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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Корпункт «МК»

■
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На квітневому Пленумі ЦК КПРС, на 
нараді з питань прискорення науковб- 
технічного прогресу, у виступах Гене
рального секретаря ЦК КПРС М. С. Гор
бачова відзначалось, що ключова роль у 
прискоренні науково-технічного прогре
су належить машинобудуванню. Партія 
ставить завдання прискорити темпи його 
розвитку, а головне — поліпшити якість 
машин і механізмів, створювати найнові
ші їх типи з тісю метою, щоб суттєво 
підвищити продуктивність праці, збіль
шити фондовіддачу.

Виробниче об’єднання- по сівалках 
• Червона зірка» — флагман сільськогос
подарського машинобудування в нашій 
області. Реконструкція і переобладнання 
підприємств, заміна морально застаріло
го обладнання новим, впровадження ро-

ботів-маніпуляторіь, автоматизованих лі
ній, повна заміна ручної праці на вироб
ництві, постійне зростання продуктивнос
ті праці — ось що значить на ділі при- 
скорення науково-технічного прогресу. 
А його резереи? Найперше — активіза
ція людського фактора, найсуворіша еко
номія, виявлення, підтримка і широке по
ширення передового досвіду, соціаліс
тичне змагання. Усе це можна спостері
гати на згаданому підприємстві. Тож від
тепер на виробничому об’єднанні по сівал
ках «Червона зірка» працює корпункт 
«Молодого комунара», який детально зай
матиметься усіма аспектами цієї теми — 
прискорення науково-технічного прогре
су і участь у ньому молоді.

Сьогодні — пс-рша публікація з «Чер
воної зірки».

У нас, НТП: ЗНАННЯ, УМІННЯ, ТВОРЧІСТЬ

на новій дільниці
У цеху механізації і 

верстатобудування вироб
ничого об’єднання по сі
валках «Червона зірка» 
недавно вступила в екс
плуатацію ноез дільниця 
роботизації. Починалась 
вона, як-то кажуть, з ну
ля. Допоміг ентузіазм мо
лодих інженерів об’єд
нання, які обладнали її за 
лічені місяці. Завдання 
дільниці — впровадження 
роботів у виробництво. 
Цехи виробничого об’єд
нання по сівалках вимага
ють реконструкції, а устат
кування і техпроцеси — 
модернізації. Поставлені 
квітневим (1985 р.) Плену- 
моаа ЦК КПРС, червневою 
нарадою в ЦК, завдання по 
прискоренню науково-тех
нічного прогресу особ
ливо актуальні для черво- 
нозорівців.

Сьогодні на дільниці 
роботизації триває напру
жена робота. До кінця ро
ку треба налагодити і за
пустити у виробництво 5 
роботів, 12 робототехніч- 
них комплексів.

Зосереджено чаклують 
наладчики —а працює тут 
переважно молодь — над 
новенькими вертикально- 
фрезерувальними верста
тами з числовим програм
ним управлінням. Кожен 
автомат виконуватиме 
10—11 операцій по обро
бітку корпусів кукурудзя
них сівалок СУПН-8. Нове 
устаткування з нетерпін
ням чекають сьогодні у 
механоскладальному цеху 
№ 3. Адже один такий, 
верстат замінить 9—10 
універсальних: свердлу
вальних, фрезерних,- то
карних. Вивільниться час
тина робочих місць, під
вищиться точність обробіт
ку деталей, помітно зрос
те продуктивність праці. 
Аналогічні верстати про
йшли випробування на 
Рівнянському дослідно- 
експериментальному за
воді ПКТІ «Грунтомаш» і 
дають усі підстави меха- 
носкладальникам сподіва
тись на успіх. Адже ціл
ком виправдав сподівання 
змонтований дільницею 
роботизації і встановле
ний у ковальсько-пресово
му цеху автоматичний 
комплекс на базі пресу 
КД для автоматичної по- 

полоси ’ виготоблєн-

ня деталей масових серій. 
Продуктивність його — 
ЗО—40 тисяч деталей за 
зміну, в той час, коли ро
бітник за зміну виготовляє 
З тисячі. Встановлено та
кий же комплекс і в заго
тівельно-пресовому цеху, 
збудованому на заводі 
вже б останні роки.

Беручи курс на карди
нальне прискорення на
уково-технічного прогре
су, об’єднання робить 
ставку на оновлені цехи 
та нові корпуси, які зво
дяться в умовах діючого 
виробництва. Однак був 
час, коли у цеху постійно 
виходили з ладу напівав
томати, інше дороге об
ладнання. Така ж доля 
спіткала і автоматичний 
комплекс. Хоча він і про
стояв два роки в цеху, не 
подбали тут про те, щоб 
налагодити його своїми 
силами — цеховою інже
нерною службою. Не за
били тривогу і комсомоль
ці. Зате за два роки у не
дбайливих господарів 
встигли повністю розкомп
лектувати обладнання вар
тістю 37 тисяч карбован
ців: пообрізати кабелі, по
знімати кінцеві вимикачі, 
деталі редуктора тощо.

Комітет комсомолу об’
єднання забив тривогу.. І 
ось заступник начальника 
заготівельно-пресового це
ху по технічній частині 
П. М. Драч повідомив ко
мітет комсомолу, що їхні 
зауваження цілком • спра
ведливі, своєчасні і вже 
зараз враховані техноло
гічною службою. Зокрема, 
механічний комплекс із 
смугоукладчиком на базі 
сорокатонного пресу вже 
укомплектовано і в кінці 
вересня'буде введено в 
експлуатацію, що втричі 
підвищить продуктивність 
праці у процесі вирізуван
ня ряду деталей до сіва
лок.
Зволікали і з пуском про

мислового робота АКК-100 
ПР, висувались такі непе-, 
реконливі докази, що жін- 
ка-штампувальниця за хви-< 
лину виробляє ЗО деталей, 
а робот усього 6.

— А як же ритмічність, 
точність виконання, мож
ливість встановлення по
точної лінії, вивільнення 
робочих рук? — поставила 
питання на комсомоль
ських зборах спілчан заго-

тівельно-пресоеого 
їхній секретар 
Козлітіна.

Занепокоєння 
мольців дало 
зараз прийнято 
переналагодити малопро
дуктивні роботи на виго
товлення інших деталей, 
зокрема, деталей СЗГ- 
004047, завдяки чому про
дуктивність праці зросте у 
два рази. Цю відповідаль
ну справу доручили налад
чику В. С. Бурмістрову, 
який, пройшовши курс на
вчання, обслуговуватиме 
сам два роботи.

На новій дільниці робо
тизації працює чимало ен
тузіастів своєї справи, лю
дей, які власне покликан
ня вбачають у боротьбі за 
прискорення науково-тех
нічного прогресу. І,. зви
чайно, їх непокоїть не
дбайливе, безгосподар- 
ське ставлення до доро
гоцінного обладнання, до 
продукту праці багатьох 
людей. Комсомолка, мо
лодий інженер Ольга Ка- 
невська прийшла у бюро 
роботобудування відділу 
автоматизації і механіза
ції виробничих процесів 
два роки тому після за
кінчення вузу. Ось її дум
ка:

— Такий випадок: міз
кували над схемами, нала
годили автомат, і з гарним 
настроєм приступили до 
іншого завдання. Аж рап
том прибігає робітник із 
цеху І запитує: «Як його 
виключити? Бо я з цікавос
ті натиснув на кнопку І

цеху 
Людмила

комсо- 
результат: 

рішення

він тепер гуде...». Через цю 
«цікавість» довелось зно
ву налагоджувати склад
ний механізм. Ще факт— 
хтось Із радіолюбителів 
на нашій дільниці витяг 
плату інтегральних мікро
схем Із верстата з число
вим програмним управлін
ням. А плати дефіцитні, 
запасних немає, верстат 
вийшов з ладу, а коштує, 
між іншим, 50—60 тисяч 
карбованців.

Так, чимало труднощів 
ще сьогодні у роботі най
молодшої дільниці об’єд
нання. Взяти хоча б проб
лему постачання. Адже 
наладчики, інженери по
требують приладів для 
перевірки роботи автома
тів, діагностики верстатів 
а числовим програмним 
управлінням. Ще гірша 
справа із запасними части
нами. Нещодавно ось ви
йшов із ладу мікропроце
сор, запасного немає, вже 
протягом місяця колектив 
безрезультатно намагає
ться відремонтувати його.

Робота інженера на діль
ниці цікава, 
ньому творча. Інтегральні 
мікросхеми, 
дисплею. Царство роботів 
і маніпуляторів. Однак ро
бота тут відповідальна і 
складна, бо придбане за
водом обладнання, не зав
жди відповідає паспорт
ним даним. І щоб довести 
його до потрібних пара
метрів, треба бездоганно 
володіти тонкощами меха
ніки, гідравліки, електро
ніки. З ентузіазмом пра
цюють інженери дільниці 
Костянтин Терещенко, Ва
лерій Лаврінов, Йосип Ду- 
рач, Віталій Сазоненко, 
Ольга Каневська. Створена 
на дільниці й спеціальна 
слюсарна бригада, яка 
займається наладкою ро- 
бото-технічних комплек
сів. Попереду у них вели
ка й цікава робота. Робот, 
дисплей, телекомп’ютер— 
ці поняття тепер у завод
чан щодня на умі... І на 
службі. Технічне переоз
броєння об’єднання наби
рає темпів. Треба тільки 
повсякчас дбати, щоб 
прояви безгосподарнос
ті, . консерватизм окремих 
товаришів не ставали йо
му на перешкоді.

Л. СЕМЕНЮК.
На знімку: наладчик 

Віталій Андрійович САЗО
НЕНКО біля фрезеруваль
ного верстата з числовим 
програмним управлінням.

Фото В. БОНДАРЕНКА.

наставника
Серед членів колективу 

ГолсЕанівського ввтопід- 
присмства 10033 шириться 
змагання за гідну зустріч 
XXVII з’їзду КПРС. На те
риторії підприємства майо
рить чєреоний прапор, під-

нятий на честь переможця 
трудового суперництва — 
/лолодого водія Олега Кри- 
жанівського. План по пере
везенню народногосподар
ських вантажів він виконав 
у липні на 140,6 процента. 
Олег гідний свого наставни
ка — досвідченого водія 
Анатолія Никифоровича 
Панченка, який вважається 
серед транспортників одним 
із кращих. З початку ниніш
нього року ветеран вироб
ництва справився з особис
тим планом по перевезенню 
народногосподарських ван
тажів на 111 процентів.

В. СТАХ. 
Голованівський район.

по-справж-

Мерехтіння

Механізатори колгоспу «Прогрес» намагаються 
швидкими темпами і з високою яністю провести оран
ку на зяб. Серед орачів є й молодь. Зокрема, високих 
результатів домагається тракторист Костянтин Лимар. 
Він щозміни виконує по півтори норми.

На знімку: Костянтин ЛИМАР.
Фото С. ФЕНЕНКА.

Новомиргородський район.

КУКУРУДЗІ — КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУРБОТУ

Комсомольські
тонни
Полем стиглої кукуруд

зи рухається «Херсоиець- 
200». Від нього один за 
одним від’їздять провор
ні 1ОМЗ-6 з причепами, 
навантаженими качанами 
кукурудзи, подрібненими 
стеблами.

«Херсонсць-200» ще зов
сім новий: перший сезон у 
роботі. Молодий і його 
«господар» — Іван Голо
ванов, який лише кілька 
місяців тому став кандида
том у члени КПРС.

— Приймай естафету, 
далеко неси, — .мовив ме- 
ханізатор-ветеран М. Я. 
Акимов, який рекоменду
вав комсомольця до 
КПРС.

...Ніч вступала у-- ■ „----- J свої
права. Вже й зорі поме
режили темінь неба, і мі
сяць завис над землею. А 
на кукурудзяному полі 
не спадала напруга.

— Працювали б і до ран
ку, якби не відволожува
лися стебла, не забивало
ся машина, —■ розповідав 
Іван, нони ного помічник 
комсомолець Григорій іі;і 
ведличин вів комбайна.

Екіпаж повністю комсо
мольський. Крім комбай
нерів, до його складу вхо
дять трактористи комсо
мольці Валерій Азаренко, 
Микола Чорний, Віктор 
Овчаров. За день-два екі
паж поповниться ще кіль
кома молодими транспорт
никами, що завершать не
відкладні роботи. Тоді 
підкоряться лівтори-дві 
норми иа збиранні кача
нистої.

А сьогодні скільки ма
ють? Робочий день ще ве 
закінчено, а вже є понад 
норму... Комсомольські 
тоннії продовжують над
ходити на колгоспний тік. 
Кожен гектар видає 
круг по 42 центнери 
чанястої в зерні.

Пізно повертаються ком
сомольці з кукурудзяного 
поля. Стомлені, але радіс
ні. бо попрацювали на со
вість.

В. ОСТРОВЕРХОБА, 
громадський корес
пондент «Молодого 
номунара».

Колгосп імені Кірова, 
Знам янський район.

па 
ка-



Веселка вересневого дня

комунар»

ще ополуд- 
списаним, 

«бобиком»

вже 
коп

ПО-
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да тихо, але Анатолій ста
рався про цс не думати.

Гурт коло контори ставав 
більшим. Прийшов Георгій 
Ииснповпч Пикопчук, пові
сив запнлюжсиого піджачка 
на штахетину, термос алю
мінієвий. Втомлено склав 
руки перед собою: наче ди
вився, які вони в нього ви
роблені — кожного літа він 
найбільше кладе в покоси 
жаткою, не поступається пе
ред молодими. Перший 
жаткар у Скалевій.

«А комбайнери, бач,
ступилися, — думав Анато
лій. — Просто, в нас екі
паж підібрався хороший, та 
іі комбайна теж готували на 
совість...».

Про жнива Анатолій впер
ше заїкнувся ще на початку 
весни. А в травні молодші 
шофер впевнено підійшов 
до голови колгоспу: «Ком
байнерів у пас негусто, то

ПО

Широку стрічну стрімкої 
траси до державного му- 
зею-заповіднмма І. Н. Кар- 
пенка-Карого мережать ви
сокі тополі і червоні яскра
ві прапорці. Осінній район 
напинає над хутором Надії 
високе блакитне небо і 
щедро розсипає довкруг 
лагідне сонячне проміння. 
Традиційне свято театраль
ного мистецтва «Вересневі 
самоцвіти» з п’ятнадцятий 
раз започатковує свио хо
ду а цьому заповітному ку
точку рідної землі, де жив 
і творив наш земляк Іван 
Карпович Тобілевич...

Відкриває свято голова 
оргкомітету, заступник го
лови облвиконкому Є. М. 
Чабаненко. Про всенародну 
шану до пам’яті нашого 
великого земляка говорять 
у своїх виступах професор 
Київського інституту теат
рального мистецтва імені 
І. Я. Карпенна-Карого Я. К. 
Білецька, кандидат мис- 
тецтзознавств Р. Г. Коло- 
мієць, поет з Миколаєва 
Вячослаа Качурін та інші.

На імпровізованому ко
ну з'являються незабутні 
Іван Тобілеаич і Марко 
Кропизницький (їхні обра
зи сценічно відтворили ар
тисти обласного україн
ського музично-драматич
ного театру, заслужені ар
тисти УРСР І. Терентьєв та 
3. Зіноватнии). Далекі де
сятиріччя переступили ус
лавлені корифеї україн
ського театру, щоб зустрі
тися із своїми щасливими 
нащадками.

Під нриеллтими нронами 
столітніх дубіє, сучасників 
Миколи Садовсьного, Марії 
Заньковецької, Панаса Сак- 
сагачського, схвильовано 
читаються сторінки біогра
фії нашого народу, луна
ють вірші і пісні у вико
нанні артистіа-аматорів і 
артистів-професіоналів. Із 
грізного і героїчного 
1941-го року в брезентовій 
плащ-палатці і з автома
том на грудях звертається 
з пристрасним словом до 
своїх сьогоднішніх ровес
ників рядовий Орлюк із кі
ноповісті О. Довженка «По
вість полум’яних літ» (ар
тист народного студент
ського театру «Резонанс» 
М. Барабуля).

Дружніми оплесками гля
дачів супроводжується ді
алог Галушки і Часнииа. 
Дізчата у національних 
костюмах із квітами у ру
нах вітають почесного

шахтаря Макара Діброву. 
Герої відомих п’єс О. Є. 
Корнійчуна були бажаними 
•учасниками «Вересневих 
самоцвітів». їх представили 
гостям свята кропивнича- 
ни.

Ведучі театралізованого 
нонцерту Н. КарасьовЬ і 
В. Кумпан красним словом 
величають трудові звитяж
ні будні иірозоградців, які 
ударною працею знамену
ють підготовку радянсько
го народу — .
КПРС.

Пильно 
обличчя 
бронзовий 
Живим вогнем палають 
нвіти на гранітному поста
менті. Сонячний гожий 
день одягнений у святкові 
шати гасел, транспарантів 
і прапорів.

Фейєрзврн пісень, музи
ки і танців розцвів на ве

лелюдному майдані, де про
демонстрували своє мис
тецтво троїсті музини із 
села Бірки Олександрів- 
ського району, академічна 
хорова капела кіровоград
ського музучилища, ор
кестр народних інструмен
тів Будинну вчителя, со
лістка обласної філармо
нії, заслужений працівник 
культури УРСР А. Червін- 
сьна.

Настрій всьому святу на 
хуторі Надії піднімав і 
створював народний ан
самбль пісні і танцю «Вес
на» Кіровоградського мі
ського будинку культури 
імені Компанійця.

Наприкінці Тсбілевич 
(Терентьєв) і Кропивниць- 
кий (Зіноватний) привітали 
молодіжний самодіяльний 
ляльновий театр із села 
Богданівни Знам’янського 
району і його керівника 
В. Ковпака із присуджен
ням почесного звання «на
родний театр».

...У цей день учасники 
свята, кіровоградці та гос
ті з Києва. Миколаєва та 
Одеси поклали квіти до 
могили І. К. Карпенка-Ка- 
рого на сільському кладо
вищі.

«Вересневі самоцвіти» 
розпочали свій традицій
ний тиждень у містах і се
лах нашої Кіровоградщи- 
ни.

до XXVИ з’їзду

вдивляється в 
своїх земляків 

і Іван Карпович, 
вогнем

І

- «Мфлодий

УКСЛІТОСГІІ справляли 
обжинки.

За Анатолієм 
ні стареньким 
уже без тента,
приїхав бригадир трактор
ної: «Збирайся, бо ж не бу
де свята без тебе...». Анато
лій і не втямив одразу, як 
побачив Василя Івановича 
у хвіртці, що саме за ним 
приїхали, хоч знав — сьо
годні останній покіс буде 
обмолочено. Подумав: щось 
із комбайном трапилось, то
му н запитав, коли 
тряслись шосеіікою до 
тори:

— Як там Сергій?
Бригадир затримав

гляд на Анатолієві, кліпнув 
повіками і хоч Анатолій за 
диркотінпям старого газон
чика не розібрав слова, ки
нутого коротко, але з того 
нокліну та ще з посмішки 
зрозумів: все як слід.

Біля контори уже сиділи 
дядьки, хлопці, ті, .хто рані
ше на годнну-другу закін
чив жнива і хто тепер чекав 
останніх комбайнів з поля. 
Гомоніли:

— За годину, мабуть, кін
чать...

— А скільки їх там?
— Та п’ять — із самого 

досвіта.
— Врожай, підраховують, 

наче б нічого цього літа?
— А солома яка!
— Багато соломи, буде 

ще худобі на зиму. За яром 
в одному місці десять скирт 
— це ж три громовідводи 
найменше треба ставити...

Анатолій негучно приві
тався, кивнувши головою, і 
скоренько знайшов місце на 
лавочці, аби не звертати на 
себе увагу, але його таки 
дістали:

— Ну що, герой, болить 
рука? __

— Заживає, — тихо від
повів Анатолій.

— Ого, щось швидко во
на заживати почала — тіль
ки вчора розбатував, а 
вже...

— А він її живою водою 
побризкав... З Козацької 
криниці.

— Та давно вже пора в 
вилежуєш

— О, а он уже і перший 
хтось вирушив, — сказав 
задоволено голова і, хто си
дячи, а хто встав, бо з-за 
слий не було видно — по
вернули 
гою до 
перший • комбайн, за 
трохи далі ще два 
далі ще.

Анатолій теж встав і пиль
но вдивлявся, впізнавав се
ред тих п'яти комбайнів 
свій і чув, як тепла хвиля 
заливає йому груди.

Згадалось, як ще в школі 
вчився. Надумав аеросани 
змайструвати. Діставав всю
ди списані непотрібні меха
нізми, деталі, марудився ко
ло того залізяччя вечорами, 
на канікулах — ровеснпкн- 
хлоиці хоч і заздрили, але 
чи був хто серед них, хго б 
повірив — сани мчатнмуть 
засніженим полем, здійма
тимуть білу кушпелу за со-

ВОДА

В. ГОНЧАРЕНКО.
На знімках: зі вступ

ним словом звертається до 
присутніх Є. М. ЧАБАНЕН
КО; під час езята.

Фото С. ФЕНЕНКА.

поле виходити — 
боки вдома!..

Анатолієві не 
про це балакати, 
що не 
уваги, а 
жартами трактористи ще 
дужче ятрили душу: жнива 
закінчувались без нього.

...Руку вій розбив учора 
вранці. Вибивав вал з біте- 
ра двома молотками, як це 
здебільшого роблять, хоч і 
заборонено технікою безпе
ки, але ж поспішав, хоті
лось, аби швидше. Молоток 
сприснув з= молотка і в до
лоню шпигонуло наче гол
кою, — гостро й коротко. 
«А, дрібниця, — подумав, 
помацавши гаряче місце, — 
заживе». Полагодив вал, 
пройшов ще дві гоїш, але 
рана дужче й дужче давала 
про себе знати, і кров не 
переставала сочитись. А ко
ли вже не можна було ру
кою стерно втримати, ска
зав Сергієві: «Побудь сам, 
а я скочу в лікарню, щоб 
ПОДИВИЛИСЬ..,»/

Він думав,*що співдпя ще 
вернеться на поле і щиро 
здивувався, коли його «че
рез таку дрібницю» негайно 
направили в Новоархан- 
гельськ, в районну лікаршо 
і після недовгої операції по
казали невеличкий, мен
шин соняшникового зерня, 
гострий шматочок металу.

Рука рже не боліла, ни-

хотілось 
Одне те, 

звик бути в центрі 
друге — своїми 

трактористи

МУЗИКА
У Кіровограді відбувся 

концерт заслуженої ар
тистки РРФСР, професора 
Московської консерваторії 
Віри Горностаєвої. Віра 
Василівна не вперше у на
шому місті, батьківщині її 
вчителя Г. Г. Нейгауза. Ви
датний радянський педа
гог і піаніст зумів переда
ти своє захоплення твор
чістю Фрідеріка Шопена 
багатьом учням. Але Віра 
Василівна — особливо при-

очі за тік: доро- 
лісосмуги брався 

ним 
вкупі,

НАШ СУЧАСНИК

ЖННВШІМ полем. Молодші 
механізатори зносили стіль
ці, лаштували тимчасові 
лавчпіні з дощок, аби було 
де всім сісти.

Дядьки, присівши навпо
чіпки ЧИ прилігшії на траву, 
курили-, згадували.

— А от мені не повезло на 
останній ходці...

—. А що такс?
— Та колесо пробив.

— Бо селом, мабуть, їхав...
-- Аби ж то селом. Ще за 

містком чую — шипить. Не
може бути! Приїхав на 
Гову — точно шипить...

— Яке; внутрішнє 
ззовні?

— Ззовні.
— То дрібниця...
Про роботу, про сім’ю, 

про всяку всячину. Точаться 
розмові!. І враз:

— їдуть, їдуть!..
— Ага, і перший — Се- 

рьо ж а веде...
— Та 

біпі!
— Ти

там же двое

бач, точно:
о о

в ка-

Іванов

З КОЗАЦЬКОЇ
КРИНИЦІ

прошу дати мені на літо 
«І Іпву»... Постараюсь».—Го
лова знав, що хлопець 
на вітер не кидає, а 
фахові ного здібності 
Скалевій відомо, тому 
само, не роздумуючи, 
казав: «Підбирай, Іванов, 
екіпаж». Це в їхньому кол
госпі золоте правило—само
стійно формувати збираль
но-транспортний екіпаж, бо 
люди в спілці повинні пра
цювати з бажанням. Анато
лій в помічники вибрав Сер
ия Пузиря, водіїв — Федо
ра- Бабенка (це він пересів 
на 
взимку З ІД), 
Шарова (в ясла з ним ра
зом ходив, у школу, потім 
служили разом, спали ліжко 
з ліжком), солому 
ти 
вича Мпкитюка. З 
впчем домовився 
гідь — без нього не обійтись. 
Колись Юхимович був най
кращим. комбайнером не 
тільки в колгоспі, а іі в 
районі, за першість тоді 
колгосп дав премію: В. 10. 
Микптюку мотоцикл МТ-9, 
а помічникові, Іванові Івано
ву, — телевізор «Горизонт». 
Зараз старший Анатоліїв 
брат уже давно сам моло
дих навчає; недавно від 
нього листа отримали з 
Херсонщини (переїхав туди 
жиги) — третє місце в ра
йоні цього року зайняв. Тож 
Мпкитюка в екіпаж Анато
лій зго.тосив невипадково...

Вийшов на поріг голова 
колгоспу, постояв, подивив-, 
ся через тік на 
забігали аж за 
звідти мали вертатись ком
байни — й заспокоїв невсид
ливих:

— Почекайте, товариші, 
десь вони.ось-ось мають кін
чати... Одпочиньте тим ча
сом... Іванов є? — запитав і 
тут же усміхнувся, бо Ана
толій підвів голову: — Бо
лить? — кивнув на руку.

— А, дрібниця, — Анато
лій накрив забинтовану ру-

слів 
про 
всій 
так 
від-

його, відремонтований 
Володимира

відвозп-
Володимпра ІОхимо- 

Юхпмо- 
заздале-

бою аж заходитиметься сер
це в кожного? А як самому 
в тих санях? Здебільшого 
думали: дивак. А він зробив 
сани. Влітку замість лиж 
ставив на коліщата і знову 
вихорив мілкою степовою 
порохнявою — вже не в 
аеросанях, а в аеромаиніпі. 

Ще перед службою в армії 
водив лалнвозаправного ав
томобіля. Не розлучався із 
шоферськими правами і в 
армії. А як демобілізував
ся — більше двох тижнів 
вдома не всидів. В автопар
ку сказали відверто: «Мо
жемо, Толя, тільки підмін
ним взяти — нема машин... 
Правда, он стоїть одна уже 
рік без хазяїна, без мотора, 
без...».

Йому хотілось мати свою 
машину, бо що таке підмін
ний? 1 він узявся за ста
ренького, з якого вже давно 
вивітрився бензинний запах, 
ЗІЛа. У грудні морози вда
рили люті (пучки не зве
деш), а тут ще й ні ями ре
монтної тобі, ні бокса, бо 
все тісне, на «газони» 
раховане. Загрівався в 
боті. Було коло чого.

Другого лютого ЗІЛ
йшов у рейс. Дехто лише 
закопилив губу — «ого!». 
;.ехтр підбадьорливо під
моргнув — «знай наших!», а 
ші', недавно звільнений в 
запас солдат Анатолій Іва
нов, їхав на цукровий за
вод ііО ЖОМ, ДИВИВСЯ ПрЯМО 
негод собою па переметену 
з ночі невисокими снігови
ми кучугурами шосейку і 
думав: «Все нормально, є 
своя машина. І йде добре, 
як по маслу..».

— Хлопці, збори будемо 
проводити коло вагової, то 
треба, мабуть, підготувати ■ 
там місце. Давайте, хто мо
лодший, гуртом - 
буде, — обірвав спогад 
бригадир тракторної.

На току, коло вагової, грі
лись па сонці золоті ворохи 
добірного зерна (пшениця 
цього року вродила на ок

ну здоровою, паче соромив-. рсмих площах по ^0 центне- 
ся чи злився, ЩО знов на рів з гектара), тріщали при- 
иього звернули увагу. глушено віялки і

роз- 
ро-

ВИ-

за рулем, а коли ж 
поспів?

Комбайни урочисто захо
дили на подвір'я трактор
ної бригади. Червоні, з зір
ками на хедерах, вони горі
ли під сонцем, йшли легко, 
як на параді, паче й не бу
ло позаду важких, з доща
ми й вітрами, принізнілих 
ці,щорічних жнив.

Анатолій збуджений, по
веселілий, зістрибнув з ком
байна. В руках — трилітро
вій механізаторський тер
мос. Відкрутив кришку, по
лів дядькам:

— Вода з Козацької кри
ниці... Холодна, пийте!

— Вичистили криничку? 
Ох, і добра вода.
— Знали де конати...
— Це про Козацьку, там, 

де Вись із Тікнчем зливаю
ться?

— Добра вода!
— На здоров’я, пийте...
Нили холодну' смачну во

ду з Козацької криниці. Хто 
й коли ту неглибоку кри
ничку викопав — невідомо. 
Кажуть, що козаки, бо ж і 
названо видно недарма Ко
зацькою. Не замулюеться 
джерело, скільки років б'є 
воно з-під двох каменів!

Спраглі хлібороби 
раліїся здоров’я. Пив 
голій Іванов, і не міг 
тись — добра вода.

А як повсідались кружка 
на теплих соснових лавчи- 
нах, як вмовкли тріскотливі 
віялки, і голова колгоспу 
підняв руку — запала тиша:

— Дорогі товариші! До
звольте мені подякувати нам 
за вашу сумлінну працю на 
жнивах...

Анатолій сидів у другому 
ряду межи Сергієм і Юхи
мовичем, бачив молоді й 
літні, загорілі обвітрені ли
ця, добрі в цю мить і 
незвичайно урочисті, 
нові — обжинки!

— Перше місце на 
вах, намолотивши

це він

ії а бп- 
Апа- 

наші-

поля, що 
обрій, —

якісь
свят-

I - жни- 
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— швидше цепт1ІСР” зернд, здобув ком- _  ' • Пкгглгл.ил пгч пі т/гіг.4-сомольсько-молодіжпий ком
байновий екіпаж, очолюва
ний комсомольцем Анато
лієм Івановим...

і’ колгоспі справляли об
жинки.

В. БОНДАР,
Колгосп «Ленінський шлях», 

пахло Новоархангельський район.

ВІЧНА
страсний пропагандист і 
чудовий інтерпретатор му
зичної спадщини Шопена 
В цьому році виповнює
ться 175 літ із дня народ
ження.кохАпозитора, і про
грама піаністки складає
ться виключно з його тво
рів.

Концерт В. Горностає
вої — то концерт-розпо- 
відь (піаністка в її особі . 
чудово поєднується з опо
відачем). Мазурки Шопе-

на вона називає щоденни
ком. Мистецтво компози
тора реалістичне, це виті
кає з його світогляду. У 
концерті прозвучали третя 
і четверта балади Шопе
на. Третю В. Горностаєва 
пов’язує із «Світезянкою» 
А. Міцкевича. Навіть коли 
Шопен вдається до леген
дарного, суто романтично
го сюжету, то й тут ли
шається світлим і правди
вим

В.іра Василівна говорить: 
«Ваше місто має прекрас
ну історію. 138 років тому

тут саме у вересні грав 
Ференц Ліст свої останні 
концерти. Він належав до 
того кола діячів мисте
цтва, що й Шопен, Ж. Санд, 
Делакруа... Я давала від
криті уроки у Веймарі, до 
Ліст жив останні роки 
свого життя. А коли він 
приїздив до Єл'йсаветгра- 
да, був ще зовсім моло
дий, 
щоб зали ваших 
культури були 
для виконавців вічної му
зики»,

К. ТЕРЕНТЬЄВА.

36 років... Бажаю, 
палаців 
відкриті
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£2 АЛЕРІЙ Терещенко за- 
біг до райкому, як 

видно було з усього, .пря
мо од своїх зерноочисних 
маниш — він зараз пра
цює механіком по зерно
очисній техніці. А ДО ЦЬОГО 
був і керуючим відділку, І 
на курси замість головно
го інженера їздив, і... Втім, 
може,’ шукає себе чоловік 
у роботі, справу по собі 
підбирає?

— Та нП — каже на те 
сам Валерій. — Справа по 
мені, якою займався нілька 
•років і яку любив, у мене 
була перед тим. Але... — і 
молодий чоловік, похню
пивши голову, задумався 
про щось своє.

Причину тієї задуми по
яснила другий секретар 
Онуфріївського райкому 
ЛКсМУ Т. Авраменко:

— Бачите, Валера ущас 
секретар комітету комсо
молу колгоспу імені Комін
терну — одного з найбіль
ших у районі. Комсомоль
ська організація там нині 
складає більше ста чоло
вік. До речі, особливо 
зросла вона за останні ро
ки, відколи Терещепка 
комсомольці обрали секре
тарем. Він же став пер
шим в районі заступником 
голови колгоспу по роботі 
з молоддю. І проявив себе 
ініціативним, умілим орга
нізатором. Та з 1 січня 
1985 року посаду заступ- 

. гінка по роботі з молоддю 
і чомусь анулювали, і не ли
ше. в колгоспі імені Комін
терну, але й в інших гос
подарствах району, де во
ни були. Тим часом од 
посади комсомольського 
секретаря його ніхто не 
звільняв, так що він до
цього часу веде й комсо- Т* 
мольські справи. Однак, і 
самі розумієте, суміщати 
це в такому великому гос
подарстві з обов’язками 
механіка по зерноочисних 
машинах — це значить не 
встигати ні на одному, ні 
на другому місці...

Пеано, це особливо від-

чув під час жнив і сам ком
сомольський секретар, то
му, що звернувся до голо
ви колгоспу А. П. Резника 
за роз’ясненнями: що ж 
йому робити в першу чер
гу — комсомольські спра
ви вести, чи забезпечувати 
безперебійну роботу зер
ноочисної техніки? Анато
лій Петрович пояснив, що 
виробництво важливіше, бо

секретар зумів організу
вати актив, заручитися 
підтримкою парткому гос
подарства й правління кол
госпу, та упущень в робо
ті, за його власним зізнан
ням, вистачає. І найбіль
ше, вважає В. Калантаєв- 
ськпй, буває втрат через

лапки все це неможливо. 
Я вже можу навіть канди
датуру запропонувати на 
посаду заступника — бри
гадира колгоспної город
ньої бригади 'Ганю Мов
чан. Вона у нас активістка 
громадської роботи, успіш
но займається оргаяіза-

СТАВИМО ПРОБЛЕМУ

авторитеті комсомольських 
ватажків. Чи так вже кон
че була потреба виключа
ти зі штатного розпису 
колгоспів цю важливу оди
ницю?

Ми звернулися з тим же 
запитанням до завідуючо
го оргколгосппим відділом 
обласного управління сіль
ського господарства II. Д. 
Борей і одержали таке по
яснення:

— В «Рекомендаціях по 
штатній чисельності та 
основних функціях керів
них спеціалістів і обслуго
вуючого персоналу кол
госпів Української РСР» 
такої посади, як заступник 
голови колгоспу по роботі 
з молоддю, не вказано. 
Але це не значить, що її 
не можна вводити у штат. 
Особисто я вважаю, що 
там, де є нагальна потре
ба і де дозволяють еконо
мічні можливості госпо
дарств, такі посади слід 
уводити. Це випливає з не
обхідності посилення ви
ховної роботи З молоддю, 
мобілізації її на виконан
ня важливих завдань, які 
ставить партія не лише у 
виробничій сфері, але й у 
справі формування нової 
людини... І треба сказати, 
що Онуфріївський район 
у цьому плані швидше ви
няток, аніж правило: за
ступники по роботі з мо
лоддю є у голів багатьох 
колгоспів Компаніївсько- 
го, Добровеличнівсьного, 
Новоукраінського, інших 
районів області...

Але ж, спитаєте ви, чим 
тоді пояснити скорочення 
цієї посади в усіх без ви
нятку колгоспах району?

П. СЕЛЕЦЬКИЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Онуфріївський район.
Від редакції: Гадаємо, 

з приводу порушеної в ко
респонденції проблеми, 
висловлять свою думку 
комсомольські працівни
ки, наші читачі. А на пи
тання чому скоротили по
саду заступників голів 
колгоспів по роботі з мо
лоддю, чекаємо конкрет
ної відповіді від Онуфрі
ївського районного уп
равління сільського госпо
дарства.

до мети

Прагнення!

Людина заюрі.тась ба-;І 
жанням долетіти до сон-а 
ця. Вона знала, що для, І
цьою потрібно — крила.1
Людина зробила їх, і — о, 
щастя! — її мрія збулась.1
Недовгою була радість#
Ікара (так звали людину):^

■
сонце розтопило крила,,>

або На вихованні економити не варто
хліб, як 
лова. Не ______
речити, Валерій 
ну що ж, доведеться 
класти комсомольську ро
боту на післяжнивний час. 
Однак, пам’ятаючи про те, 
що одержував у 
комсомолу як 
комсомольської _____
ції чисельністю понад 100 
чоловік доплату 65 карбо
ванців, він, незвиклий до 
дармових грошей, звернув
ся в райком з проханням 
звільнити його од обов’яз
ків секретаря, йому пояс
нили, що це можна буде 
зробити тільки під час зві
тів і виборів, а до того ча
су мусить лишатися на 
посту. І тепер Валерій, 
весь запилений, щойно 
примчавши з Павлиша в 
Онуфріївну колгоспним мо
тоциклом (добре, що до 
райцентру недалеко), за
пально говорив другому 
секретареві РК ЛКСМУ:

— Не хвилюйся ти так, 
внески я обов’язково збе
ру! Розумієш, того місяця 
так склалось: зерно ле
жить на току, час не жде, 
запчастини треба шукати — 
ну хіба ж я не зібрав би 
вчасно ті внесни, якби не 
це?..

відомо, 
маючи

райномі 
секретар 
оргдніза-

усьому го- 
чого зале- 

вирішив: 
від-

цією політосвіти 
мольців, має нахил 
боти з людьми...

— Безперечно, — 
згодом у розмові зі 
секретар партійної 
нізації колгоспу 
В. С. Бутенко, —

ін-

РОХИ згодом я зу
стрівся із В. Калан- 

таєвським, секретарем 
комсомольської організа
ції колгоспу «Зоря», у якій 
74 комсомольці. Основна 
робота економіста у Вікто
ра не така неспокійна, як 
у В. Терещепка, однак 
не менш складна. 1 хоча

відсутність живого кон- 
такіу з людьми, адже він 
при потребі ніяк не може 
залишати свого робочого 
місця, та й роботу еконо
міста за нього ніхто ін
ший не робитиме...

Саме на ті дні, коли від
булася наша зустріч з 
В. Калантаєвським, припав 
і «пік» у підготовці до но
вого навчального року в 
системі комсомольської по
літосвіти. Та в «Зорі» на 
той чаг. у цій справі ще 
практично нічого не було 
зроблено: комплектація
групи системи комсомоль
ської політосвіти явно від
сувалася на майбутне. І це 
за три тижні до початку 
занять...

Мені пригадується, як, 
прощаючись зі мною, В. Те
рещенко, раптом сказав:

— Ви тільки не поду
майте, що я про себе тур
буюся — мені вже все од
но скоро тридцять, не 
комсомольський вік, але в 
одному я перекопаний 
твердо: заступник голови 
по роботі з молоддю у та
кому господарстві, як на
ше, потрібен. Інакше годі 
говорити про якусь си
стемність у комсомольській 
роботі, про організацію ці
кавого дозвілля, про діло
ві відносини в молодіжних 
колективах... Без органі
зуючої, централізуючої

сказав 
мною й 

орга- 
«Зоря» 

... . . . __ посада
звільненого секретаря ком
сомольської організації чи 
заступника голови кол
госпу по роботі з молод
дю, потрібна в колгоспі 
хоч би з огляду на те, що 
число молодих людей, які 
обрали його для прожи
вання, для роботи на зем
лі, останнім часом у селі 
зростає. Ця категорія сіль
ських жителів потребує 
особливого підходу й пиль
ної уваги. І, звичайно, най
кращий варіант — це коли 
молода ініціативна люди
на, їхній ровесник згуртує 
їх, ставши на чолі антиву... 

Х7 РАЙКОМІ комсомолу 
" теж дотримуються та
кої думки.

— Треба сказати, — го
ворив завідуючий відділом 
комсомольських організа
цій РК ЯКОМУ Л. Шу- 
мейко, — що ефективність 
комсомольської роботи на 
місцях з моменту скасу
вання районним управлін
ням сільського господар
ства посад заступників по 
роботі з молоддю різко 
знизилася. Мені особисто 
здається, що сталося так 
ще й тому, що цей захід 
негативно позначився на

о

Ікара (так звали людину):

зроблені з воску, — і смі
ливець упав на землю. Та,
зовсім не невдахою бачи-і
гься нам Ікар, він швидше^ 
втілення відважності, на-£ 

“ і
полегливості у досягненні,
поставленої мети.______  1

РЕПОРТАЖ

Що сьогодні у моді?
ВІДПОВІДЬ НА ЦЕ ЗАПИТАННЯ ДАЄ НОВИЙ МАГАЗИН

Кілька днів у цьому ма

газині, який недавно від

крився в Кіровограді, і

лоді».

наша газета («МК» за 14

вересня), не вщухає гамір

покупців. Серед відвідува

чів найбільше молоді. Та

це й не дивно: їх закликає

вивіска «Товари для мо

Загляньмо у відділ, де 
продаються годинники. Ви
бір, безумовно, великий, 
але найбільше тут елек-

годинників, які 
полюбились ос-

таннім часом юнакам та 
дівчатам. Чи завітаймо до 
відділу «Одяг для юна
ків»: любителі спортивного

стилю знайдуть для себе 
джинси, модні сорочки, 
куртки, а той, кому більше 
до вподоби стиль класич-

про що вже повідомляла

ний — сучасні елегантні 
костюми вітчизняних та 
зарубіжних швейних фаб
рик. Чимало покупців зі
бралось біля жіночого 
взуття: на прилавках туф
лі, босоніжки різного фа
сону, кольору на будень і 
свято. Записи популярних 
ВІА, естрадних виконавців 
пропонує відділ грампла
тівок...

— Ми намагалися піді
брати на прилавки такі то
вари, які подобаються мо
лодим, відповідають їхнім 
смакам, — говорить заві
дуюча магазином І. М. Ва
сильєва. — Придбати по
трібну річ покупцям до
помагають наші дівчата — 
я магазині працює комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив. Дівчата самі орі
єнтуються, що сьогодні в 
моді, що хлопцям і дівча
там до лиця, а що не ко
ристуватиметься попитом.

...Покупців у магазині 
не меншає протягом всьо
го дня. І це найкрасномов- 
ніше доводить, що товари 
подобаються • юнакам та 
дівчатам. Врешті, послу
хаймо самих відвідувачів.

І. Шевкун, слюсар-скла- 

дальник:

тронних 
найбільше

— Думаю, що гут мож
на купити гарні речі. € 
модний одяг, взуття. Хо
четься побажати, щоб та
кий вибір був завжди. Та 
й взагалі — спеціалізова
них магазинів потрібно 
створювати більше. І не 
тільки в обласному центрі.

А. Іванова, робітниця:

— Присмно, що в нашо
му місті з'явився такий ма
газин, все тут зручно, ні 
про що не забули — кос
метика, трикотаж, галан
терея, одяг.

О. 1. Смирнов, пенсіо

нер:

— Не дивуйтеся, що 
зустріли мене в магазині: 
прийшов купити подару
нок внучці. Продавці тут— 
молоді дівчата: і порадять, 
і запропонують, і підка
жуть. Впевнений, що ону
ка буде задоволена.

В розмові із завідую
чою магазином Іриною 
Миколаївною, з дівчата
ми, членами КМК, я зро
зуміла —вони готові й 
надалі підтримувати прес
тиж свого магазину, ав
торитет, завойований у 
перші дні роботи при
скіпливих, вимогливих по
купців.

— Справді, нелегко нам 
буде цього добитись, ---
говорить . завідуюча. — 
Найсерйозніша причина— 
у нас немає власного ба
зового підприємства, як у 
подібних магазинах інших 
міст. Наприклад, у Києві 
такому магазинові, як 
наш, молодіжний одяг 
пропонує швейна фабри
ка «Киянка». Так само і в 
Дніпропетровську. Безпе
речно, ми будемо уклада
ти договори з швейними 
об’єднаннями, молодіж
ними магазинами інших 
міст. Запланували провес
ти демонстрування мод, 
працюватиме в магазині 
модельєр. Думаємо про 
співробітництво з ательє 
по пошиттю одягу: щоб 
найкращі моделі, які спо
добаються молодим, йшли 
у серійне виробництво.

Т. КОСТЕЦЬКА.

На знімках: комсо
молка Анжела ШИКЕТ в га
лантерейному відділі _
дбайлива господиня, хоч 
трудовий стаж її ще не ви
значається ронами; виста
чає нині клопотів у молодих 
продавців відділу «Одяг для 
дівчат» Наталі ДАНИЛИ- 
ШИНОІ ї Людмили ПАСТУ- 
ХОВОї — широкий асорти
мент якісних і модних то
варів приваблює понупців.

Фото М. СА8ЕНКА.
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Леїенду про Ікара я при-я 
гадала не випадково, адже,) 
саме так називається во-А 
кально - інструментальна. ) 
група Кіровоградського ра-,) 
ионного будинку культури,£ 
про яку хочу розповісти.,) 
Дещо незвичайне ім'я ви-,) 
Ьрав для себе цей само-,) 
діяльний колектив. Зако-,) 
номірно, у читачів виникне,) 
запитання, чому саме його.,) 
Відповіддю буде легенда, і 
про Ікара, бо учасників зо-, | 
кально - інструментальної, І 
групи відзначає настійне, І 
прагнення до мети — так( ) 
служити людям своїм мис-# 
тецтвом, щоб воно зали-# 
шало а їхніх душах поміт-,1 
ний слід. Намою думку, І 
«ікарівцям» це вдається. їх,) 
тепло приймали у Кірово-(І 
градському, Знам’енсько-^ 
му, Новоукраїнському,( І 
Компаніївському районах, І 
Кіровоградської, Березан-,1 
ському та Миколаївському# 
районах Миколаївської об-# 
ластей. (і

Очолює вокально-інстру-< 
ментальну групу «Ікар»* ’ 
Олександр Пляченко. Він** 
закінчив Черкаське музич-' , 
не училище, потім музич-1, 
но-педагогічний факультет* 
Кіровоградського педаго-# 
гічного інституту. Олек-,) 
сандр добре розуміє му-,| 
зику, сам пише її. Так, на-# 
приклад, у репертуарів 
«Ікара» є такий твір, як, І 
«Баллада о земном шаре»., І 
Музику до нього написав,) 
Олександр Пляченко. Він, І 
же автор музики пісні на,) 
слова київського поета,) 
Євгена Варди «Дівоча вес-, І 
на». ()

Відкриває концертну' ’ 
програму ВІА пісня на'’ 
слова Михайла Дудіна' 
«Перед грядущим в отве-*’ 
те». Це — твір антивоєнної.)! 
спрямованості, яка є цент-,)' 
ральною у творчості само-а' 
діяльного колективу. Цей,)! 
зрозуміло, адже немає за-,)' 
пач аашпипіііілгп чавпамня"

/

<•

■і

раз важливішого завдання, 
ніж вберегти планету аід 
війни, «Ікар» теж вносить 
свій посильний вклад у бо
ротьбу за мир. Його зброя 
у ній — музика.

Белике емоційне вра
ження справляє на слуха
чів і пісня «Виновен ли по
рох», яка близька за сво
їм звучанням до «Баллады 
о земном шаре» і «Перед 
грядущим в ответе».

Помітне місце у репер
туарі вокально-інструмен
тальної групи «ікар» зай
мають народні пісні.

Хочу представити учас
ників вокально-інструмен
тальної групи. Це Тетяна 
Пляченко, Валерій Панчен
ко, Олег Калашников, Вік
тор Політаєв, Сергій Си
доренко, Сергій Кальни- 
ченко. Усі вони над усе 
люблять музику.

О. БОНДАРЕНКО. 
Кіровоградський район.
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до ПІДСУМКІВ ПЕРШОГО КОЛА

На старті нинішньої пер
шості країни серед команд 
шостої зони другої ліги 
фаворитами фахівці нази
вали «Таврію», «Зорю», 
«Колос», «Шахтар», «Кри
стал»... 1 ніхто не нава
жився згадати у цій ком
панії «Зірку». Навіть після 
першого кола поперед
нього турніру, в якому на
ша команда посіла почес
ну шосту сходинку, кіро- 
воградців серйозно ніхто 
не сприймав: успіх, мов
ляв, випадковий. Друге 
коло наші земляки прове
ли ще краще і результати 
не забарилися. У фінал 
«Зірка» вийшла з 31 оч
ком, що було другим по
казником у підгрупі та 
п’ятим й зоні.

Пригадується розмова з 
одним із провідних грав
ців «Зірки» Сергієм Ра- 
люченком відразу після 
Ігри з харківським «Мая

ком.» у Кіровограді. Напа
даючий сказав тоді: «Ти 
знаєш, зараз наша иоман- 

в. де спроможна виграти у 
| будь-якого суперника!».
8 І численні прихильники 

команди були задоволені 
грою своїх улюбленців. 
Ще б пак, адже в Кірово
граді явно зачекалися 
яскравих перемог. Але го
ловні надії болільники по
кладали на фінальний тур
нір. Матчів з сильними 
футбольними колективами 
першої підгрупи чекали із 
нетерпінням. І ось, після 
завершення першого кола 
головного турніру сезону 
стало зрозуміло, що при
хильники «Зірки» вкотре 
стали жертвами оптиміз
му, не підкріпленого май
стерністю і завзяттям сво
їх улюбленців.

...Йшла 25-та хвилина гри 
«Зірка» — «Закарпаття». 
Рахунок 1:0 на користь кі- 
ровоградців. І, здається, 
ніщо не зможе перешко
дити їм відсвяткувати дов
гождану перемогу. Та ось 
м’яч підхоплює закарпа
тець Василь Мартиненко, 
безперешкодно виходить 
до кіровоградських воріт 
і, супроводжуваний ли
ше... поглядами загіпноти
зованих суперників, зрів
нює результат. А в друго
му таймі гості виривають 
перемогу. Так драматично 
для «Зірки» закінчився той 
матч.

Дуже хотілося б знайти 
аргументи для того, щоб 
визнати ту поразку випад
ковою. Та вона лише про
довжувала біди, які поча
ли супроводжувати «Зір
ку» в головних матчах. А 
невдачі почалися вже на 
порозі вирішальних по
єдинків. 13 серпня наші 
земляки грали в Миколає
ві. Той матч був ювілей
ним для старшого трене
ра команди Ю. І. Горо
жанкіна, який очолив «Зір
ку» 27 траєня 1983 року: 
зустріч із «Суднобудівни
ком» стала для нього со
тою на посту керівника 
головної команди кірово
градського футболу. Та 
вийшло не свято, а навпа
ки. 0:5 — з 
ком «Зірка» 
гравалв при 
старшому тренерові.

Чергові поразки від оде
ситів (1:3), ужгородців 
(1:2), вінничан (0:2), тер- 
нопільців (1:4) і, нарешті, 
киян (1:4). Ці показники 
автоматично вготували для 
«Зірки» роль «хлопчика 
для биття» й після про
міжного фінішу.

Лише час здатний оціни
ти ту чи іншу дію. На
приклад, після завершен

таким рахун- 
ще не про- 
нинішньому

ня попереднього турніру 
деякі фахівці ремствува
ли на гру воротаря ко/лан- 
ди Бориса Філатова. Зо
крема, писали, що він по
миляється на еиходах, 
слабо керує партнерами 
по захисту. Висловлювала
ся думка довірити місце 
у воротах молодому Оле
гу Діброві. Філатов пішов 
з команди, його місце . 
зайняв дублер. І ось тепер 
можна зробити деякі ви
сновки. Коли основним во
ротарем був досвідчений 
голкіпер, «Зірка» пропус
тила 27 м’ячів у 26 мат
чах, а без нього 21 — ли
ше в 7 зустрічах. Ще до
сить легко ми розстаємо
ся з надійними футболіс
тами, так і не підшукавши 
їм повноцінної заміни.

До редакції надходять 
численні листи ,в яких лю
бителі футболу виявля
ють занепокоєння про по
дальшу долю «Зірки». їх 
автори ведуть серйозну 
розмову. Наприклад, ро
бітник О. Полов, звертаю
чись безпосередньо до 
Ю. І. Горожанкіна, пише:

«Юрію Івановичу! Я пра
цюю електрозварником на 
виробничому об’єднанні 
по сівалках «Червона зір

ка», на базі якого знахо
диться й футбольна коман
да, очолювана вами. Тіль
ки я представляю механо
складальний, а ви спортив
ний цех підприємства. Так 
ось, й у нас, чого гріха 
таїти, також бувають такі 
періоди, коли з різних 
причин не виконується 
план. Але ж з нас завдань 
ніхто не знімає, тому до
водиться працювати так, 
щоб виконати план нового 
місяця й підтягти хвости 
минулого. Щодо «Зірки», 
то у .1984 році команда 
розраховувала на п’яте 
місце, яке фактично ви
явилось вісімнадцятим. 
Тож коли фотболісти лік
відують борг, який дорів
нює тринадцяти^) щабе- 
лям турнірної таблиці, ад
же й десятого місця в ни
нішньому чемпіонаті буде 
замало!».

Проти такого листа важ
ко щось заперечити. В по
передньому турнірі перед 
ко/ландою було поставле
но дуже ясну мету — по
сісти місце у першій сімці. 
А ось на завершальному 
етапі, до якого «Зірка» 
ставиться з холодком, й 
почалися біди. Мабуть і 
тому, що й досі ніхто з 
болільників не знає, на 
який рядок в турнірній 
таблиці вона націлена. Не
вже на тринадцятий чи чо
тирнадцятий? А хто може 
гарантувати, що «хвороба 
втрати жадоби боротьби»

додому не попут
на електричці, !но- 
після гри з київ- 
СКА, зарікаєшся 
на футбол їзди-

ке перєкинеіься.на на
ступний сезон?

Вірні болільники!
Бони вибачать усяку не- 

Едачу,. дошкульну пораз
ку, якщо певні, що їх 
улюблена команда зроби
ла все, щоб досягти пере
льоти, якщо вона борола
ся до кінця. Показовим с 
лист до редакції мешкан
ця міста Знам’янки Ва
лентина Миколайовича Пе- 
рєсунька, який не пропус
кає жодного матчу в Кі
ровограді. «Відразу 
роботи,.— пише він, — 
їду до обласного центру, і 
а по закінченні гри доби
раюся 
ках чи 
ді, як 
ським 
більше 
ти,’та... любов до «Зірки» 
перевершує усе». Отак іг 
року в рік вірний при
хильник команди за сорок 
кілометрів поспішає не И 
матчі, а та показує ті ж 
нестабільні результати.

/Лабуть, уже давно пора 
навести належний порядок 
в усьому футбольному 
господарстві області. Щоб 
«Зірка» — частина велико
го орденоносного трудо
вого колективу — стала 
нашою справжньою гор
дістю. І перші кроки на 
цьому нелегкому шляху 
можна зробити ежє б дру
гому колі фінального тур-' 
ніру.

С. БОНДАРЄБ. ||

24 ВЕРЕСНЯ
/_, ЦТ (І програма)

16 10 — Новини. 16.15 — 
Дітям про звірят. 16.45 *-
Д. Шоетакбвнч. Симфонія 
.V. 7. 18.15 — «Книги — віс
пини дружби». Про Міжна- 
; сдиу книжкову внетавку- 
: і”.іаі:ок у Москві. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00—Чем- 
2ІІОНД Г світу з шахів. Інфор
маційний випуск. 19.05 —
Проблемі; — пошуки — рі
шенії;:. 21.00 — «Час». 21.35 

■ «Карел Готту'концертно
му залі «Люцерна>.• 22.40-— 
Чемпіонат світу з шахів. Ін- 
Ф.ірмаційниіі випуск. 22.55 —

І.ЧГОДНІ у‘ світі.

д уТ
16.10 — Срібний дзвіночок.

— Автограф. 17.25- —
— ЛаУКОВ0-ТЄХНІЧНИЙ

і.рогрес». (Кіровоград). 17.50 
— День за днем. (Кіровоград). 
18.00- Вересневі самоцвіти. 
(Кіровоград). 19.60 — Акту

альна камера. 19.30 — Кон
церт. присвячений відкрит
тю XI Еюесоїозного фести
валю телефільмів. 21.00 —
«Чаг-. 21.35 -- ФТ. Худож
ній телефільм «Повернення 
до Хатині*. 23.05 — Супут
ник XI Всесоюзного фести
валю телефільмів. По ваміи- 
ченні — Ношпіи.
А ЦТ (II програма)

12.10 — Фізика. 10 клас. 
12.40 — Історія. 4 клас.
13.35 — «Школа у Лисячих 
горках». Теленарис. 14.15 — 
Російська народна казка. 
15.00 — Новини. 18.00 — Но- 
шшн. 18.15 — «...До шістнад
цяти і старші». 19.00 — Слу
жу Радянському Союзу! 
20.00 — Вечірня казка. 20.15 
— Фільм концерт «.Зіграй ме
ні що-небудь». 20.30—«Спів
дружність». Тележурнал. 
21.00 — «Час». 21.35 — Те
лефільм «Конфліктна си
туація». 2 серія. 22.40 —
Новини.

25 ВЕРЕСНЯ
А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 — Дітям 
про звірят. 9.05 — Виступ 
академічного хору м. Пуш
кіна. 9.20 — Клуб мандрів
ників. 10.20 — Телефільм 
«Конфліктна ситуація». 2 се
рія. 11.25 — 1. Стравии-
ський. Балетна сюїта «Жар- 
птиця». 11.55 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 — До
кументальні фільми соціа-

л істинних країн. 15.30 — 
Грає Т. Федькіна (фортепіа
но). 16.00 — Пошти. 16.05 — 
«Орбіти космічні і земні». 
Документальний телефільм. 
17.05 — «...До шістнадцяти і 
старші». 17.50 — ’Концерт 
•гувінською ансамблю пісні 
1 танцю «Саяни». 18.15^ — 
Людина І закон. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00—Від- 
бірковий матч чемпіонату 
світу з футбоЛу. Збірна 
СРСР — збірна Данії. У пе
рерві — Новини. 20.45 — Як
що хочеш бути здоровим. 
21.00 — «Час». 21.35 — Те
лефільм «Моцарт». 1 серія. 
23.05 — Сьогодні у світі.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Музичний фільм «Розквітай, 
любов». 10.35 — Шкільний 
екран. 6 клас. Музика. 11.10 
— IX спартакіада УРСР.
Важка атлетика. 11.40 —
Концертний зал «Дружба». 
12.25 — Дпвосвіт. 13.05 —
Новини. 13.20 — Грає ор
кестр українських народних 
Інструментів. 16.00 — Новн- 
нн. 16.10 — Срібний дзвіно
чок. 16.30 — ФТ. Докумен
тальні телефільми. 17.10 — 
Сонечко. 17.40 — Населенню 
про цивільну оборону. (КІ-
ровогргід). 18.00 — День за 
днем. (Кіровоград). 18.15 — 
Оголошення. (Кіровоград). 
18.20—КІровоградщвпа спор
тивна. (Кіровоград). 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 ■— 
Екран молодих. 20.15 — ФТ. 
Документальний телефільм 
«Колискова з лялькою». 
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.35 — ФТ. 

Музичний телефільм »Зо
діак». 22.40 — Супутник XI 
Всесоюзного фестивалю те
лефільмів. По закінченні — 
Новини.
А ЦТ (II програма)

8.0П — Гімнастика.'8.15 — 
Документальний телефільм.
8.35. 9.35 — Основи інфор
матики і обчислювальної 
техніки. 9 клас. 9.05, 13.00— 
Німецька мова. 10.05 — Му
зика. Е. Гріг. «Пер Гюнт».
10.35, 11.35 — Загально біо
логія. 9 клас. 11.05 — «Сім’я 
і школа», Телеясурпал. 12.05
— «Вітимські береги». На
уково-популярний фільм.
12.15 — Байки І. Кризова. 
5 клас. 12.40—Природознав
ство. 4 клас. 13.30 — Учням 
ПТУ. Естетичне виховання. 
14.00 — М. Горький. Роман 
«Мати». 14.30 — Знай і умій. 
15.00 — Повний. 13.00 — Но
вини. 18.15 — Чемпіонат 
СРСР з боксу. Півфінал. 
19.00 — Бесіда JO. Жукова.
19.30 — Шахова школа.
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Новини. 20.20 — «Будів
ництво 1 архітектура». Кіно
журнал. 20.30 — Музичний 
кіоск. 21.00 — «Час». 21.35— 
Г. Мдівані. «День народжен
ня Терези». Телевистава. 
22.50 — Новіти.

26 ВЕРЕСНЯ 
А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 — Кон
церт для дітей. 9.05 — Оче-

видне — неймовірне. 10.05— 
Телефільм «Моцарт». І се
рія. 11.30 — Документальний 
телефільм. 12.00 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
«Комуністи 80-х». Докумен
тальні телефільми. 15.45 — 
Виступ Державного ансамб
лю народного танцю Турк
менської РСР. 16.15 — Нови
ни. 16.20 — «С. Смирнов. 
Письменник і громадянин». 
17.20 — В об’єктиві Йємен
ська Арабська Республіка.
17.35 — У концертному залі 
— школярі. 18.15 — «Мате
ринська доля». Теленарис. 
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Чемпіонат світу з 
шахів. Інформаційний ви
пуск. 19.05 — Світ 1 молодь. 
19.40 — Повніш. 19.45 — 
Співає С. Захаров. 20.00 — 
Документальний телефільм. 
21.00 — «Час». 21.35 — Те
лефільм «.Моцарт». 2 серія. 
23.00 — Сьогодні у світі.
23.15 — Чемпіонат світу з 
шахів. Інформаційний ви
пуск.
д УТ

16.00 — Новинп. 16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30 — 
Народні таланти. 16.55—ФТ. 
Художній телефільм «Гостя 
з майбутнього». 1 серія. 
18.00 — Екран пошани Ук
раїнського телебачення.
18.15 — День за днем. (Кіро
воград). 18.30 — «Кроки
шкільної реформи». (Кірово
град). 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — «Знову про 
транспорт». Із циклу «ди
сципліна поставок: міра від
повідальності і честь під- 

присметва. 20.30 — Есчірній 
концерт. 20.45 — На добраА 
ніч. діти! 21.00 — «Час»“
21.35 — 10. Марцинкявічюс. 
«Стіна». Телевистава. 22 50
— Супутник XI Всесоюзного 
фестивалю телефільмів. По 
закінченні — Новини.

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

«Папір 1 час». Науково-по
пулярний фільм. 8.35, 9.35-^' 
Загальна біологія. 10 клаС. 
9.05, 12.05 — Іспанська М'У- 
ва. 10.05 — Фізика. Механі* 
ка і механізація виробни
цтва. 10.35, 11.40 — Зооло
гія. 7 клас. 11.00 — Мамина 
школа. 11.30 — Науково-иб- 
пулярний фільм. 12.35 
Музика. 5 клас. 13.05—Фільм 
«В бій ідуть тільки стари; 
ки». 14.35 — Школярам прд 
фізіологію і гігієну. Загадки 
Крові. 15.05 — Новини. 18.00
— Новини. 18.20 — Народні
мелодії. 18.35 — Чемпіонат 
СРСР з боксу. Півфінал. 
19.20 — Чемпіонат СРСР З 
баскетболу. Чоловіки. «Жаль- 
гіріс» — СКА (Київ). 20.С0 — 
Вечірня казка. 20.15 -,’Х
Л. Боккеріні «Квартет ор. 27 
Кз 2 соль мінор». 20.20 
Ритмічна гімнастика. 20.50
— Документальний теле
фільм. 21.00 — «Час». 21.35
— Чемпіонат СРСР з баскет
болу. Чоловіки. «Динамо» 
(Тбілісі) — ЦСКА. 22.15 —'
Новини.

Редактор*
Ю. СЕРДЮЧЕНКО-

Кіровоградський державний педагогічний інститут 
імені О. С. Пушкіна

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ 
на підготовче відділення з відривом 
ВЕД ВИРОБНИЦТВА

(денна форма навчання!
ТА БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
(заочна форма навчання)

Набір провадиться на 
такі спеціальності:

денна форма — україн
ська мова і література, фі
зичне виховання’,

заочна форма — росій
ська мова і література, пе
дагогіка і методика почат
кового навчання.

Вступники подають такі 
документи:

1. Заяву на ім’я ректора.
2. Направлення встанов

леного зразка.
3. Характеристику, під

писану керівниками під
приємства (військової час
тини). партійної, комсо

мольської і профспілкової 
організацій, завірену пе
чаткою.

4. Документ про середню 
освіту (оригінал).

5. Витяг з трудової книж
ки (книжки колгоспника)’, 
завірений керівником під
приємства чи колгоспу.

6. Медичну довідку (фор
ма Ка 086/у).

7. Шість фотокарток 
3X4 см.

Вступники особисто пре
д’являють паспорт, військо
вий квиток або приписне 
свідоцтво, а при зарахуван
ні — трудову книжку.

Прийом документів: на 
денну форму навчання — 
з 1 жовтня по 10 листопа
да (для звільнених у запас 
з лав Радянської Армії — 
до 15 січня), на заочну 
форму — по 20 вересня 
(для звільнених у запас з 
лав Радянської Армії — 
ДО 1 Грудня).

Співбесіди: на денну
форму навчання — з 11 по 
25 листопада, па заочну— 
з 16 по 25 вересня.

Початок занять: денна 
форма — з 1 грудня, заоч
на — з 1 жовтня.

Строк навчання: денна 
форма — 8 місяців, заоч
на — 10 місяців.

Умови прийому.
На підготовче відділення 

приймаються юнаки і дів- 
чата із закінченою серед
ньою освітою з числа пере
дових робітників, колгосп
ників, звільнених у запас 
із лав Радянської Армії і 
Флоту, старших піоиорво- 
жатих міських і сільських 
шкіл, за направленням 
промислових підприємств, 
будов, організацій тран
спорту і зв’язку, геолого
розвідувальних і топогра- 
фогеодсзпчн и х організа
цій, радгоспів, колгоспів, 
міжгосподарських підпри
ємств і промислових об’єд- 

вапь у сільському госпо
дарстві, командування вій
ськових частин, загально
освітніх шкіл за рішенням 
загальних зборів і реко
мендаціями партійних, ком
сомольських і профспілко
вих організацій. Рекомен
довані на навчання повин
ні мати на час розгляду 
питання про направлення 
не менше одного року без
перервного стажу на ос
танньому місці роботи, а 
старші иіонервожаті — не 
менше двох років стажу 
роботи в школі.
Зарахування провадиться 

за результатами співбесіди.
Довідки можна одержа

ти в деканаті підготовчого 
відділення за адресою: 
316050, м. Кіровоград, вул- 
Шевченка, 1, кіми. Ю. 
Тел. 29-5-30.

«Молодой коммунар» - 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На /крайнеком языке.
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