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П’ять років тому на 
олександрійському заводі 
«Автоштамп» організува
ли першу комплексну 
бригаду по виготовленню 
деталей з числовим про
грамним управлінням. До 
складу бригади увійшло ЗО 
чоловік — майже всі вони 
верстатники високої ква
ліфікації, мають досвід 
роботи за токарними, шлі-
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фувальними, фрезеру
вальними та іншими мета
лообробними механізма
ми. Очолює цей колектив 
комуніст Володимир Те- 
рентійович Трюх.

Колектив постійно 
повнюється молоддю,

ля служби в ар/лії прийшли 
у бригаду Станіслав Бой
ченко, Микола Шевцов, 
Володимир Лошо. За ко
роткий час опанували 
хлопці професію верстат
ника, і тепер можуть об
слуговувати по 2—3 вер
стати з числовим програм
ним управлінням. Всі чле
ни бригади виробляють

тільки високоякісну про
дукцію і здають її з пер
шого пред’явлення.

У четвертому кварталі 
минулого року бригада бу
ла визнана кращою по за
воду, а за підсумками ро
ку стала переможцем 
змагання серед спорідне
них підприємств галузі. їй 
вручено перехідний 
воний ви/апел і першу 
шову премію.

Натхнені успіхом, 
статники вирішують
нові завдання. Сьогодні 
бригада працює з випе
редженням робочого гра
фіка більш як на два міся-

чер. 
гро-
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ницгво — бережливими, 
ощадливими чи розпоряжаємось народним добром з не
допустимою купецькою щедрістю? Про це треба говори
ти серйозно і принципово. Як настав час серйозно і прин
ципово вирішувати проблеми економії і бережливості 
на виробництві.

Дбайливо господарює чимало трудових колективів об
ласті. Окремі з них зобов’язались досягти в !І-й п’яти
річні весь приріст об’ємів виробництва без збільшення 
затрат сировини, матеріалів, енергії, палива. Активна 
робота но раціональному використанню ресурсів прово
диться па підприємствах і в організаціях Кіровограда— 
на виробничому об’єдпанні«Друкмаш ». на кіровоград
ських заводах «Спецзалізобетон». «Гідросила», чавуно
ливарному. у ряді районів області.

СПРАВЖНІЙ
ГОСПОДАРІ

Отже, домовились: дбай
ливий господар — заощад
ливіш і економш,'ІІ. А що 
значін ь — економія’в мас
штабах підприємства? Це, 
насамперед, турбота всіх і 
кожного зокрема — робіт
ника іі інженера, службов. 
ця і керівника — про бе
режливе ставлення до на
родного добра, вміння 
дбайливо розпоряджатися 
матеріалами і сировиною. 
Цс — впровадження у ви
робництво організаційно- 
технічних заходів і раціо
налізаторських пропози
цій, співробітництво з на. 
уково-дослідннмй інсти
тутами. добре налагод
жений облік і економічний 
аналіз, гласність змагання 
і стимулювання бережли
вих.

«Працювати ефект ивно 
і якісно» — такий девіз 
у КОМСОМОЛЬЦІВ і молоді, 
членів К О М С О М О ЛІ > С1 >ко - м о. 

ІЛОДІЖІІПХ КОЛС.КТ11ВІВ Кіро. 
поградеького чавуноливар
ного заводу. Цс значить, 
що молоді робітники по- 
господарськії розпоряд
жаються народним доб. 
ром, уміло і ефективно ви
користовують увесь впроб. 
пичий потенціал, добиваю
ться високих результатів 
праці при найменших 'за
тратах сировини і мате
ріалів. палива і електро
енергії. Останньому комі- 
тст комсомолу заводу при- 
ціляє особливу увагу. Сьо. 
•одні їхній досвід став на
дбанням інших комсомоль
ських організацій проміїс- 
'іовпх підприємств міста. 
Кіровоградський міськком 
ЛКСМУ рекомендував 
усім комсомольсько-моло
діжним колективам міста 
використати ного в своїй 
роботі, впроваджуючи осо-

ці. П’ятирічку вона зобо
в’язалася 
50-річчя
руху, а план 1985 року ви
конати до 68-ї річниці Ве
ликого Жовтня. Це і буде 
одним з трудових дарун
ків комуністів.

В. КОЛЕСНИКОВ, 
м. Олександрія.

ЗМАГАЮТЬСЯ

закінчити до 
стахановського

Два ксмсол\сльсько-мо- 
лодіжні колективи — по

вирощенню цукрових бу
ряків і по вирощенню ку
курудзи — змагаються між 
собою у колгоспі імені Кі
рова. Буряководи розпо
чали другий обробіток 
просапних. За підсумками 
трудового суперництва, 
обидва колективи назвали 
своїх переможців. У буря- 
ководів ним став комсо
молець Володимир Кор
нійчук, який під час між
рядного обробітку зеко
номив 150 літрів пального, а 
у кукурудзоводів — Олек
сандр Семенов. На його 
рахунку 70 літрів зеконом
леного пального.

Активно включилися у 
соціалістичне змагання 
«XXVII з'їзду КПРС — гід-

ну зустріч» і молоді тва
ринники колгоспу «Маяк». 
Так, комсомольсько-моло
діжний колектив мо
лочнотоварної ферми 
№ 6 (керівник Є. Чер
кес, групкомсорг В. Ти- 
мошенко) виборов у 
першому кварталі перше 
місце серед КМК тварин
ників. Надій молока 
рову становив 121 
цент від планового, 
ність молока — 3,2
цента. Сьогодні тут 
доєно на фуражну корову 
по 1438 кілограмів моло
ка.
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В. ПОНОМАРЕНКО, 
інструктор Зиам’ян- 
ського МК ЛКСМУ, 

Знам'янський район.

САМИХ
ОРІЄНТИР: ЕКОНОМІЯ

ПідсТіЛення режиму економії — доступний і найбільш 
«економічний» шлях до ефективності виробництва. Ад
же в сучасних масштабах виробництва кожен процент 
збереження матеріальних ресурсів у народному госпо
дарстві рівноцінний додачі в нашу спільну казну кількох 
мільярдів карбованців. Ось чому гак важливо, щоб пи
таннями економії і бережливості постійно і цілеспрямо
вано займались партійні, радянські, профспілкові, ком
сомольські і господарські організації. Це — вимога часу. 
Це — важливе завдання партії.

«При менших затратах ми повинні взяти вищі рубежі. 
Таким є економічне, і. якщо хочете, політичне завдан
ня», — говорив у своїй доповіді на нараді з питань при
скорення науково-технічного прогресу Генеральний сек
ретар ЦК КПРС М. С. Горбачов.

бпсгі рахунки економії і 
бережливості.

В чому ж суть тих 
сягпень і відрадних 
зультатів, які тепер 
стали досвідом?

ло-
ре- 

уже

ЯКЩО КОРОТКО...
Кіровоградський чаву

ноливарний завод — під
приємство, шо одночасно 
видає продукцію і будує
ться. А значить, великі ма
теріальні затраті! істотно 
впливають па його еконо
мічні пбісазпикл. Зрозумі. 
ло, що заводчанам дово
диться постійно вишукува
ти резерви економії.

Однією із форм руху бе
режливих і стало впровад. 
жеппя комплексних осо
бистих рахунків економії. 
Коли розгорнулося зма
гання за цими рахунками, 
справа сама по собі зажа. 
дала молодечого завзяття, 
комсомольського ентузіаз
му.

На спільному засіданні 
комітету комсомолу і ад
міністрації було затверд
жено положення про КОМ
СОМОЛЬСЬКІ фонди еконо
мії па заводі. Почалося 
впровадження особових 
рахунків економії. Тепер 
усі тринадцять комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів заводу працюють 
за особистими рахунками. 
І ось- за підсумками 1981 
року фонд економії ко.мсо 
МОЛІ,СІ.ко-МОЛОДІЖНИХ КО 
лектпвів заводу склав 
87. 705 карбованців.

Із 23 цехових КОМСО
МОЛЬСЬКИХ організацій — 
10 працюють за особисти
ми рахунками економії. 
Ними охоплено 300 комсо
мольців (більша половина 
спілчан, а точніше усі. хто 
працює на основному і до
поміжному виробництвах), 

д Тільки слухачами 
комсомольської політшко. 
ли протягом навчального 
Року подано і впроваджено 
26 рацпропозицій з еконо 
глічним ефектом 5170 кар 
бованців.

тільки цифри, 
тільки ФАКТИ

А В минулому році 
заводі заощаджено 
і ' _ ___ ,_____
гії. 60 тонн прокату чор
них металів, 4500 гіганало- 
рій теплоенергії. Завдяки 
впровадженню рацпропозн- 
цій і заходів оргтехппану 
зекономлено 990 тисяч кар
бованців.

на
- 1500

кіловат-годин слектроснер.

ПОДРОБИЦІ
ПО СУТІ...

Впровадження рахунків 
економії і бережливості 1ІЛ- 
заводі комітет комсомолу 
почав із зустрічі комсо
мольського активу заводу 
з економістами цехів. На 
цін зустрічі було постав
лено запитання: Що зава
жає економісту підрахува. 
ти економію сировини і 
матеріалів?» — «Відсут
ність у цеху належного об 
ліку витрачених матерія

лів». Одразу ж спільно з 
адміністрацією було вирі- 1 
ліеио проблеми обліку, і 
впровадження рахунків 
економії для К.МК про
йшло без ускладнень: май
стер чи бригадир веде об. 
лік витрачених матеріалів, 
а заплановану цифру по 
економії доводить еконо
міст цеху.

Щороку на заводі про
ходить атестація спеціаліс
тів на відповідність своїм 
посаді. Відтепер в атеста- 
цііїїіу комісію включаю
ться члени комітету ком
сомолу. І в ході атестації 
обов’язково ставляться пи
тання но економії, даю
ться рекомендації по впро. 
ваджепню рахунків у це
хах і бригадах, а інколи 
просто відбувається гостра 
іі принципова розмова.

Коли виправдали себе 
особисті рахунки економії 
комсомольсько - молодіж
них колекпівів, вирішили 
впроваджувати їх індиві
дуально.

— На всесоюзній нараді 
з питань економії і береж. 
ливості, що проходила у 
Мінську, почав цікавитися 
у колег: як краще впрова
дити рахунки іпдпвідуаль. 
но, — розповідає секре
тар комітету комсомолу 
ЧЛЗ Сергій Гетьман, — 
«Дуже просто, — відпові
ли мені, —- загальна циф
ра, зекономлена колекти
вом, ділиться на кількість 
працюючих у ньому..». Не 
треба бути великим еконо. 
містом, щоб зрозуміти на
стільки це формальний під. 
хід до справи. Ми спро
бували по-своєму.

Як же? Сергій поки що 
називає це експериментом. 
Запропонували впровади
ти індивідуальні рахунки 
економії комсомольцям ав
тотранспортного цеху. По. 
ставили на голосування па 
комсомольських зборах — 
робітники підтримали од
ноголосно. Коли почали 
впроваджувати, виявилось, 
не всі до кінця зрозуміли 
суть справи. Звичайно, у 
бригаді, що працює на 
єдиний наряд, економити 
набагато простіше: трохи 
— ти, трохи — я..., ти — 
на чомусь одному, я — на 
іншому, а коли всі разом— 
цифра виходить солідна. 
А як же тут бути? Комі
тет комсомолу почав яра 
цюватн з кожним із п’ят
надцяти водіїв, які взяли
ся працювати за індивіду 
альннмн рахунками скопо, 
мії. зокрема. Виходили з 
реальної ситуації: то мо

же зекономити водій? 
Бензин. Запчастини. Поки 
іпо зупинилися на цих 
компонентах. Є економія! 
Є зацікавленість! Адже в 
колективному договорі за
воду зазначено пункт, що 
дає право комітетові ком
сомолу заохочувати ком
сомольців грошовими пре
міями. І хоч в автотраяс- 
портному цеху іще за сло
вами секретаря триває 
експеримент, окремі події 
уже отримували премії. 
Добру справу треба вміти 
і заохочувати.

Важливою рухомою си
лою у впровадженні осо
бистії?-; рахунків економії 
стало соцзмагання, яке 
включає тепер три основні 
параметри: виконання ви
робничого плану,економію 
сировини і матеріалів, ви
робничу дисципліну. За 
підсумками соціалістично
го змагання 1 кварталу пе
реможцями серед КМК за
воду стала бригада фре
зерувальників м о де л ы і ого 
цеху (бригадир В. Драби
на. групкомсорг О. Лиси- 

економія у 
вираженні

ця), у якої 
грошовому 
склала 200 карбованців. 
Серед молодих робітників 
переможцем визвано елек
трозварника /Анатолія Гир 
ського з цього ж цеху.

ДЕРЗАЙТЕ, 
ІНЖЕНЕРИ!

А як же інженерно-тех
нічні працівники? Здава
лося б, що може зеконо
мити інженер? Може! І ду
же багато. Специфіка ного 
економії полягає у вису
ненні і впровадженні цін
них рацпропозицій, у вдо
сконаленні окремих вироб
ничих процесів. Давайте 
для ілюстрації перегорне
мо особистий рахунок еко
номії одного з інженерів 
відділу головного мета
лурга, де чорним 110 біло, 
му: за квартал економія в 
карбованцях складає 3118 
карбованців, зекономлено 
чавуну—23,4 тонни, сталь
ного лому — 3,6 тонни, ча
вунного лому — 4,5 гонті, 
коксу — 5,5 тонни, газу— 
4,3 тисячі кубічних метрів, 
електроенергії — 196,6 кі
ловат-годин. Ось. то зла. 
чпть, коли па економію 
працює інженерна думка! 
Гож, мабуть, правильний 
курс узяв комітет комсо
молу — провідною пада
лі повічпіа бути економі’1 
інженерів.

Л. ЯРМОЛЕНКО.

І
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Мине небагато часу — і тут, на березі Інгула, закуто
го у кам'яні береги, виросте дивовижна споруда. Силует 
її нагадузатиме великий океанський лайнер. У відомій 
піонерській пісні І. Чичкова та К. Ібряєва кораблем, 
який пливе у далечінь, названо школу. Так, тут, на набе
режній ріки, стоятиме незвичайна школа на 1176 місць— 
школа майбутнього. Поруч із її навчальним корпусом 
буде розташований міжшкільний клубний блок, у якому 
працюватимуть плавальний басейн і великий спортивний 
зал. Тут же будуть обладнані актовий та кінозал, класи 
для занять хореографією, живописом, скульптурою. У 
цьому ж блоці працюватиме навіть астрономічна обсер
ваторія! Фантастика? Сьогодні — так. Але будівництво 
цієї школи вже ведеться.

Із запитанням про хід будівельних робіт я ззернулася 
до головного інженера дільниці будівельно-монтажного 
управління № 5 Б. І. ДОДЕНКА.

Школа 
майбутнього

— Будівництво цієї по
ки що унікальної споруди, 
розробленої у кіровоград
ському проектному інститу
ті Укрміськбудпроект, було 
розпочате у квітні минуло
го року. Звичайно, ми від
чуваємо велику відпові
дальність за свою роботу. 
Адже в обласному центрі 
таке будівництво ведеться 
вперше. Прагнемо макси
мально дотримуватися про
екту і викопувати всі ро
боти з найвищою якістю.

КОР.: Борисе Іванови
чу, у якій стадії знаходи
ться будівництво школи 
нині?

Б. ДОДЕНКО: вже за
кінч ується бетону ванни 
розствірок та зворотня за
сипка (фундаменту. Зводя
ться стіни цокольного по
верху. З початку року ос
воєно 137,7 тисячі карбо, 
ванців. З місяця в місяць 
ми нарощуватимемо обсяг 
виконуваних робіт.

КОР.: Ч и можна вже 
сьогодні хоч орієнтовно 
назвати строки, коли шко
лу буде здано в експлуа
тацію?

Б. дОДЕНКО: На жаль, 
поки що ні. Все. що зале
жить від нас, будівельни
ків, ми робимо, щоб не від
ставати від графіку. Але 
вже з'явилися проблеми. 
Так, скажімо, за проектом 
школа .має бути облпцьо- 

ваиа червоною цеглою. 
Але її па будову не завез
ли. А це стримує роботу 
будівельників. Звичайно, 
вони не простоюють без 
діла. Але хотілося б, щоб 
на цьому важливому 
об'єкті не було перебоїв 
з будівельними матеріала
ми, .хоча ниці майже все 
необхідне у нас є. Отже, 
ше рано говорити про тер
мін здачі об’єкту, хоча ми 
розуміємо, що школу тре
ба збудувати якнайшвид
ше. Вона потрібна місту.

КОР.: Борисе Івановичу, 
це ваша не перша будова. 
Чому будівництву цього 
навчального закладу ви 
надаєте перевагу?

Б. ДОДЕНКО: Тепер, 
коли реформа школи на
буває все більшого розма. 
ху. ми, будівельники, теж 
відчуваємо себе причетни
ми до неї. Якщо школа, 
яку ми будуємо, стане 
зразковою, якщо до неї, як 
до центру культури, тягну
тимуться діти, то у цьому 
буде частка і нашої праці. 
Коли ти знаєш, що у бу
дівлі, зведеній тобою, діти 
будуть пізнавати багато 
нового і цікавого, вчпти- 
муться працювати і мис
лити, то відчуваєш, що 
живеш і працюєш не да
ремно.

Інтерв’ю вела 
О. АНОХІНА.

........... .......  КА-НІ-КУ-ЛИ! —

ЩАСЛИВЕ ЛІТО
НИНІ ТРИВАЄ БІЛЬШЕ 

як для зз тисяч 
ХЛОПЧИКІВ 1 ДІВЧА

ТОК. ЯКІ ВІДПОЧИВА-

ІОГЬ ТА ОЗДОРОВЛЮ

ЮТЬСЯ У 456 ПІОНЕР

СЬКИХ, ПРИШКІЛЬНИХ,

СПОРТИВНИХ ТАБО
РАХ, ТАБОРАХ ПРАЦІ І

ВІДПОЧИНКУ ОБЛАСТІ.

— А у нас сторонніх не 
пускають, — першим завів 
розмову конопатин рудий 
хлопчисько. — Тим біль
ше, що зараз «тиха» го
дина.

Сергіпко Жсрдієв, як я 
пізніше дізналася, чергу, 
пав разом зі своїми дру
зями із першого загону по 
всьому табору. Він і роз
казав мені, що в «Ялинку» 
приїжджає вже кілька ра
зів і звик тут як у рідному 
домі. Так думає не тільки 
Сергій, а мало не кожен 
мешканець табору. Біль, 
шість .хлопчиків і дівчаток 
вже бували тут не один 
раз, а Мишко Артсменко 
«побив» усі рекорди — 
відпочиває в «Ялинці» 
ввосьме. Певно, в першу 
чергу по цьому і визначає
ться популярність табо
ру — цього справжнього 
піонерського містечка у ві. 
домому Чорному лісі, що 
неподалік Грепівки Зна- 
м’янського району. Справ 

ді, хіба ді ї ям можуть не 
подобатися тінисті ялинко
ві алеї, затишні з тераса
ми Опальні, урочисте міс
це лінійки, спортивним та 
ігровий майданчики...

Цьому табору вже оди
надцять років. 1 буквально 
з часу його відкриття і но 
сьогоднішній день він став 
улюбленим місцем відпо
чинку дітей робітників кі
ровоградського заводу 
хГідроснла».

Гіроірама всієї табірної 
зміни напрочуд насичена 
купою цікавих справ. Це і 
конкурс «Тамо, мама, я — 
спортивна сім’я», і дводен
ний похід, і «Зірниця», і 
спортивна гра «Веселі 
старти», і заняття техпіч- 

них гуртків та аеробіки, і 
робота на дослідній табір, 
ній ділянці...

Про яку нудьгу може 
взагалі йти мова, коли ко 
жен день заповнений ціка
вим табірним життям. А. 
скільки радості приносить 
дітям спілкування зі свої, 
ми піоііервожатнмп. їх де. 
п’ять — студентів історій 
ного, педагогічного і|їа- 
культетів та фізви.ховаїїіія 
Кіровоградського педін
ституту. Практично весь 
педколектпв «Ялинки». За 
раз вони проходять педа
гогічну практику, яку ви. 
гримують досить успішно. 
Отже, ліго — щаслива по
ра не тільки для вихован
ців табору, а й для їхніх 
вожатих.

т. сторожуй.
На знімну: ось таке 

весело життя у «Ялинці».
(Ното М. САБЕННА.

—----- «СПАДКОЄМНІСТЬ ПОКОЛІНЬ

Гп о р у ч
З НАСТАВНИКОМ

Трудов1 біографії моїх 
товаришів — членів ком. 
СОМОЛЬСЬХО - МОЛОДІЖНОГО 

колективу, мов краплі во
ди схожі між собою. Всі, 
як один, до служби в ла
вах Радянської Армії пра
цювали в рідному колгос
пі. Після служби — знову 
тут.

Партійна група трактор, 
но! бригади, очолювана 
казалером орденів Друж
би народів і «Знак Поша
ни» механізатором І. Д. 
Тараном, постійно тримає 
а полі зору питання на
ставництва. Новачок у ко
лективі ніколи не почуває 
себе самотнім, за ним од
разу закріплюємо настав
ника. Та й ми, члени ком
сомольсько . молодіжного 
колективу, уважно слід
куємо за першими трудо
вими кроками вчорашньо, 
го учня профтехучилища, 
нозачка. Де дружня пора
да, а де й конкретна до
помога обов'язково ста
нуть у пригоді.

Пишу оці рядки, а перед 
очима постають події ми
нулорічної осені. Плече 
з плече трудились на зби
ранні пізніх технічних 
культур молоді механіза
тори та ветерани праці. 
Кожна робоча хвилина 
ставилася на ваги. Пам’я
таю: перед тим, як при

ступити до збирання кача
нистої, зібралися ми почу
ти напутнє слово настав
ників, що вже стало тра
дицією у нашому колекти
ві. Разом зробили нехитрі 
розрахунки, визначили, 
скільки і якої техніки по
трібно, щоб не було ні 
хвилини простою. Ця роз
мова дала свої плоди: ви
рощений урожай зібрали 
швидко, без втрат. Та й ре. 
зультат був досить непо
ганий: по 40 центнерів у 
зерні видав кожен гектар 
кукурудзи.

Хороший ужинок й ін
ших культур. Заготозили 
півторарічний запас соко
витих кормів для громад
ської худоби, на ремонті 
техніки зекономили 3 ти
сячі карбованців. За під
сумками соціалістичного 
змагання минулого року 
наш КМК зайняв перше 
місце з районі, записавши 
на свій рахунок 32,7 тисячі 
гектарів умовної оранки, 
11,5 тисячі кілограміз за
ощаджених паливно-мас
тильних матеріалів.

Та що цифри! То, зви
чайно якоюсь мірою 
об'єктивний фактор діяль
ності будь-якого колекти
ву. Але, мабуть, не від
крию секрету, що статис
тика народжується нами, 
членами колективу. І зале. 

жить вона від майстернос- | 
ті, сумління, бажання тво
рити достаток. Так, так, 
бажання, адже трапляю

ться випадкові люди і в 
механізаторських колек
тивах. З усією відповідаль
ністю кажу: у нас таких 
давно немає.

А все тому, що розум
ні, добрі і вимогливі у нас 
наставники. Охоче діля
ться досвідом. У той же 
час не терплять нехлюй
ства, марнотратства, ліно
щів. І все-таки я далекий 
від думки проводити якусь 
розмежовуючу лінію між 
ветеранами і молодими. 
Бо наш колектив — то 
єдине ціле.

Не здаємо здобутих по
зицій і тепер. Про це за
свідчують результати пра
ці на весняному полі. Чле
ни комсомольсько-моло
діжного колективу С. Ар
куша, О. Гедзюк, В. Дуби
на, П. Руденко високоякіс
но доглядають за посіва
ми, виконуючи норми ви
робітку на- 110—13Ц про. 
центів, І певен, нашою ро. 
ботею задоволені настав
ники члени КПРС О. Ф. 
Кривенко, С. А. Смілян- 
цев, В. В. Кривенко, Г. Г. 
Швець. Тож разом і пле- 
каги/лемо високі врожаї.

О. ДУБИНА, 
грулкомсорг КМК трак
торної бригади № 2 
колгоспу імені 43-річ- 
чя Жовтня.

Вільшанський район.

ВЕСЕЛКА «СІВАЧА»
Цього разу заняття мі

ської молодіжної літстудії 
«Сівач» при обласній біб. 
ліотеці для юнацтва імені 
О. Боіічсика відкрила сек
ретар обкому КОМСОМОЛ} 
II. М. Ангелуца. Вона 
представила студійцям но 
вого керівника сівачів, 
члена Спілки письменній 
ків СРСР, поста Валерії 
Гончаренка.

І ось задзвеніла поетич
на райдуга багатоголосся 
молодих любителів крас
ного слова. ІІатхнені ряд
ки, присвячені рідній зем. 

...І СНИТЬСЯ НАМ —П-ЛІКА 
НЕ ГУРКІТ КОСМОДРОМУ,

...а ревіння моторів спортивних човнів, 
відлуння якого ще довго вчувається ПІС
ЛЯ відвідання Кіровоградського парку 
Перемоги. Цей зелений масив приваб
лює відпочиваючих ставком із мальовни. 
чими берегами, де приємно покупатися, 
рибу половити, поплавати на човнах із 
веслами та катамаранах, що видаються 
тут напрокат. Приємно доти, поки спорт
смени морської школи ДТСААФ не за
пускають свої моточовни, глісери і ску
тери. Що звук, що хвиля, що оббризка
ють пасажирів безмоторних суденець..

— Це наша водойма, — сказав началь
ник моршколи Н. П. Заплетім, — нам її 
виділило керівництво обласного комітету

ДТСААФ, а всіх цих катамаранів там 
бути не повинно.

їхня так їхня, але це ж не цікавить 
•відвідувачів парку, котрих щит при вході 
закликає покататися на водних велоси
педах! І оскільки прокат існує, то спорт
смени мали б із цим рахуватися і тре
нуватися після 18-ї години, коли кінчає
ться прокат, а не з півдня, як це було 
минулої суботи, наприклад. Що ж сто
сується правомірності чи незаконност 
співіснування на водоймі моторних 
простих човнів, то, може, відділ культу
ри міськвиконкому і обком ДТСААС- 
внесуть у це питання ясність?

Наш кор.

лі, комсомолу, буйноквіту 
весни і цнотливим почут
тям кохання читали біб
ліотекар Валентина Боль. 
бот, робітник Анатолій 
КурганськпГі, журналіст 
Володимир Вакулич, 
к у л ьт її р а ц і в 1111 к Ларис а 
Калюжна та інші. На цьо
му ж занятті дебютував 
своїм оповіданням шікла. 
дач ДЮСШ Валерій Со- 
років.

Веселка «Сівача» — це 
розмаїття жанрів і тем кі
ровоградських студійців. 
Адже крім початкуючих 

поетів і прозаїків у робо
ті студії беруть активну 
участь представники твор
чих цехів гумору (А. Юр
ченко), критики (А. Ко
рінь), музики (юний ком
позитор А. Білоиепко) і 
просто шанувальники ху
дожнього слова.

Право відкрити щоден
ник «Сівача» (він тепер 
буде вестися систематич
но) було надано ветерану 
літстудії, автору двох по
етичних збірок для дітей 
Євгену Железнякову.
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СЛОВА
НА ВІТЕР?

До редакції надійшов лист учнів Кіровоградського 
будівельного технікуму, які скаржаться на погану 
роботу технікумівської їдальні. Лист гострий. На міс
ці побував наш громадський кореспондент.

Спочатку наведу лисі;
«Привівшому технікум; 

є їдальня № 4, але харчу
ватись там практично не
можливо: харчування до
роге (тим більше для сту
дентів). Воно не відпові
дає якості приготування 
страв. Асортимент страв 
дуже малий, особливо в 
суботу.

Ось і сьогодні на перер
ві ми зайшли в їдальню 
пообідати...».

Далі йде опис якості 
страв. «Зі своїми скарга
ми,—продовжують учні, — 
ми звернулись до праців
ників їдальні і попросили 
книгу скарг, але книгу за
брали іі заховали. Ми не 
змогли нікому 'довести, що 
в їдальні — безпорядки. 
Єдине, чого добились — 
нам повернули гроші. Ми 
можемо навести багато 
подібних прикладів неод
норазових обурень учнів 
технікуму, але й нинішньо
го прикладу достатньо, 
аби зробити висновки.

Просимо: допоможіть
нам!».

Під листом близько 
двадцяти підписів хлопців 
і дівчат.

Медична сестра Натал
ка Козаленко працює в 
хірургічному відділенні 
Устинівсьиої райлікарні. 
Та не тільки в роботі 
знаходить вона своє по- 
нликання приносити лю
дям добро. Наталка бере 
антивну участь у гро
мадському житті колек
тиву лікарні. Як учасни
ця художньої самодіяль
ності, часто виступає пе
ред своїми колегами та 
на сцені районного бу
динку культури. Особли
ве захоплення Наталки — 
виступи у фольклорній 
групі.

На знімку: Натал
ка КОЗАЛЕНКО.

Фото М. САВЕНКА.

1 ось я в їдальні № -1. 
Невелике приміщення, на 
вікнах — кілька вазонів з 
квітами, заслонені тюле
вими фіранками, акуратно 
розставлені столи, кілька 
чистих пластмасових під
носів.

Замовляю собі комп
лексний обід, сідаю за 
сгіл, заводжу розмову з 
сусідами.

— Сьогодні непоганий 
обід, буває гірше... — ка 
же одна з них.

Наш}' розмову обірвала 
гучна сварка біля каси. Як 
виявилось, касир обра
хувала хлопця па 10 коні 
ііок.

— Це в пас нормальне 
явище.— недодавати дві, 
три, а то н більше копі, 
йок, — пояснює друга су
сідка.

Завідуюча їдальнею Г. 'Г. 
Сарайчик розводить ру
ками: -

— ІІе. знаю, як могли 
написати учні таку скар
гу... Продукти у пас збері
гаються в окремих примі
щеннях, м’ясо — в холо
дильнику, готуються стра
ви на великих плитах. Тіс

нувато всюди, але сухо, 
чисто.

— Галино Трохимівно, 
студенти скаржаться на 
асортимент.

-- Справді, в суботні дні 
він невеликий, бо обслуго
вуємо ми в ці дні мало 
людей: треба сказати, що 
харчуються у нас не тіль
ки учні технікуму, а іі пра
цівники кількох установ... 
В суботу — вихідний, то. 
му немає потреби...

Отже, не все про що на
писано в листі, СХОДІІ- 
ІЬСЯ з дійсністю. Тож хоті
лось поговорити з більшіс
тю авторів скарги, але, як 
виявилось, багато з них 
зовсім недавно отримали 
дипломи і роз’їхались за 
направленнями. Виникає 
природне запитання: не
вже писалась скарга і ду. 
малось —• все одно нас вже 
тут не буде, головне зава, 
рити кашу, а хай розсьор
бують її інші?

У списку — ім’я.друго
курсниці «Лілії Коконової. 
Скромна дівчина, довірли
ві очі — відчуваю: така не 
буде говорити неправду.

— «Піля, вам часто готу
ють так неякісно стравп, 
як написано в скарзі?

Дівчина замислилась на 
мить, а потім відповіла:

— 1ІТ, не часто, але 
трапляється. Правда, після 
втручання медсестри під 
час того описаного кон
флікту асортимент збіль
шився і якість страв по
ліпшилась...

Може, й втратили тро
хи почуття міри учні, ко
лії писали скаргу,- може, 
трохи іі «згустили фарби», 
але, що доля (і значна) 
істини таки па їхньому бо-

ці — цс безсумнівно. Чо
му ж завідуюча іі праців
ники їдальні хочуть абсо. 
ліотно зняти з себе вину? 
і з ким би мені не доводи
лось говорити, ніхто не 
пам’ятає того дня, гою 
конфлікту. Бо ж нема, 
мовляв, запису у книзі 
скарг. Взагалі — жодної 
скарги в книзі немає. Кни
гу ревно оберігають від 
таких записів, хоча вона іі 
висить, па перший погляд, 
доступно.

Щоденне обраховуван
ня учнів, про яке також 
мовиться у скарзі, — факт 
беззаперечний, я в цьому 
пересвідчилась.

І останнє. В розмові з 
Лілею Кононовой) я відчу
ла, що дівчина щось недо
казує. Можливо, і жалкує 
тепер, що підписалася під 
скаргою? Годі навіщо ж 
було просити про допомо
гу? Виходить, її зараз ні
хто не потребує.

Слово і діло... З дитин
ства пас вчать жити і чи
нити так, аби ці поняття 
не розходились. І прикро 
стає, коли слова на вітер 
кпдаюгь люди дорослі: уч
ні технікуму іі працівники 
служби сервісу. Але-ж сло
во не горобець..,

Л. КРАМАРЕНКО, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

Запрошення на XII Всесвітній фестиваль молоді і сту
дентів одержав вональний дует з тернопільської філар
монії — Любов і Віктор Анисимови.

Пісні в їх виконанні вперше тепло були зустрінуті на 
республіканському конкурсі артистів естради в Чернів
цях три роки тому. Тоді співаки зайняли друге місце у 
вокально-інструментальному жанрі. Слідом за цим — 
перше місце і головний приз на коннурсі пісень країн со
ціалістичної співдружності в Ялті. Дебютанти, які стали 
лауреатами конкурсу, полонили слухачів музичністю, 
прихильністю до фольклорних мотивів, артистичністю.

На знімку: вональний дует Любов і Віктор АНИ
СИМОВИ.

Фото Ю. ІЛЬЄНКА. (Фотохроніка РАТАУ).

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНАРАЙКОМ ВИКЛИКАЄ ШТАБ
Плануючи роботу по 

патріотичному вихованню 
молоді, комсомольські ак
тивісти нашого району 
чільне місце в своїх наміт
ках відводять питанням 
цивільної оборони. Перед
усім па місцях налагодже
на широка пропаганда 
нормативів і вимог, які 
мають скласти юнаки та 
дівчата. В кожній комсо
мольській організації є 
плакати, буклеті!, довідни
ки з питань цивільної обо
рони, інші посібники.

Перед складанням залі, 
ків для комсомольців 
влаштовуємо лекції га бе
сіди, іцо проводять досвід
чені фахівці, котрі про
йшли спеціальну підготов
ку в обласному і районно
му центрах, а з ними — 
офіцери запасу, воїни, що 
тількн-но повернулись з 
армії. В усіх формуваннях 
ЦО створено також тим
часові комсомольські гру
пи, з числа активістів ви
значені агітатори, редак
тори стінних газет, «блис
кавок», бойових листків.

1 Іаіюі.іьшою ак і ивше ік* 
в складанні заліків під чае 
спеціальних змагань від
значились механізатори 
колгоспу імені Шевченка, 
тваринники колгоспу імені 
Чкалова, водії автомашин 
колгоспу «Жовтень». Пра
цюючи ударно на своїх 
робочих місцях, вони та
кож розгорнути соціаліс
тичне змагання за краще 
формування ЦО.

З метою дальшого вдо
сконалення роботи в цьо
му напрямі постійно під
тримуємо зв’язки з усіма 
штабами. З комсомоль
ськими ватажками прове
дено спеціальні семінари, 
на яких розглянули питан, 
ня «Завдання комітетів 
комсомолу в активізації 
роботи з цивільної обо« 
роїш», «Роль комсомоль
ського активу в підготовці 
і проведенні навчання 
ЦО».

Були в нас і проблеми. 
Скажімо ті, хто складав 
нормативи ТПО, не зав- 
жди складали залік з ци
вільної оборони. 1 їм вру
чали значки. А це недо. 
пустине. Тепер цей недо
лік усунуто. Вже стало 
правилом: після того, як 
юнаки склали залік, про. 
водимо перепідготовку.

В. ГУРИЧЕЗ, 
другий секретар Ново- 
миргородського рай
кому ЛКСМУ.

18 ЧЕРВНЯ
Д ЦТ (1 програма)

8.00 — «Час». 8.35 — ЛІ. Га 
раєва. «Хазяйка». Фільм-ви- 
става Київського російсько
го драматичного театру 
їм. Лесі Українки. 10.45 — 
Мультфільми. 11.15 — Но
вини 14.30 — Новини. 14.50 
— Сільські горизонти. До
кументальні фільми. 15.30— 
«Кострома — Хювінкяя — 
міста-побратнми». 16.15 —
Новини. 16.20 — Фільм — 
дітям. «Ташкент — місто 
хлібне». 18.00 — Сторінки 
історії. сСоюз боротьби». 
Про створення Петербурзь
кого «Союзу боротьби за 
визволення робітничого кла
су» 18.40 — Мультфільм.
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Грав Ігор Гусельни
ков (фортепіано). І 9.20 — 
Фільм «Великий перелом*.

21.00 — «Час». 21.35 — Про 
балет. Балетний театр 
II. Чайковського. 22.45 —
Сьогодні у світі.
А ут

10.00 — Новини. 10.20 —
Орієнтир. 10.50 — Художній 
телефільм «Інженер ІІропча. 
тов». З серія. 11.55 — Щораз 
про гідровузол. 12.45 — Но
вини. 13.00 — Студія «Золо
тий ключик». 13.50 — Ну іп- 
кінські образи в класичному 
балеті. 16.00 — Новини. 16.10
— Народні таланти. 16.-10—
Тел еф і; і ь м « В і дрядження». 
17.00 — Сучасне село. По
шуки і проблеми. 17.30 —
Співає А. Кудлай. 17.45 —
«Неспокійні серця». 18.30 — 
Концерт. 19 00 — Актуальна 
камера. 19.30 — «Шлюбний 
вексель». Вистава. 20.45 — 
Па добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Цемент». 2 серія.
22,40 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Телефільм «Як маленькі». 
9.05 — Документальний те- 
лефільм «Корабели з «Ленін
ської кузні». 9.35 — «Здо 
пов’я в порядку, спасибі за 
рядці». 9.55 •— Будильник 
10.25 — Концерт старовин
ної музики. 10.55 — < Дон Кі- 
хот». М. Сервантес в театрі, 
кіно іі образотворчому мис
тецтві. 11.30 — Телефільм 
«Аніс.кіп 1 Фаитомас». 1 се
рія. 12.35 — Шахова школа. 
13.05 — Французька мова
13.35 — «Цей фантастичний 
світ». 14.55 — Новини. 18.00
— Новини. 18.15—Музичний 
кіоск-. 18.45 —«Мужчини, муж

чини...». Про товариство не. 
питущих у колгоспі «Зоря» 
Починківськ’ого району С.мо. 
лепської області. 19.15 —
«...До шістнадцяти і старші». 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— «Співдружність». Теле
журнал. 20.45 — Народні 
мелодії. 21.00 — «Час». 21.35
— «Хроніка» одного літа». 
1 серія. 22.45 — Докумен
тальний телефільм. 23.05 — 
Новини.

19 ЧЕРВНЯ
д ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 — Клуб 
мандрівників. 9.30 — Фільм 
«Великий перелом». 11.10— 
Новини. 11.30 — Повніш. 
14.50 — «Союз науки і пра
ці». Документальні фільми.
15.40 — Концерт художніх 
колективів Тюмені. 16.00 — 
Новини. 16.05 — Біля дже
рел патріотизму російської 
літератури. 17.05 — О. Гла
зунов Симфонія № 4 мі бе
моль мажор. 17.45 — «...До 
шістнадцяти і старші». 18.30 
— Науково-популярні філь. 
ми про шкідливість алкого 
лізму 18.45 — Сьогодні у сві 
ті. 19.00 — Чемпіонат СРСР 
з футболу: «Пефтчі» (Баку)— 
«Динамо» (Київ). 2-й тайм. 
«Дніпро» —«Зеніт». 2-й тайм.
19.45 — Повний. 20.45 — Як. 
що хочеш бути здоровим. 
21.00 — «Час». 21.35—«Нам 
дороги ці забути не можна». 
Поезія. С. Островой. 22.00— 
Концерт естрадио-сн.мфоніч- 

пого оркестру Центрального 
телебачення і Всесоюзного 
радіо. 22.30 — Сьогодні у 
світі.
А УТ

10.00 — Новішії. 10.20 — 
Концерт для дітей. 11.00 — 
Майстри гумору. 12.00 —
Пісня в солдатській шинелі.
12.30 — Новини. 16.00 — Но. 
впни. 16.10 — «Вікептіп Пре
мудрий-. Лялькова вистава. 
17.00 — Пісні О. Білаша.
17.30 — Продовольча про
грама — справа кожного. 
18.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу: «Нефтчі- (Баку) — 
«Динамо» (Київ). 19.45—Ак
туальна камера. 20.15 —
«Скарби музеїв України».
20.30 — Ліричні мелодії. 20.40
— На добраніч, діти! 21 00 — 
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Безіменна зірка»
1 серія. 22.40 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Телефільм. «Хроніка одного 
літа». 1 серія. 9.25 — Відгук
ніться. сурмачі! 9.55 — Шко
лярам — про анатомію і гі. 
гієну. Загадки ігрові 10 25 — 
Мультфільми 11.10 — Кой. 
церт народного ансамблю 
танцю «Рітенітіс». 11.30 — 
Сім'я і школа. 12.00 — Теле
фільм «Аніскін і Фантомас».
2 серія. 13 05 — Німецька
мова. 13.35 — Програма
Башкирської студії телеба
чення. 15.05 — Новини. 18.00
— Новішії. 18 20 — Більше 
хороших товарів 18.50 . — 
Грають учасники народного 
колективу фортепіанного 
класу. 19.05 — Докумепталь. 
іній телефільм «За рік до 

Перемоги- (про завершення 
визволення України від ні
мецько-фашистських загарб
ників). 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Новини. 20.20— 
«Вахта». Про працівників 
високогірної станції «Схід
на» на хробті Кунгеіі Ала
тау. 20.35 — Ритми Африки. 
21.00 — «Час» 21.35 — Те- 
лефільм «Хроніка одного лі
та-. 2 серія, 22.45 — Новини.

20 ЧЕРВНЯ
А ЦТ (1 програма)

8.00 — «Час». 8.35 — Ве
селі старти. 9.35 — Очевидне 
— неймовірне. 10.35 — Кон
церт першого Окремого по
казового оркестру Міністер
ства Оборони СРСР. 11.50 — 
Новини. 1 1 ЗО — Новини. 
14.50 — «Школа. завод,
сім’я». Документальні філь
ми. 15.30 — В. А Моцарт 
Концерт № 5 для скрипки з 
опкестро.м 16.00 — Новини 
16.05 — Російська мова.
16.35 — Фільм —дітям. «Каш 
танка». 17 10 — Співає на
родна артистка УРСР О. Ба 
систюк. 18.05 — «Покликай 
ня». Зустріч Героя Соціа 
дієтичної Праці застужено 
го будівельника РРФСР 
В. Сєрпкова з молодими бу
дівельниками 18.35—Мульт 
фільм, 18.15 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Світ і молодь
19.45 — Фільм «Вибір мети- 
1 серія. 21.00 — «Час». 21.35

— «Згадуючи війну >. Теле
міст Москва — Сан-Дієго 
(Каліфорнія. США). 23.00 —
Сьогодні у світі.
А уТ

16.00 — Новини 16.10 —
Людина і море. 16.50 — Те
лефільм «Три. чотири». 17.00
— Грають юні .музиканти.
17.30 — Атеїстичні діалоги.
18.00 — Корисні поради.
18.30 — Концерт. 19.00—Ак
туальна камера. 19.30 —
Нові книги. 20.20 — Музич
ний фільм «Музика рр’одоз- 
жується ■ 20 45 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час».
21.35 — Художній телефільм 
«Безіменна зірка». 2 серія.
22.40 — Новини. 23 05 —
Тележурнал 'ФуЮол — 
хокей».
А Ні <11 .■

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Телефільм «Хроніка одного 
літа». 2 серія. 9.25 — Мами
на школа. 9.55 — Мульт
фільми. 10.30—«Знай і умій». 
11.00 — «Воєнне дитинство». 
За творами В. Пакової 11 55
— М. Римський-Корсаков. 
13.05—Іспанська мова їй 35
— Фільм із субтитрами. «Я
— актриса-- 15.05 — Нови
ни. 18.00 — Новини. 18.20 — 
Шахова школа. ]8 50 - <Ка- 
оа-Даг». Науково популярний 
фільм. 19.00 — Сільська го
дина. 20.00 — Вечірня казка. 
20.15 — Новини 20.20 —
Документальнії.! гелефі.іьм.
20.30 — Міжна. '.'ні змаган
ня »і спідвею «Кубок друж
би соціалістичних країн», 
21.00 — «Час -. 21.35 — Те
лефільм «Хроніка одною лі- 
та». З серія. 22.45 — Новини.
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До підсумків

-конкурсу

"Я ЧЕРВНЯ «Молодий комунар» разом
* із обласною федерацією футболу 

оголосив бліц-конкурс, присвячений 
50-річчю з дня заснування команди 
«Зірка». Метою конкурсу було складен
ня символічної збірної кращого кірово
градського футбольного клубу за пів
сторіччя його існування. Десятки спеціа
лістів, ветеранів та любителів футболу 
різного віку відгукнулися на запрошен
ня взяти участь у конкурсі. Разом зі свої
ми пропозиціями вони висловили і поба
жання нинішньому складу «Зірки». На
приклад, ^3-річний житель м. Кірово
града М. О. Бонфельд пише, що він є 
болільником команди ще з довоенного 
періоду. Любителі футболу знали тоді 
кожного гравця «Зірки», а ті в свою чер
гу прагнули тільки до перемоги,.щоб ви
правдати цю увагу. Свій лист М. О. Бсн- 
фельд закінчує добрими словами на ад
ресу футболістів «Зірки»-85: «Традиції 
кіровоградського футболу треба берег
ти! Нинішньому складові команди ба
жаю ріанягися на ветеранів».

Ще один прихильник «Зірки» —- 
В. Косьмін пише, що важко зробити свій 
вибір символічної збірної, тому, що за 
піввіку команда мяла досить багато 
класних футболістів. Всього ж учасники 
бліц-коикурсу назвали прізвища 51 грав
ця. Після підрахунку голосів й було ви
значено символічну збірну «Зірки» за 
період 1935—1985 років: воротар — 
А. Нестеренко [23 голоси), захисники — 
Ю. Горожаккін [56J, А. Кравченко (43), 
6. Смиченко (41), А. Хропов (27), півза
хисники — Ю. Касьс.чкін (38), Ю. Калаш
ников (24), нападаючі — В. Квасов (45), 
Б. Петрос (з8), Вік. Третяков (26), О. Кац
ман (26).

За у.-.-.с..?. аи конкурсу, ми мали відзна
чити спе.. чільним призом того, хто вірно 
назве склад символічної збірної, тобто 
назве прізвища тих, за кого подано най
більше голосів. На жаль, ніхто із учас
ників не зумів вцілити в «одинадцятку», 
але переможця все ж визначено. Ним 
став кіровоградець Анатолій Аджам- 
ський, який точно назвав дев'ять канди
датів до ювілейної команди. Сьогодні в 
перерві матчу «Зірка» — «Маяк» його 
буде нагороджено призом.

Редакція газети висловлює щиру вдяч
ність усім, хто взяв участь в конкурсі. А 
для всіх читачів ми розповідаємо про 
одинадцять гвардійців кіровоградського 
футболу.

БІЛЬШІСТЬ учасників конкурсу вар
товим воріт ювілейного складу «Зір

ки» поставила Андрія Нестеренка (1938 
року народження) — основного ворота
ря кіровоградської команди в 1958— 
1966 роках. Відмінна реакція і добрий 
стрибок робили ного особливо дужим на 
лінії воріт. Дії Нестеренка відрізнялися 
надійністю, це раз рятували команду в 
критичних ситуаціях. Цікаво й те, що 

Нестеренко захищав ворота - Зірки» в той 
час, коли в радянському футболі була 
досить висока результативність. Незва
жаючи на це — в 121 матчі з 310, про. 
ведених у цей період «Зіркою», суперни
ки гак і не зуміли «розпечатати» її воріт.

Анатолій Хропов (1950 )—один з пай. 
сильніших правих захисників - Зірки» за 
всі роки її існування. Він та Михайло 
Порошин — єдині в кіровоградському 
футболі, кому довелося двічі ставати во
лодарем Кубка республіки. На футболь
ному полі Анатолій відрізнявся ладзвн- 
чанною стриманістю, високою технічною 
Майстерністю, тонкою ігровою інтуїцією, 
упевнено діяв на будь-якому місці лінії 
оборони, добре грав головою.

Багаторічного капітана «Зірки» Юрія 
Горожанкіиа (1938) паші читачі обрали 
й капітаном символічної збірної. Горо. 
жалкім дебютував у команді в і/-річно, 
му віці (матч кіровоградського «Торпе
до» з миколаївським - Будівельником»
2 травня 1935 року). Він пройшов разом
3 командою шлях від колективу фізкуль
тури до клубу майстрів другої груші 
класу «А» (годі це була фактично нііпііп- 
ня перша ліга), став в її складі майстром 
спорту СРСР. Горожан’кін у свій час був 
основним гравцем захисту, уміло коорди
нував дії партнерів. Надійна, самовідда. 
па, тактично зріла гра на передостанньо, 
му рубежі, висока активність при роз
витку та завершенні атак (19 забитих 
м’ячів) здобули йому славу футболіста 
високого класу.

Як і Горожанкіпу, почесне званій 
майстра спорту Радянського Союзу у 
складі «Зірки» було присвоєно Анатолію 
Кравченку (1936). Фізично дужий, витри
валий, вія був одним з кращих майстрів 
розиграшу стандартних комбінацій. 
Кравченка з ного гарматним ударом мож- 
иа охарактеризувати, як «бомбардуваль-
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нпка дальньої дії», тому, що він досить 
часто вражав ворота суперників з від
стані. Глядачі любили цього футболіста 
за те, що він добре почував себе па будь, 
якому місці, був універсальним гравцем. 
Па рахунку Кравченка 44 голи, забиті в 
першостях країни.

Гру Олександра Смиченка (1951) —
рекордсмена клубу по кількості зустрі
чей, проведених в його футболі (424)— 
кіровоградські болільники дивилися ще 
в минулому році. Цс був чотирнадцятий 
сезон Олександра в Зірці». Високорос
лий, атлетично складений Сенченко од
наково успішно грав як в центрі оборо
ни,так і на її флангах. Він добре грав го. 
ловою і був надзвичайно упертим в од- 
ноборствах. Незважаючи на тс, що цей 
футболіст в основному виконував руіїпів. 
ні дії, його гра завжди була коректною. 
Так. за всю свою футбольну кар’єру з 
впни Смиченка всього однії • зроблений» 
пенальті.

Пане:!тьнішим півзахисником - Зірки» 
70-х років, її капітаном і диспетчером є 
Юрій Касьонкін (1950). Саме він підняв' 
над головою криніталешій Кубок респуб
ліки, який кіровоградпі виграли у 1975 
році. Касьонкін володів топким тактич
ним почуттям, прекрасно обирав позицію 
іля вірного продовження комбінації, не 

губився у складних гиту.шшх. На рахун
ку нього футболіста 25 забитих голів.

Коли Юрій Калинников (1937) з'явив
ся у складі кіровоградського «Торпедо», 
то одразу привернув до себе увагу. І че. 
рез деякий час виріс в одного з лайкра, 
щих гравців середньої лінії команди. Ка
лашніков саме з тих спортсменів, чия гра 
виділялася свіжістю та оригінальністю.

Ві ктор Трегяков (1928) добре грав 
головою, особливо у штрафному майдан
чику суперників. Саме головою він забив 

грегін • крпшта.чсвіїн» гол у фіналі Куб
ку України 1953 року в ворота полтав
ського «Локомотива». Всі прихильники 
«Зірки» добре знають Віктора Михайло
вича, як людину повністю віддану фут
болу. Після закінчення виступів на фут. 
больному полі, він з успіхом виховує 
юних спортсменів, за то відзначений ви- 

сокпм званням заслуженого тренера 
республіки.

8 листопада 1971 року кіровоградські 
болільники останній раз аплодували 
Віктору Квасову (1941). В цей день вія, 
забивши гол у ворога Сєвєродонецького
• Хіміка», установив рекорд бомбардирів 
«Зірки» в чемпіонатах країни— 72 голи. 
Манера гри 1<васов;і, як правило, стави

ла в складне положення захисників. Кож
ний його прохід до воріт був небезпеч
ним. Незисоюій на зріст, але спритний та 
швидкий. Квасов був улюбленцем болілі... 
НІІКІВ.

Як і більшість вихованців групи ПІД
ГОТОВКИ при команді майстрів, Олег 
Кацман (1947) володів відмінною т. хні. 
кою. Він грав на самому вістрі атаки — 
в штрафному майданчику суперника, де 
з нападаючим:: поводяться не дуже 
люб’язно. Але Кацмана відрізняло від ін
ших те. що він був справжнім футболь
ним бійцем. Сам Олег забив у ворота 
суперників 51 гол- і що не менше ЇХ бело 
забито іншими з пенальті, назначеними 
за порушення правил проти нього Ф->р 
варда.

В 1962 році майстер спорту Борис 
Петров (1938) у складі московського

• Спартака» став чемпіоном Радянського
Союзу. А до цього він чотири сезони ви
ступав у кіровоградській команді, яка і 
підготувала його до складних екзаменів 
у витій лізі. Петров — єдиний в «Зірці», 
кому пощастило протягом трьох сезонів 
підряд бути кращим бомбардиром 
команди (1958’пік — 13 голів, 1959 — 
13, 1960 15). А всього у складі • Зшкіг'
він забив 66 м'ячів.

На з н і м к а х (зліпл н.тляаисф вго
рі — А. НЕСТЕРЕНКО. А. ХРОПОЕ. К) ГО
РОЖАНИН!. А. КРАВЧЕННО. О. СМИЧЄН- 
КО: внизу — Ю. КАСЬОНКІН. Ю. КАЛАШ
НИКОВ. Вік. ТРЕТЯКОВ. В. КВАСОВ 
О. КАЦМАН, Б. ПЕТРОВ

21 ЧЕРВНЯ
'А ЦТ (1 програма)

8.00 — «Час» 8.35 — До
кументальний <рі.тьм. 8.55 — 
Умілі руки 9.25 — Фільм 
«Вибір мети». 1 серія. 10.40
— Мультфільми. 11.10 — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50
— «П’ятирічка — справа 
кожного”. Документальні 
фільми. 15.40 — Мелодії рід. 
ного краю. 16.10 — Новини.

16.15 — Москва. Фестиваль. 
17.00 — Документальний те. 
пефільм. 1.8.00 — «Співдруяс- 
ністг ». Тележурнал. 18.30 — 
Мультфільм. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — «Наука 
і життя». Бере участь пре
зидент АН УРСР Б. Є. Патон.
19.45 — Новини. 19 50 —
Фільм ♦Вибір мети». 2 серія. 
21.00 — «Час». 21.35— фільм* 
копцерт «М. 1. Глінка. Роман, 
си. 22.45 - Сьогодні у світі.

£. ^Т
10.00 — Новини. 10.20 —

Виробнича гімнастика. 10.30
— Фольклорні мотиви. 10.55
— Художній телефільм «Без.
іменна зірка». 1 1 2 серії. 
13.05 -- Новини. 13.20 — Му
зичний фільм. 16.00 — Но
вини. 16.10 — «Кнцьчии
дім». Лялькова вистава. (Кі
ровоград на Республіканське 
телебачення). 16.55 — Кіно, 
програма <11аш сучасник». 
17.35 — Закон і ми. 18.00 — 
Документальний телефільм 
-•Обов’язок нам’яті». 18 30 — 
Музичний фільм. 19.00 —
їктуальна камера. 19.30 — 
Знімається кіно. 20.30 —
День за днем. (Кіровоград).

20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.35 — «І 
любов, і шана». 23.35 — Но
вини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Телефільм «Хроніка одного 
літа». З серія. 9.25 — Спор- 
клуб. 10.05 — Дясерела. 10.50
— Радянське образотворче
мистецтво. С. Коненков 
11.40 — Фільм — дітям <1Го 
вернений скрипки». 12.50 — 
ХпглНісдоа мова. 13.20 —
Телефільм «Космонавти на
роджуються на землі». 14.20 
-- Зустріч з композитором 
Є. Мартлновим. 15.10 — Но
вини. її’-.00 — Новини. 18.20
— Клуб мандрівників. 19.15
— 1’лтмічіґа гімнастика.
19 45 _ .Навіщо робітникові 
коса». Науково-популярний 
Фільм. 20.00 — Вечірня каз
ка. 26.15—Виступ фольклор- 
ного ансамблю «Карагод».
20.30 — Чемпіонат СРСР з 
плавання. 21.00 — «Час».
21.35 — Фільм «Викрадення 
скакуна». 23.05 — Новини.

22 ЧЕРВНЯ
А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 — Кон
церт художніх колективів 
Узбекистану. 9.00 — Фільм 
-Вибір мети». 2 серія. 10.05
— Рух без небезпеки. Ю.35
— Розповіді про художників. 
Народний художник СРСР 
О. Верейськпй. 11.05 — До
гу г.и п:с."і кий телефільм. Із 
циклу 'По труду і честь».
11.45 — «Обличчя друзів».
12.30 — Ти пам'ятаєш. това. 
ришу... 13.30 — «Сім’я і 
школа». 14.00 — VI Міжна
родний фестиваль телепро
грам про народну творчість 
• Веселка» Класичні і наро'і 
ні кхмопські танці. (Кампу- 
чія). 14.30 — Новини 14.45 — 
Фільм — дітям. 'Канікули 
Петрова і Васєчкіпа. звичай
ні і неймовірні» 1 серія — 
'•Хуліган». 2 серія — «Ри
цар» 17.00 — Новини 17.05
— Бесіда політичного огля
дача Я. Вознесенського 17.35
— У світі тварин 13 35 —
Мультфільм. 18.45 — Бесіда 

10. Жукова. 19.15 — Співає 
народна артистка СРСР 
•VI. Мордасова. 20.00.— Доку, 
ментальний телефільм. 21.00 
— «Час». 21,35 — Ніспя-85.
22.30 — Чемпіонат світу з 
мотокросу. 23.00 — Новини

А УТ
10.00 — Новині!. 10.20 — 

Ритмічна гімнастика. 10.35— 
ФІльм-коицерт «Голос на
м’яті». 11.оо—«Слоно-піснл». 
Народна пісня в творчості 
М. Вовчої/. 12.00 — Призна
чається побачення. 12.30 — 
Художній фільм із субтитра
ми. «Олександр Маленький» 
14.10 — Новини. 14.30 —
Доброго вам здоров’я 15.00 
— Сонячне коло 15.40 —
Наука і час 16.10 — Моло
діжна студія /Гарт». 16.55— 
Концерт духової музики. 
17.25 — Телефільм «Твої си
ни. Україно!». 18.15 — Кон
церт. 18 45 — Скарби музеїв 
України. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.50 — Л. Дмитерко 
• Генерал Ватутіп» 20.40 — 
11л Добраніч діти! 21.00 —
--.Час». 21.35 — Продовження 
вистави «Генерал Ватутіп». 
22.15 — Новини. 22.40 — Му. 

зичний фільм ♦Немає в світі 
тиші»;

Д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —’ 

Якщо тгочеіл бути здоровим. 
8.30—Документальний фільм. 
9.00 — Наш сад. 9.30 — Fan. 
кока пошта. 10.00 — Програ
ма Української студії теле
бачення. 11.30 — Камера ди
виться- v світ. 12 30 — Арії з 
опер. 12.50 — Людина —■ 
господар на землі. 13.50 —*'
Мультфільм 14.10 — Доку
ментальний телефільм 14.20 
— «Театр і час». 15.30 —
Міжнародний огляд. 15 45 — 
Стадіон тіля всіх. 16.15 —■’
Пісня Иепемогп. 18.00 —'
Здоров’я. 18.45 — Чемпіонат 
СРСР з плавання. 19 00 —
Футбол: «Динамо» (Тбілісі)—’ 
-Торпедо» (Москва). Під час 
перерви — 19.45 — Вечірня 
казка. 20.45 — ЧемшотіДТ 
СРСР з плавання 21.00 —'
«Час». 21.35 — Телефільм 
-Мій добрий тато»
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