивність праці в бу
дівництві не зросла, а в тресті
сКірозоградсільбуд», будівель
ному управлінні № 125 тресту
«Криворіжстальконструк ц і я»,
пересувній механізованій коло
ні № 139 тресту «Південелеваторбуд», будівельномонтажного
управління
№ 8 тресту
кУкргазкомунбуд» та інших ор
ганізаціях
навіть знизилась.
□■■Xі

ілмаю

Разом з тим
резерви росту
продуктивності праці досить
великі. Підраховано, що через
прогули, перебої в забезпечен
ні матеріалами і конструкція
ми, неявки на роботу з дозво
лу адміністрації,
несвоєчасну
підготовку фронту робіт втрати робочого часу
сягають 11
процентів.
Треба активніше боротися за
ефективне і масове впровад
ження з будівництво наскріз
ного бригадного
підряду —
одного з найважливіших орга
нізаційно-технічних заходів на
шого часу.
Доповідач зосереджує ува
гу учасників пленуму на питан
нях забезпечення підприємств,
що будуються, устаткуванням,
своєчасної підготовки замов
ника нового будівництва, пла
нування і організації будівель
ного виробництва.
Виконання зрослих завдань
капітального будівництва, під
креслює М. М. Кобильчак, ви
магає випереджаючого
роз
витку виробничих
баз буді
вельних і монтажних організа
цій, підприємств будіндустрії і
промбудматеріалів, дальшого
нарощування їх потужностей і,
насамперед, субпідрядних ор
ганізацій
Мінмонтажспецбуду
УРСР.

-

Значне місце □ доповіді бу
ло приділене питанням далошого вдосконалення партійно
го керівництва капітальним бу
дівництвом, підвищення бойо- '/
витості і.авторитету первинних
і цехових парторганізацій, пар
тійних груп, поліпшення робот
ти з кадрами.
Необхідно добитися, щоб на
кожній будозі були
створені
добрі побутові
умози, нор
мально організоване громадсь
ке харчування, підвезення га
рячих страв до місця роботи;'
налагоджена доставка робітни
ків на будівельні майданчики.
Більше слід проязляти турботи
про поліпшення житлово-побу-.
тових умов будівельників.
Особлива увага повинна бу
ти звернута на дальше удоско
налення і підвищення дійовостк
соціалістичного змагання.
Завдання, поставлені
XXV?
з’їздом КПРС по дальшому під
вищенню ефективності і якості
капітального будівництва, ска
зав на закінчення
М. М. Кобильчак, складні і багатогран
ні. Виконання вимог партії бу
дувати швидко, добротно,
на
сучасній технічній
основі зобов’язує до високої органі то-,
ваносіі і дисципліни, злагодже
ності, високолродуктивної ро
боти.

швжиияи

♦

і.
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ЗАРУБІЖНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП

МІЖНАРОДНИЙ ФЕЙЛЕТОН

мннммамвваммклвв

ШИНОК ТІТОНЬКИ вдн
ція
видалась
на славу.
Обидва прицмокнули від
задоволення: «Хао цзілаї»,
що означає: «Прекрасно!».
А незабаром по стопах
керівних тозаришів посу
нула дрібнота... Вихована
у священному страхові пе
ред людьми в чиновниць
кому одяаі, тітонька Ван
не насмілювалася вимага
ти від непроханих гостей
сплати за рахунком. Самі
ж вони про це й не заїка
лись.
Одного разу, після чер
гової пиятики
у теплій
компанії, начальник ра
йонного управління гро
мадської безпеки рішуче
виголосив:
— Жінка,
як
учать
древні мудреці, — це ли
ше половинка чоловіка. І
негоже недостойній поло
вині управляти таким при
бутковим місцем!
— Ваша правда, — запо
падливо зазираючи в очі,
підтримали його підлеглі.
— До
того ж у мене
безробітний зять, •— не
розводячи
дипломатії,
констатував начальник.
— А в мене — тесть!—
поспішив із заявкою сусід
по столу справа.
■—А в мене браті
’— А в мене сваті
Вранці,' ще не заклубочився над фанзою димок,
до тітоньки Ван завітали із
записками шестеро про
теже начальника районно
го управління громадської
безпеки і його підлеглих.
Один із них Призначався
в кабачок політичним ін
структором, інший — ра
хівником, — решта — ка
сиром,
постачальній <ом.
— А дівчат же куди?—
сполошилася старенька.

— Ти що, бабо, забула,
чого вчив нас голова Мао:
«Слід виявляти дух упер
тої і самовідданої бороть
би!»... Запрягай їх у візки
і хай розвозять товар по
місту... Необхідно долати
труднощі і служити наро
дові! Що ж
стосується
зарплати, то не в
юанях
щастя: уріжемо їм і доба
вимо на/и!
Нового лиха довго чека
ти не довелося. Прибіг ди
ректор сусідньої держав
ної закусочної і закричав
з порога: «Закривай, бабо,
свою приватну лавочку! Ти
мені своєю
нездоровою
конкуренцією план зрива
єш!» і пеоебив
тітоньці
Ван увесь посуд. А неза
баром нагрянули комісії
— одна одної суворіші.
В довершення всього вночі
викликали
в поліцейську
дільницю: «Викладай, ста
ра лисице, свій заповітний
рецепт,
а то ненароком
загнешся, і пропаде для
народних мас цілюща на
ливка!» Почала було тор
говка хвостом крутити, а
начальник своє: «Очевид
но, для тебе, чорний еле
менте, строк трудового пе
ревиховання
маним виявиеся... Тут органи утис
ку.,. Так що можимо доба
вити!»
...Сидит» тітонька Ван на
порозі шиночка, . який їй
уже не належить, і, вдиха
ючи запах розсекреченої
ханжі, сухенькими долоч=ками витирає мокрі щоки.
в. барахта,
в ЖУРАВСЬКИЙ.
(АЛН).

P.S. Розказана історія не
вигадана. Матеріалом для
неї послужив виступ газе
ти «Женьмінь жібао».

У багатьох країнах сві
ту ведуться пошуки нових
джерел
енергії, здатних
сприяти розв’язанню енер
гетичної
кризи.
Якщо
двадцять років тому пові
домлення про знахідку де
рева, яке виділяє
«горю
чий» сік, могло б зацікави
ти хіба що любителів кур
йозів, то сьогодні рослини,
які містять рідні вуглевод
ні, привернули
увагу не
тільки ботаніків, а й під
приємців.
У Бразілії,
наприклад,
діловиті бізнесмени вже
активно
використовують
так зване «дизельне дере
во» — копайфєру, дуже
насичений
вуглеводнями
сік якого з успіхом засто
совується
як добавка до
автомобільного
пального.
А недавно
в джунглях
Філіппін
знайшли дике
фруктове дерезо, сік якого
спалахує, як бензин, коли
до нього підносять сірник,
а плоди, падаючи, займа
ються при ударі об землю
і довго горять Місцеві жи
телі здавна
використову
ють його сік для освітлен
ня замість дорогого
гасу.
Вчені-визначили: філіппінське дерево із
того ж сі
мейства, що й бразільсьиа
копайфера, і хто зна, може,
недалекий той день, коли
таке необхідне пальне одер
жуватимуть на плантаціях.

(АПН).

ТУНЕЛІ
ПІД ТІГРОМ
Автомобільний
потік,
який
заполоняє
вулиці
Багдада в години пік, осо
бливо щільний на мостах,
перекинутих через річку
Тігр, і хоча кількість мос
тів, які з’єднують
обидва
береги столиці, збільшу
ється, потік машин зростає
набагато швидше. Пробле
му запропоновано розв’я
зати з допомогою тунелів

Ці незвичай
ні
навушники
(на знімку) при
вертають увагу
відвідувачів ви
ставки радіо- і
телеапарату р и,
що відкрилася
в швейцарсько
му місті Цюрі
ху. Ставши між
навушника м и,
можна послуха
ти високоякісні
стереофонія н І
записи.
Телефото
АП-ТАРС.

під ложем ріки. Тут опуб
лікований проект споруд
ження трьох швидкісник
автомобільних тунелів дов
жиною від одного до двох
кілометрів з шістьма сму
гами руху.

Ю. ЗІНІН,
власкор АПН,

КЛИШОНОГА
НЕССІ
На півночі КНДР, на нордоні з Китаєм
знаходить
ся гора Пектусан — одне
з нзйгарюших місць краї
ни. На початку XVIII сто
ліття тут після вивержен
ня вулкана в його кратері
на висоті майже три тися
чі метрів утворилося озе
ро, назване Чхончжі. По
милуватися нрасою приро
ди сюди нерідко приїздять
туристи. Віднедавна
де
які з них стали розповіда
ти про баченого ними по
близу озера дивного звіра
(щоразу тварина
появля
лась на значній
відстанівід людей). Слухи Гфо не
звичайну тварину «розмі
ром з велиного бика» стали швидко поширюватися.
Вони
привернули увагу
вчених.
І ось улітку цього року
до Чхончжі відправилась
наукоза експедиція. Якось
рано-вранці вчені побачи
ли, як з однієї з гір до озе
ра швидко спустилась велина тварина. Увійшовши
в крижану аоду, вона при
близно за годину подолала
двокілометрову
відстане»
до іншого берега. Підняв
шись на скелю
висотою
60 метрів, звір присів від
почити, а потім зник у лі
совій хащі.
Співставивши дані візу
альних спостережень і ста
ранно значивши зроблені
знімки, спеціалісти дійшли
висновку, що незнайомець
— чорний ведмідь незви
чайно великих розмірів.

(ЦТАК—АПН).
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Наш Ваня
У бою з німецько-фашистськими загарбниками під
селом Мошориннм Знам’янського району
розвідник
66-ої мехбригади 8-го механізованого Олександрійсь
кого корпусу Іван Снєгірьов повторив подвиг Олссавдра Матросова. Указом Президії Верховної Ради
СРСР сержанту і. О. Снсгірьову присвоєно звання
Героя Радянського Союзу.

У нагородному листі,
що зберігається
в архіві
Міністерства
оборони
СРСР, сказано:
«...Кулеметник розвідроїи
сб-ої механізованої
бригади
сержант Снєгірьов Іван Олександрович,
виконуючи завдання
в
розвідці
у районі села
Мошориного,
6 грудня
1943 року знищив кулеметI не гніздо і дев’ять гітле
рівських
солдатів, після
чого своїм тілом закрив
амбразуру дзота, де заги
нув смертю хоробрих».
Підписали цей документ
командир бригади І. С.
Ломако і командир корпу
су О. М. Фірсович.
У роті розвідників, якою
командував сміливий ка
пітан Соловей, Іван вико
нував найважчі завдання,
завжди брав
приклад зі
свого командира.
До боїв на Кіровоградщині Іван Снєгірьов про
йшов нелегку школу роз
відки під Сталінградом, де
був двічі поранений.
На початку грудня 1943
року наш 8-й механізова
ний корпус прорвав обо
рону фашистів
у районі
залізничного роз’їзду Дикіоський і направився на
південь до села Мошори
ного.
В усіх бригадах і части
нах корпусу
знали про
відвагу розвідників капіта
на Соловея. Пам’ятаю, од
ного разу сміливці, серед
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яких був і Баня, на чолі з
капітаном привезли «язи
ка» на німецькому танку.
Причому, коли під'їжджа
ли до своїх позицій, гар
мата танка була націлена
на траншеї фашистів , раз
по раз чулися постріли.
Ваня був
у розвідці й
тоді, коли капітан Соловей
□ обмундируванні ворога
став на перехресті
дорн
за регулювальника, зупи
нив легковий автомобіль,
оглушив
фашистського
офіцера.
Розвідники до
ставили «язика» в штаб.
Капітан Соловей загинув
у бою за Батизман (тепер
село Суходольське Долинського району). А роззідник Іван Снєгірьов про
довжував воювати. І зав
жди бачив перед
собою
образ відважного коман
дира.
.. Ворог намагався від
кинути наші війська назад,
за залізничний насип між
Олександрією і Знам’ян
кою. Ареною жорстоких
боїв стали населені пунк
ти Троянка, Стара
Олек
сандрівна і Нова Олексан
дрівна. Війська
нашого
корпусу протягом кількох
діб відбивали
атаки фа
шистів.
Ваня був тоді на перед
ньому краї за кулеметом.
Ось запримітив він, що з
одного дзота
фашистів
вогонь не припинявся, і це
заважало нашим
бійцям
піднятися в
контратаку.

Використавши всі патрони
і гранати, знищивши од
не кулеметне гніздо, Ва
ня кинувся на амбразуру
дзота і грудьми своїми за
крив вогненне дуло дру
гого ворожого кулемета.
Мошорине було визволене
від фашистської нечисті...
Відважний син російсь
кого
народу Іван Олек
сандрович Снєгірьов на
родився в
селі Акіленки
Кіровської області. Дитя
чі і юні роки його минули
в селі Парон
Унінського
району тієї ж Кіровськзї
області. Батьки його були
колгоспниками, і він напе
редодні війни став тракто
ристом, працював у полі.
Радість праці і життя юна
ка обірвала війна...
Віриться, що слідопити
Знам’янського району, зо
крема села Мошориного,
пройдуть по слідах боїв
8-го ллеханізованого Олек
сандрійського корпусу, за
пишуть розповіді очевид
ців тих
буремних днів,
увіковічать
пам’ять Вані
Снєгірьова, доглядатимуть
могилу Героя.

Д. ПУТІЄВСЬКИЙ,
ветеран
66-ої мех
бригади 8-го механі
зованого Олександрій
ського
Червокопрапорного ордена Суворова корпусу.

І/ О ПИ у вересні в Кі** ровограді проходила
обласна нарада з питань
розвитку футболу, то пе
редусім, звичайно, йшло
ся не про «Зірку». Трива
ла
принципова,
ділова
розмова про масовий фут
бол у колективах фізкуль
тури, спортивних клубах,
йшлося про
пошуки, ре
зерви, зокрема про акти
візацію роботи
дитячоюнацьких спортивних шкіл,
секцій у спортивних клу
бах за місцем проживан
ня дітей і підлітків. Нази
валися цифри: нині в об
ласті займається футболом
більше 24 тисяч спортсме
нів різного віку. Кого ж з
них делегувати у команду
майстрів? На це запитання
не зумів відповісти жоден
з фізкультурних активістів,
що виступали на нараді.

ві умови, а вони, знайшов
ши тепліше місце, залиша
ли колектив, інші безнадій
но опускали руки і зника
ли в невідомому напрям
ку або їх відраховували з
команди за недисципліно
ваність.
Отже, є спільна думка:
команду
майстрів треба
поповнювати
місцевими
футболістами. В тому, що
серед юних є варті уваги,
ми переконались,
коли
збірна центральної ради
ДСТ «Авангард» (у ній бу
ло 9 кіровоградців) стала
першим .призером на III
спортивних іграх молоді
України.
Про резерв доводиться
говорити ще І ще раз то
му, що саме тут слід шу
кати ключ до розв’язання
проблем,
які відкотили
«Зірку» аж на сімнадцяте

ПОВІРИТИ

мусять футболісти «Зірки», аналізуючи «сум
ні» результати своєї гри в цьогорічному се
зоні.
Фахівці
Кіровоградсь
кої ДЮСШ № 2 доводили,
що в їхньому колективі е
здібні спортсмени, але на
них не зертають уваги на
ставники «Зірки»
(а юні
футболісти під час респуб
ліканських турнірів дове
ли, що мають
неабиякі
бійцівські якості і непога
но розуміються у премудрощах .футболу).
Проте
старший тренер
«Зірки»
О. І. Расторгуєв стійко ви
тримував
критику:
він,
мовляв, уважно
стежить
за місцевими юними таланта/ии,
але
загальна
справа вимагає того, щоб
у команду
запрошувати
спортсменів із
далеких
країв. З усього було вид
но, що
наставник нашої
головної футбольної дру
жини не вірить, що на міс
цях, у колективах фізкуль
тури області є
перспек
тивні гравці. Він ще і ще
раз
підкреслював,
що
запрошені подають надії.
І все ж більшість висту
паючих на нараді вважали,
Що тільки місцеві спорт
смени можуть сповна вбо
лівати за долю команди.
Вже не раз так було: «гос
тям» створювали парнико-

місце в турнірній таблиці.
Протягом сезону настав
ники
команди так і не
змогли
врятувати її від
багатьох неприємностей. У
сорока чотирьох
матчах
кіровоградці забили у во
рота
своїх
суперників
всього 36 м'ячів. У 19 зу
стрічах була нічия. І щора
зу коментатори зауважу
вали: «Зірка»
атакувала,
але
гравцям бракувало
точності в завершальних
ударах. Додамо: футболіс
там «Зірки» не вистачало
ігрової
дисципліни, ніяк
не могли «познайомитись»
новачки і старожили. І кон
такту між лініями захисту
і нападу часто
ніяк не
можна було
встановити.
Коли Олександр Алексєгв
у матчі зі «Стахановцем»
забив аж чотири голи, убо
лівальники почали говори
ти про те, що команду мо
же врятувати індивідуаль
на майстерність. Інші ратували за те, аби виробити
чіткий малюнок тактичної
гнучкості, треті — за по
стійну націленість на воро
та суперників, збільшення
техніко-тактичних
опера
цій.
За останні матчі сезону
«Зірка» так і не змогла ви
рівнятись, на 'виїзді зде-

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ

розиграшу першості СРСР з футболу серед команд
Другої ліги п'ятої української зони
Недавно наші громадські
кореспонденти з Новгородківсьного району Анатолій
Ковирьов та Станіслав Фененко з групою колишніх
учасників партизанського
руху на Україні здійснили
поїздку по місцях
рейду
партизанського з’єднання
С. А. Ковпака.
На знімках:
угорі
— брат легендарного комі
сара С. В. Руднєва Костян
тин Васильович РУДНЄВ і
колишній заступник коман
дира Першої
української
партизанської дивізії Імені
С. А. Ковпака кіровоградець
Василь Андрійович
ОЛІЙНИК у музеї парти
занської слави в Спадщанському лісі;
внизу
—
зустрілися
партизанські
розвідники О. О. ГОЛЬЦОВ
і О. О. КЛЕИН.

Фото С. ФЕНЕНКА.

більшого програвала, вдо
ма — нічиї. Тут би прина
гідно згадати настанову
старшого тренера збірної
Чехословаччини
доктора
Й.
Венглоша:
«Тільки
спортсмени,
для яких у
футболі немає таємниць,
не губляться в екстремаль
них ситуаціях, здатні збе
регти холодний розум за
найнесприятливіших умов і
боротися, зціпивши зуби».
Йти до
переможного
фінішу за будь-яких умов,
«зціпивши зуби». На на
шу
думку, наставникам
«Зірки», передусім варто
звернути увагу на мораль.не лице колективу. Безпе
речно, в команді повинні
бути лідери.
Але
самі
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«зірки»
не
врятують
команду, якщо до їхнього
світла не тягнутимуться Ін
ші Красива гра лише тоді,
коли весь колектив
грає
красиво.
Не будемо зайвий раз
лаяти «старожилів» за їхні
прорахунки в цьому сезо
ні, не називатимемо кон
кретно імен, підкреслюю
чи боязливість
новачків.
Прислухаймося краще до
ветеранів ‘ «Зірки» Юрія
Касьонкіна
і Олександра
Смиченка, котрі на почат
ку сезону з почестями за
лишали ко/ланду, а потім
знову
запрошувались на
футбольне поле, бо треба
було виручати «Зірку».

ц*

О. СМИЧЕНКО:
— Треба, щоб у колек
тиві були всі однодумці—
тренери і гравці, щоб все
було між нами
чесно,
справедливо.
Ю. КАСЬОНКІН:
— Виручать
бійцівські
якості, оригінальність рі
шень, нестандартність хо
дів. Та в основі успіху —
максимальна
працьови
тість усіх гравців.
На одинадцять сходинок
нижче порізняно з мину
лорічним сезоном опусти
лася «Зірка». Від чемпіона
республіки вона відстала
на 26 очок (нагадаємо, що
в минулорічного чемпіона
київського СКА теж було
65 очок,
а в «Зірки» —
53). Ось чому вболівальни
ки часто залишали стаді
он, не дочекавшись кінця
гри: вони були
розчаро
вані,
бо їхня улюблена
команда грала гірше, ніж
колись.
Будемо сподіватись, що
вже тепер в команді ство
рюватиметься атмосфера,
при якій
весняні старти
єиведуть колектив на таку
позицію, котра стане від
правною на шляху пози
тивних змін. Будемо наді
ятися на мудрість настав
ників і на вірність своєму
футбольному клубові са
мих гравців.
М. ВІНЦЕВИЙ.
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