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Виходить
з 5 грудна 1939 р.

ХРОНІКА УДАРНИХ БУДНІВ
ВОЛИНСЬКА
На ударній передз’їздівсьвііій вахті молодих трудіани5 ьів села нашого
району
| комсомольська організація
| колгоспу імені Леніна —
Уодна з передових. Відразу
два
комсомольсько-могоІдіжних колективи
з цього
господарства — правофлан
гові соціалістичного змаган
ня, присвяченого наступному XXVI з'їздові КПРС.
На третій молочнотовар
ній фермі трудиться друж
ний
комсомольсько-моло
діжний колектив, де групиомсоргом доярка Валенти
на Поклад. Узявши на честь
з'їзду підвищені
соціаліс
тичні зобов’язання, дівчата
працюють нині з виперед
женням ударного
графіка.
Нині
мають від
корови
більш як по 3200 кілограмів
першосортного
молока.
Отож до кінця року колек
тив наблизиться до чотири
тисячного
рубежу. Давно
вже працюють
у рахунок
1981 року молоді водії ав
томашин ЦЬОГО ж «ілгчспу.

А річний план бони вико.і.іли ще більше місяця тому
— до Дня Конституції.
НОВОАРХ АНГЕЛЬСЬК
Новими успіхами у праці

відзначає молодь
району
кожен день пєредз’їздівської вахти. Молодий механі

затор Володимир Семко з
колгоспу «Дружба» в ці дні
трудиться із значним пере
виконанням
денних НООДА.
Він іще до Дня Конституції
справився
з
п’ятирічним
завданням. Серед
право-

флангових
змагання — і
його товариш, молодий буряковод комсомолець Во
лодимир Осадчук. Вони ра
зом із шоферами
коллеомольцями
Олександром
Стукалом і Григорієм ГЇолиневайком добре попрацю
вали на збиранні буряків.

А'олодь становить основу
колективу райсільгоспхімії.
Та й саму цю
організацію
створено нещодавно. Проте на полях
навколишніх
господарств на вивезенні та
внесенні
міндобрив
уже
встигли добре зарекоменду
вати себе молоді її праців

ники, трактористи
комсоМПЛГІ1І Іван
Г.^..„
горій Сторожуй, водій єв:омашин
Петро Пироденчо,
Олександр'
Безпрозоаний
та інші. Свої успіхи мо
лодь
присвячує
з'їздові
рідної партії.
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ДУУ їхніх словах —
гор
дість за свою працю, за
свій внесок у здобутки за
водчан. А еони таки ваго
мі. З п’ятирічною справи
лись
іще
напередодні
110-і річниці з дня народження В. І. Леніна. Десятимісячний план
випуску
салової продукції викона
ли на 112 процентів, реалізації — на 106, добилися
порівняно
з відповідним
періодолА минулого року
зростання продуктивності
праці на 5,2 процента.
На столі директора кон
сервного
заводу
М. І.
Приймака — альбом з фо
тографіями. Здається, зу
пинилася на них мить тру
дового натхнення багатьох
людей. Це
схвильована
розповідь мовою фотодо
кументів про те, гк робіт
ники підприємства постій
за височу
но борються
викультуру й естетику
робництва, дзльше •зропродунт явності
стання
праці.

СМСО/ЛСЛЬЦІ

заводу

Широно розгорнулося со
ціалістичне
змагання
за
гідну зустріч
ХХУЗ з’їзду
КПРС на
Кіровоградському
ремонтно-механічному заво
ді Укрремтресгу. Серед пра
вофлангових його — немало
комсомольців
і молоді. То
кар Валентина
Сорокун з
механоскладального
цеху
№ 1, наприклад,
з перших
днів передз’їздіесьного зма
гання вийшла в лідери. За
дев’ять місяців дівчина спраьилася з річним завданням,
а нині вже працює в рахунвння змінного завдання на
130 —-*40 процентів — зви
чайна норма її роботи.
На знімку: исмсомолна
Валентина СОРОКУН.

Фито П. УМАНСЬКОГО.

аплодували. Справді,
вони добре знають і пора
жають дівчину. За її ро
колективу. Працюють тут
ботящі руки, за веселу
в основному дівчата, очо
вдачу за щирість. Протя
лює комсомольську орга
гом тих кількох років, що
нізацію Ганя Кушко — мі
минули з початку її трудо
сяць тому спілчани вдру
вої діяльності, вона доско
ге обрали її секретарем.
нало оволоділа спеціаль
Але їхньолду вмінню пра
ністю стерилізатора і пра
їхній
дружбі і
цювати
цює разом
з усіма, не
Б роботі МІГ би
злагоді
шкодуючи сил...
позаздрити будь-хто.
Операція
стерилізації
виконується аж наприкінці
Консервний цех постійно
руху продукції по конвей
розширяється. Зовсім не
єру. Тож спільна
робота
давно тут змонтовано дру
дівчат на есіх попередніх
гу потокову пінію консер
операціях набирає закін
вування овочів і фруктів.
ченого, так би мовити ви
Уведення її в дію не тіль
гляду саме тут.
ки вдвоє збільшило вироб
А починається
вона на
ничі потужності цеху, а й
дільниці миття посуду, де
ще більше піднесло його
зайнята член КМК Олена
роль у боротьбі за вико
Скороход. Потім чисто ви
нання виробничих завдань
миті банки рухаються г.о
і соціалістичних зобов яконвейєру до
робочого
зань заводу в цілому.
місця Олі Карпенко та Ва
... Того дня Ганя Куш/.о
лі Бондаренко. Вони роз
прийшла до цеху з буке
фасовують продукцію, що
том квітів. Зібрала дівчат,
консервується, а також до
потім, вийшовши наперед
дають до неї у певних спів
і трохи зашарівшись, ска
відношеннях спеції. Опе
зала:
ратор
Галя Дудчишича
— Всі ми знаємо
Раю
стежить за тим, як напов
Сологуб. Вона прийшла до
нюються банки сиропом,
нас після закінчення шко
далі машина, біля якої
ли і в комсомольсько-/лопрацює
Рая
Виговська,
лодіжній зміні
з перших
закриває їх.
І вже після
днів. Сумлінно трудиться
цього банки подаються до
Рая. І сьогодні, поздоров
автоклавних
корзин, де
ляючи її з визначною по
Рая Сологуб провадить їх
дією в особистому
житті
стерилізацію До речі, за
— одруженням, я хочу від
виробничим
- процесом
імені комсомольців поба
консервування
стежать
жати їй усього найкращо
автоматичні пристрої, що
контролюють тиск, темпе
го. Щастя і радссті тобі,
ратуру тощо,
Раю!
— Але якість вироблюДівчата захоплено
за-

не уявляють себе ос
К
торонь від справ усього

1Є листопада
відбулася
четверта сесія обласної Ра
ди народних депутатів сім
надцятого скликання.
Сесію відкрив голова обж
виконкому депутат В. Р. Же*
ліва.
Головою сесії було обра
но депутата Г„ С. Ружина,
секретарем
—
депутата
Р. М. Гуртову.
Сесія розглянула питання
«Про план економічного і
соціального розвитку облас
ті на 1981 рік і г.рс хід ви
конання плану економічнею і соціального
розвитку
області в 1980 році» та «Про
бюджет області на 1981 рік
і звіт про виконання бюд
жету області за 1979 рік». З
доповідями виступили голо
ва планової комісії облви
конкому депутат Е. Гї. РейзИЇх і завідуючий фінвідділом
облвиконкому депутат В. В.
Кир ЯНОЕ, із співдоповіддю
— голоеа постійної плано
во-бюджетної комісії облас
ної Ради депутат П Є. Ма
ренко.
В дебатах на доповіді І
співдоповідь
узяли участь
депутати И. М. Черевно —.»
голова
Кіровоградського
МІСЬКБИКОНКОМу, И й. іїїушна-

МОЛОДЕ ОБЛИЧЧЯ П'ЯТИРІЧКИ
ТГЬ
І ДНЕ ДА ВН А В. Я. Но; а,
И
один
з
ініціаторів
створення
краєзнавчого
музею е Добровеличківці,
став частим гостем на ви
робничих об’єктах. Сьо
годнішній день
селища і
району — ударна
праця
трудівників колгоспних ла
нів, трудові успіхи кращих
робітничих колективів райсільгосптехніки,
консерв
ного заводу, інших підпри
ємств — має знаній відо
браження е експозиції му
зею.
— Про нас уже й фільм
зняли, — кажуть дівчата з
комсомольсько - молодіж
ного колективу консервно
го цеху консервного ЗОЕО-

Сесія
обласної
Ради

чутну користь виробництваної продукції залежить
. . X
перш Зо ЕСЄ ВІД людей. ----- ЕУКількісні показники ро
каже бригадир Валя Леботи
колективу
цеху теж і
кицька. — І туг годі було
б когось виділити особ пи неабиякі. План цього року
він, ставши на передз’їз- ]
ко, бо праця кожного од
дівську вахту, зобов язавнаково В8ЖЛИЕ6...
до Дня
Справді, як би не стара єя виконати ще
лися дівчата на розфасов Конституції і до цієї дзти
ці, та коли б їм з дільниці дав 114 процентів завдан
миття подавали недобро- ня. Нині комсомольсько---------- ра молодіжна зміна майстра
якісно підготовлений
суд то старання їхні на- Валентини Кухоцької що
б марними, дня виконує змінні завдан
певно, були
ня не 125—130 процентів.
Однак у них такого не
бугає Просто не можуть Її внесок у здобутки цеху
з кожним днем зростає.
еони підводити своїх това
Молодь готується справді
ришів — і все. В силу то
зу
го духу товариськості вза по-номсомольському
ємодопомоги, душевності, стріти XXVI з'їзд КПРС.
ЕДАРМА ж і в
тому
що створився в колективі,
фільмі місцевого кіе силу звичайного людсь
нолюбителя - краєзнавця
кого почуття дружби.
Однак самим
дівчатам В. Я. Ноги, з якого ми по
було б важко добиватися чали нашу розповідь ро
таких результатів. Річ, у боті консервного цеху і,
тім, шо боротьба за якість зокрема, комсомольськонабрала
на підприємстві молодіжної зміни майстра
широкого розмаху. "Тому- Валентини Кухоцької від
то і продукція гут ь основ ведено чільне місце. /Ли
ному першого
И ВИЩОЇ о нуть роки, і сьогоднішні
сортів. До речі, за якість ударні трудові будні ком
у консервному цеху від сомольців стануть історі
повідають зовсім молоді єю Але вони не зникнуть
люди, що не заважає ім безслідно, не кануть у не
робити свою справу зріло, буття. Нові покоління ком
як слід Бо спираються на сомольців заводу зверта
до них, вбачати
знання, та й уміють
зна ючись
йти спільну мову з безпо муть у цьому витоки тру
середніми
виконавцями дового дерзання юго, для
Дня,
завтрашнього
робіт. І лаборантка
Ганя гас
з них своє
Кушко, і мікробіолог Ніна черпатимуть
ЗбеПароьенко, і інженєр-тех- трудове натхнення,
нолог Людмила Приймак режена дбайливими РУ— комсомолки. Вони орга нами мить знову і знову
нізовують і проводять дні оживатиме в трудовій ес
якості, які вже ввійшли в тафеті поколінь.
Є. БОНДАРЕНКО.
систему і приносять від-

Н

рекко — комбайнер колгос
пу імені Ватутіна
Кірово*
градськогс
району, М. Д,
Сиротюк — дирєнтор бу
дованого Кіровоградського
заводу тєппсесзних дизелів,
Т. Я. Клименко — економіст
колгоспу
імені
Мічуріна
Новгороднівсьнсго району,
І. В. Петров — голова Світловодськогс міськвиконко
му В. Я. Маслюченкс — на
чальник
облсільгоспуправлінкя,
К. І. РуденнО' —«
свердлувальниця Олександ
рійського звЕсду підйомнотранспортного устаткування,
—
голова правління
еблепожибспілки,
а також В- В.
Спренжин
—
начальник
еблавтоупрядління.
Розглянуто також питан
ня пре внесення
змін до
складу комісій обласної Ра
ди.
В обговорених
питаннях
прийнято рішення.
В
роботі
сесії
взяли
участь
голова
Комітету
Держпртехнагляду
УРСР
В. !. ДегтйрьоБ та завідую
чий відділом по роботі по
стійних
комісій
Президії
Верховної Ради УРСР 0. ОТетерук.
Звіт про сесію буде опуб
ліковано.

ЖИТТЯ МОЛОДІ
ЗА РУБЕЖЕМ
ВКЛАД МОЛОДИХ
БЕРЛІН. Більш як 200,
молодих новагорів і ра
ціоналізаторів НДР удо
стоєні нагород на огляді
досягнень науково-тех
нічної творчості молоді
республіки, який прохо
дить у Лсйпцігу.
Юнаки і дівчата краї
ни
вносять
чималий
вклад
у підвищення
ефективності виробницт
ва.
Раціоналізаторські
пропозиції дали
----- змогу
-і——,
зекономити нього року
сировину і матеріали
вартістю 1,2 млрд марок.

ДЕМОНСТРАЦІЇ
СТУДЕНТІВ
ПАРИЖ Тисячі фран
цузьких студентів і ви
кладачів взяли участь у
масових демонстраціях,
які відбулися в Парижі,
Реймсі, і ревоблі, Рулві
та інших упівсрсвтетськпх містах країни. Вовн
булл проведені па заклик
націй пальної спілки сту
дентів Франції, загальної
. конфедерації праці і на
ціональної
профспілки
працівників вашої шко
ли’

„МоЛОДНй коляу ялі?“

--------------- З С2Е©^.

АНИДА
СїїаП
Томашевсьна

Антонівна саме вона, було б непра тікою, знаю психологію лю
пролагз.ч- вильно. Головне
ж те, на дини.
І справді, педагогіку во
дметом працює лише другий думку Стеланиди Антонів
постійно на знає добре. Завжди, го
ріп, зла наслідки її ро'ооти ни, що вона сама
готувалась до туючись до заняття, їй дово
свідчать про те, що людина, працювала:
як кажуть, на своему місці. занять, аналізувала наслід диться перечитувати багато
Вона керує гуртком комсо ки, вивчала запити аудиторії, літератури, робити помітки,
мольської
політосвіти на
Ульяновському
хлібоприй
мальному пункті.
...А починала важко. Від
чувала.. що хлопці і дівчата
якось не так
настроєні. А
тому й пасивними
були, і
відповіді млявими трапляли
ся. Здавалося б, і тема лек
ції ціказа, а от немає кон
цитати, писати
підходу до своїх виписувати
такту з аудиторією. І вирі шукала
план заняття, конспект, але
шила вона перед
кожним слухачів.
— Мені легше, ніж деко ніколи Степанида Антонівна
заняттям
десять—п ятнадцять хвилин приділяти ПО тру з пропагандисте райо не користується «шпаргалка
Річ у ми». Розповідав своїми сло
ЛІ гін формації. Спробувала. ну, — каже вона. —
Сподобалося всім. А особ тому, що я педагог за фа- вами. Приводить ззьяття у
ливо хлопцям. Спочатку ін >ом. Здавалося б, матема формі бесіди. Для наочнос
формацію підготувала сама, тик нічого спільного не має ті використовує місцеві при
потім за це взялися комсо з політикою (тут краще бу клади, минуле порівнює із
мольці. Для них це щось на ло б історикові, географові, сучасним.
Великого значення Степа
зразок розминки. Часом на з крайньому разі літерато
виявляється, що нида Антонівна надає пунк
віть посперечаються. А са рові), та
ме □ таких суперечках роз математика також непогано туальності. Ніколи не дозво
кривається характер люди допомагає справі пропаган лить собі спізнитися на за
у слуха
ни, дізнаєшся, чим вона ці ди політзнань. Легко мані няття або забрати
кавиться, якими оі:има ди пулюючи цифрами, можні чів зайвий час. За її понят
виться на світ, що для неї куди краще донести матері тями — це повага до інших
головне, що — другорядне. ал до слухача, адже людина і до самої себе.
Тепер, коли лектор і ауди
Мабуть, манівці
пошуку краще сприймає тоді, коли
порозумілися і між
спільності, взаємозецікавле- вона може реально уявити торія
величину, кіль ними склалися непогані зїдносгі почались з цієї самої масштаби,
пла
політінформації. Але гово кість. Дуже багато важить і носини, комсомольці
тять тією ж монетою. Вони
рити, що успіх забезпечила те, що я знайома з педаго-
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не тільки виказують симпа
тію до свого старшою това
риша, з й прагнуть багато з
чому наслідувати Степанид/
Антонівну. Завжди ’ прихо
дять вчасно на заняітя, ста
ренно готуються до нього,

коли відповідають, то також
без будь-яких папірців.
Спільна праця
захопила
їх усіх. Молодь
приходить
на лекції не заради «галоч
ки», а отримує від них задо
волення, відчуває своє ідей
не зростання. Дмитро Зеле
няк, наприклад,
виготовив
карту створення марксист
ських гуртків у Росії та кар
ту, де позначено маршрут
Володимира Ілліча на міс
це заслання (з сего Шушенське). Конкурс на краще чи
тання віршіз про В. і. Ле
ніна комсомольці провели
разом з учнями 5-го класу,
де класним керівником Сте
панида Антонівна. Діти не
просто послухали молодих
рсбігникіз, а й самі позма
галися з художньому митан-

лясхасjr.fiдл

ні. Користь від таких зустрі- чей очевидна.
Кажуть, що роботу зчиїеля можна оцінити по успі
хах учніз. Саме таким при
кладом може
бути ідейне
зростання Володимира Гречанізського. Якось на почат
ку він готузаз політінформацію. Набраз багато ціка
вих прикладів, а ось поз язати їх не зуміз. Не здало
ся. Та згодом усе стало на
місце. Тепер він проводить
змістовні
політінформації,
блискуче відповідав на за
лікові запитання. А для себе
вирішив, що середньої осві
ти мало, і готується вступа
ти до вузу.
Цього року гуржівці Степаниди Антонівни працюють
над-темою «Вчені, що пере
творюють світ».
Матеріал
надзвичайно багатий. Адже
тут не тільки фізики, хімі
ки, біологи, а й історики,
юристи, філософи та інші.
Обсяг, матеріалу
не лякає
ульяновських комсомольців.
Тричі на місяць вони слуха
тимуть
розпозідь свого
пропагандиста,
сперечати
муться про
події у світі,
висловлюватимуть свої мір
кування з приводу найваж
ливіших проблем сучаснос
ті.

В. АФАНАСІЄНКО.

року'---------МИКОЛАЇВ
Достроково
виведено
па проектну истужшеть •
технологічні лінії першої
черг н
Миколаївської о j
глиноземного заводу.
У вересні ЦЬОГО року,
v відповідь па тірнімтіїння
товариша Л. І. Брежнєва
з пагод» введення в дію
ці ого найбільшого під-]
приємства
галузі, йоіоі
колектив
зобов язався і
достроково
освоі-іі: її.'-1
тужності першої і панередодні відкриття XX‘Я
з'їзде КПРС ввести і:
дію 'другу чергу заводу.
Свого слова і линозе лші-1
кп додержали.

ДНІПРОПЕТРОВСЬК
Першу чергу однієї З
найбільших
на Україні
Орі.іьської
бройлеричї
фабрики достроково вве
дено в дію. В дванадця і з
її корпусах
з яшіліі'.л
ситні
тисяч новоселів,
кожен з яких вже до но
вого року досягне півчз■ ра кілограма. Пусковій
об'єкт
розрахований їм
ІиС'рІЧІїе
ВИрОбіІПЦі’ЗО І
трьох мільйонів бройле
рів, а після
закінчення
будівництва нот у жиісіь
комплексу зросте бІЛІ.ЧІ
як утроє,

1
ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

Від CBJO1.Ä
ДО ДІЛА
Промовців на
звітно-ви ПІДПрИЄ! «ства
ззлшиає це
борних Зборах КОМСОМОЛЬЦІ1! питания поза уваїсю.
'Ге ж саме можна бул» б
астотрачсЗпам’япського
сказати і про
культурно
підпрнємс і за
г.ортиого
ягле&ку го
і
спортнюну ррГиі’юзо оуло багато.
і
"ТД Як; нрапальцях можна полі
. вило, говорили ті, хто і пра- ту.
І нює добре, і участь у гро- чити ті змагання з шашбД
Колектиз
вуглерозрізу бутку лежать з основі ус
«АЛорозізський» — пере піхів екіпажу крокуючого
шахів і а настільного тенісу,
гіадському житті бере.
довий
у
виробничому екскаватора, очолюваного
що проводились тут.
У тому, що колектив
об’єднанні «Олександрі я- Д. Т. Сазчуком, якого ви
Коли зайшла мова про
1‘рпємства свої планові
вугілля». На
ударній пзданая трьох кварталів
організацію відпочинку, ар і
бачите на знімку вгорі г.іредз їздівсьчій
вахті віч
воруч. Змінні
завдання
і.ііпиього року перевиконав, і є, що мало влаштовується
іде попереду, набагато ви
усі присутні па
немалий вклад і комсомоль вечорів,
екіпеж
виконує
на
110
—
переджаючи своїх суперпогодились.
115
процентів, видаючи
ців, передовиків виробницт зборах з цим
никіз по змаганню, Взявва Миколи Степанова, Воло- Але ж хто їх оргаїіізовушіглан 350—
ши на честь з’їзду підви- щодня понад
400 тонн вугілля.
Перед
римпра Чубеика, Анатолія т.чме? Про ге нічого не бу
щене соціалістичне зобоЗамкового,
Петра Инрі.го- ло сказано, хоча самим чле
в’язання — видобути на кі- ветеранами не лсступаєтькомсомольсько-моло
ва... Добре трудя ївся х.то.т- нам комсомольської органі
нець року 2210 тисяч тонн ся
автотранспортного
ці в ці дні. Однак не тільки зації
бурого вугілля (це на 60 діжний екіпаж С. Л. Во
підприємства
добре відомо,
про успіхи Сказали промозтисяч тонн більше від річ ронька, що поацює на ек
яка мізерна
частка їхньої
ці
Більшість
.
■>
спілчан
повескаваторі
ЕШ-6/45.
Хлопці
ного
завдання), гірники
участі в гуртках
артисгівла
принципову
розмову
про
щодня
видають
на-гьра
вуглерозрізу
успішно з
а іагорі,».
недоліки.
А
вони
ще
трап

300
—
400
тонн
Нсдпланозоним справляються. Лише
іІеДОЛІКИ. П|)О -ЯКІ ЙШ.І-.ГС4
ляються в житті комсомоль
десять місяців нинішнього го палива. На знімку вгорі ■
і.а зборах, зовсімі
ської
організації.
не нрчроку народному
госпо праворуч — члени комсо
меншують того. ЩО ЗроблеЧи
міг
бути
більшим
вне

мольсько
‘
молодіжного
дарству вони відвантажили
сок комсомольців у трудові нЬ колективом за знітннй пе
(зліва направо) І
58 тисяч тонн надпланозо- екіпажу
здобутки шоферів підприєм ріод. Але житія
нима; .те,
С. Л. Боронько
та С. 3.
іо палива.
Щоб
комітет
комсомолу
ства?
Іак,
міг.
Якби
деякі
Сімнадцять років пра Титов з гірничим майст
члени Спілки вимогливіше ілябше вникав у будні ОКцює на суглерозрізі «Мо- ром В. 1. Гендегєм.
ремнх КОМСОМОЛЬЦІВ,
. , актиііставились до себе і добросо
розівський» комуніст 3. І.
На розкривних роботах і
піше ЗІгуртовував спілчан па
вісніше
—
до
робо
і
II.
Якби
Гендель. Зміна гірникіз, де пеошість удержує колек- '
не було порушень трудової вііконапия тих завдань, які
він майстром,
— право тив потужного ВІДЗЗЛЬНЗдисципліни, тих кількох ви Скоять перед підприємством.
флангова змагання. На її транспортного МОСТо (зні, 0воР"-ч» на Зборам
падків, коли працівники ме
рахунку 20 тисяч тонн ву мок унизу). За ДЗСЯТЬ міЬолгар, начальник авдичної служби змушені бу іопарку, М. ф. Нестеренко,
гілля, видобутого
понад
сяців він зидаз пснед план
ли не допустити ДО роботи
план цього року, а всього
начальник колоші, та інші.
майже пізмільйона кубодеяких молодих водіїв, бо
за десяту п’ятирічну над
Звітно-виборні збори ва
плановий доробок
зміни мегріз гірничої маси.
виявили у них парк
алко тажком комсомолі!’ підпрнголю...
становить 60 тисяч тони.
Р. ЄПЕИКІН.
є.мства обрали
молодого
Чіткий трудовий рит/а і
На жаль, годі комітет ні
ком-ушета водія Петра Пи
вуглезидовисокий темп
Фото автора.
трохи не стривожився, а то рогова. Думається, це зміц
вариші по роботі не сказа нінь комітет,
внесе свіжий
ли порушникам свого твер Сірхміпь у його роботу, до
НА СТУДЕНТСЬКИХ МЕРИДІАНАХ
настрою, кожен щедяя протягом місяця заставляв собі
дого принципового слова.
ту оцінку, яка ніби
відображала
певний емоційний
поможе активніше впливати
Комітет недопрацював... У •ои^ВІ,|)0б’!11чу Діяльніссь
стан. «Синдром нугя», тобто стан
невизначеності, нечомусь
виявив
певності, навіть апатії, спостерігався найчастіше у гих,
пасивність, ю.мсомольщз. спрямовувати
неоперативність,
хто надмірно завантажений різними дорученнями або
нсріпіу- енергію молодих у потрібне
чість. До речі, па
займається ділом, до якого не лежить душа.
зборах русло, пожвавити роботу но
Таку дещо незвичну назву м?є новий
студентський
1
У ході обробки матеріалу було виявлено цікаву за
КОМСО М ЄЛЬЦІ ви есл 11 немало зростанню рядів організації,
науково-дослідний іурток Київського державного пед
кономірпість у динаміці настрою: на початку тижня вія
пропозицій, реалізація як ах.. адже резерви для цього на
інституту імені О. М, Горького.’ Працює він нгд вивчен
вищий, ніж у середині, а потім знову підвищується нздопомогла б поліпшити ро підприємстві є. Та. ясна річ
ням важливої проблеми — формування психологічного
боту. Деякі з них — напри Ке це прийде не само со
прикінці тижня. Враховуючи
г-,
—:
це, деканат
факультету
клімату з назчзпьчому колективі.
вніс «поправку» у розклад занять: більш
клад, про організацію ком- бою, а лише при умові, що
-------- 1 складні лекції
Почали гургісівці з експерименту,
запропонованого помінялися місцями з ланціями-діалогами
со м ол ьсько - м ол о д і ж и і і х екі псі разом ; кожен зокрема
і практичтретьокурсницею педагогічного
факультету Зінаїдою ними заняттями.
пажів — викосяться на об візьмуться за справу гаряОгневим. Мета його — встановити, як настрій кожного
справді
До дослідної роОоти з лабораторії настрою, розпо
говорення не вперше. Але за че. з ентузіазмом,
познач їсться на ефективності навчально-виховного поо- чатій треіьокурсниками педагогічного факультету, під
їх втілення в ЖИТТЯ комітет по - комсом ол ьськом у.
цесу. Оскільки всі 25 членів гуртка і тсчаються з одній ключилися ще близько 350 студентіз інституту, які* зай
ке боровсЯ, а адміністрація
С.' ПЕТЯО8.
академічній групі, то об’єктом дослідження зони обра маються у 18 наукових гуртках і проблемних групах.

ЛАБОРАТОРІЯ НАСТРОЮ

ли СВІЙ колектив.

Користуючись

своєрідною

шкалою
Кор. РАТАУ.

■*

А
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,}&1олодзя ком^гнадэ*-

У РАЙОННИХ
ЛІТСТУДІЯХ

Проліски
перших
поезій
Півтора року то-'ііу
І па зднятед
літстудії
^Пролісок» при раїіонV газеті
< Будівник
г -■Змунізму прийшов
І учень Анатолій Лебе•динець. і вперше насмі
лився
прочитати свої
поетичні
рядки. Тоді
паніко було
сказати,
чим проростуть вини в
його творчості. Як 1 тсікр, коли початківець
ьиніс на суд студійців
більше десяти віршів.
Що Ні хвилює юного
поета насамперед? Кра
са ні.-.колишньоїо світу,
природа, перше почут
тя кохання. Йому, як і
батькам, болять давні
р.?мц війни. Він прагне
; найти відповідь па од
вічне питання: в чому
сенс і краса буття?
Шукає Анатолій і
своєрідних засобів вн2ИНЯ
думок І 1:0чугтів, прагне
писати
ліразно, переконливо.
Щоправда, Микола Іва
нов, котрий виступав з
рецензією
на твори
А. Лебедішця, відмітив,
що в його
віршах ще
трапляються
неточні
ьислози. метафори, зу•;:аг- порівняння та епі
тети. Читаючи
поезії
1 Анатолія, одразу
впі
знаєш поки що руку по
чатківця, а не майстра.
Дорога до майстерності
іцс попереду. І проля
гає вона через копітку
пращо, наполегливі иоmvjkä, успіхи 1 невдачі.
I il{:3
Ufi
ГОІіО[Л(.(і[
І А. Вер е т і л ь и и к,
В. Гладкий. Л. Мамай,
М. Лясковець.

г На черговому занят ті
./.ішої
літстудії свої
твори прочитали Ва
силь Задорожній, Адам
Демидов,
Михайло
Марткичик, Любов АІіш.ур, Катерина Гур.чк,
Василь О.
Ютовець
та ін
МИХАЛКІЗ,
ші.
член літстудії.
м. Мала Зиска^

З cm®p

Людмила ПОЛІЩУК

Костры на разводных мостах.
И в отблесках косчрон багровых,
В морозно-колкой синеве
Глашатай бури, жизни новой,
Бессмертный крейсер па Неве.
Косой прожектор... Согни взоров..,
В утробы пушек лег заряд...
Начало века — залн «Авроры»!
Рожденье эры Октября!
г. Кировоград

ВЕРШНИКИ РЕВОЛЮЦІЇ
Дзвенято підковами, горять
салютами,
Гримлять так радісно громами

Літературно-мистецький випуск
«Молодого комунара»

першими,
У сяйві літ-заграв, порвавши

АХОЛІЙ IIIHI?

пута всі,
Мчать резолюції багряні вершники.
Країна Рад цвіте піснями щирими

Осінь. Ліс. Шелест лист я.
Шелест. Осінь. Ліс. ■
Давнім спогадам дитинства —
Стежка між беріз.
Як колись... Дуби могутні,
Дятла впертий стук.
Іон же погляд. Ледь відчутний
Теплий дотик рук.
Як тоді... І серце в мене
Все ще б'є крильми.
Тільки ліс гой був зелений
І «зелені» — ми.

ведуть а майбутнє нас крилаті

ззершення. '
Шляхами світлими, шляхами
мирними
Мчать революції багряні вершники.

ВАЖКЕ ПРАВО ДЕБЮТУ

емт Олександрівна.

Алексей КОНОНЕНКО

Молоді та її наставникам
присвячена повість
«Гілка
Асмік» молодого вірменсь
кого письменника Альберта
Ісаджаняна. її герої — під
літки, що замінили
а рови
Великої Вітчизняної війни
за
плугом та
важелями
тракторів своїх батьків
і
старших братів.
«Гілка Асмік» — перший
прозовий твір А. Ісаджаняна. /То цього вийшли у світ
три збірки віршів, які при
несли поетові визнання чи
тачів. Передмову до них на
писали його земляки — ві
домі
письменники
Серо
Ханзадян і Сурен Айвазян,
котрі
відіграли
важливу
роль у становленні молодо
го літератора — людини пегегкої долі.
... Це сталося в селі Караундж, що в горах Зангезуру. Осіннього вечора ду
жий вітер зірзаз проводи
ліній електропередач. Село
лишилося без світла. І геді
Альберт, якого називали в
школі майстром на всі рухи,
розшукав місце обриву,, за
ліз на стозп. Він усунув по
шкодження, але спуститися
не встиг. Сильний поров ви
ру зірзаз його, і він рухнуз
на землю.
Лікарям удалося врятува
ти життя школяра, але він
лишився прикутим до пос
телі. Друзі не зостазили
хлопця в біді. Ьони допо
могли Альбертові закінчити
школу, зібрали для
нього
оагату бібліотеку. Правління
колгоспу
посприяло сім’ї
Ісаджаняна, яка
вирішила
перебратися в
районний
центр — місто Горіс, де лі
карі, що лікували Альберта,
взяли його під постійний на
гляд.

Па

3 н і м-

к а х:

сцена з

вистави.

В ро-

лях — засл у жена

артистка

УРСР

В. Дро-

нова,

артисти

ЛІ.

Стріха,

С. Недзвецькяіі.

Незабаром у районній га
зеті появилися перші вірші
Альберта. їх помітили Серо
Ханзадян і Сурен Айвазян.
Вони відзідали юнака, дали
йому
цінні рекомендації.
Відтоді у Альберта почало
ся нове життя. В його домі
проходили літературні вечо
ри, на які збиралися молоді
поети і письменники з усьо
го Зангезуру.

Комсомольці
заводу
«Мікродзигун» сконструю
вали для Альберта
оригі
нальну
машину зі спеці
альною системою управлін
ня, і він дістаз можливість
самостійно
пересуватися,
почав їздити по району. Почат куючий
письменник
здружився
з будівниками
Воротанського
каскаду
ГЕС, виступав на диспутах,
вечорах.

, Горіс — центр Зангезуру,
краю високих гір,
мужніх
людей і талановитих поетів.
З вікон будинку, де живе
Альберт Ісаджангн, видно
гранітну стіну, на якій зо
лотом вибито імена полег
лих у боях за Батьківщину.
•W-a bfLOXUWWJ силлі aur.-~чить старозинний Татевськии
монастир. А під ним — Татевська ГЕС. її
збудували
руки тих, хто встановлював
у Зачгезурі Радянську вла
ду, створював перші кол
госпи, зі зброєю з руках за
хищав
Батьківщину.
Вся
творчість
А.
Ісаджаняна
присвячена їм і їхнім синам,
котрі йдуть дорогами бать-'
кіз.

А. САВАЯН,

Полотна — кровью на флагштоках,
Колючий ветер па постах.
Огня октябрьского истоки—

с. Володимирівна
Кіровоградського району.

ДЕБЮТ У «МК»

СЕРДЦА»
Володимир ШУРАПОВ живе і пра
цює з Кіровограді. Він — член об
ласного літоЕ єднання. Вірші його
прості, заземлені, без словесної ек
вілібристики. В них пульсує любоз до
рідного краю, його героїчного мину
лого, світлого радянського сьогоден
ня.
Сьогодні ми друкуємо кілька вір
шів з рукопису
першої поетичної
збірки нашого земляка.

Не гоняли в упряжке короз.
Чтоб исчезли кровавые войны
И у каждого хлеб был и кров.
Красный пахарь идет по планег
Озабоченный думой о хлебе.
И о том, чтоб счастливые дети
Улыбались и солнцу, и небу.

Родники победы
Победы марш над площадью
Гре/АИГ.
Слеза в глазах сверкает ветерана,
А он соседу тихо говорит:
«Тревожит что-то одерск.ая рана...»
Скрывает боль,
тревогу,
радость,
счастье.
Красив в своей суровости солдат.
Он пол-Сзропы прошагал
в ненастье,
Чтобы сегодня ты и я был рад
Весне,

Поле Куликово
Гам, за Нзпрядвой, тишиьу
Хранят уснувшие курганы.
По речке медленно, по дну,

Плывут волнистые туманы.
Но вспыхнет ярко солнца круг,
Заблещет небо родниково,
И оживут леї енды вдруг

Закату;
солнцу,
небу,

Красный пахарь
Красный пахарь идет по планете,
Озабоченный думой о хлебе.
И о том, 41 об счастливые дети
Улыбались и солнцу, и небу.
Чтобы раннее утро встречало
Свой рассеет на весеннем ветру —
Нозой жизни большое начало —
Всей Земли молодую зарю.
Чтобы матери жили спокойно,

J

Улыбке сына, дочери, жены.
А им порой так нехватало хлеба —
На бездэрожьях тягостной войны.
Вам, в битвах, опаленных сединой,
Сегодня салютует мать-Отчизна.
И з вашу честь над мог одой
страной
Восходит солнце нашей ьсвой
жизни.

г. Кировоград.

кор. ТАРС.
Єреван.

«Г- РЕЛГЄРОІО
вистави |
*■ «Берег» за однойменним а
■романом лауреат Ленінсь
кої
і Державної
премій я
СРС.Р Юрія Бондарева від-]
крив 98-й театральний се-1
зон Кіровоірадський облас-1
ний
музично-драматичний З
театр імені М. Л. Кропивннцького. Головна тема, яка
визначають творці вистави, І
— антивоєнна. В режисерсь- Я
кому рішенні
(режисер — І
заслужений артист УР£РІ
В. Савченко), в сценогра
фії (художник — заслу-,
жений працівник культу-І
рн РРФСР Е. Денисов) і з І
образі майже кожного героя І
спектаклю вона
розкрила-І
сться і світить усіма своїми 1
іранями.
Постановка «Берега» —Я
факт сам по собі надавивші-]
но важливий.
Робота наді
чудовою прозою 10. Бонда-]
рева, безумовно,
принесла
велику користь творчому КО-І
лективові. Спектакль напев- і
по приверне увагу
кірово-1
іракського глядача.
У ролях
зайняті молоді ]
митці — заслужена артист-1
;.рка УРСР В. Дронова,
"
J1 итгшненко,
гисти
В.
Ю. Дичек, А. Литвиненко,
М. Кравцов.
О. Пороло,
Минулої суботи «Берегом»
почався обласний огляд роботи крогінвничан з творчою
молоддю.

ЗОЛОТІ
Вітер
обтрушує кроїш
крислатих дерен, і лапате,
хрещате_лисгя, відриваю
чись від брунатних волоін.х
гілок, золотими кажанами
кружляє над обезлюділи
ми алеями парку.
Я йду
неквапною ходою літньої
людини і повільно збочую
до дитячого майданчика.
Ось вона, стара, двадцяти
річної давності карусель.
Біля неї стоїть білого
лове хлоп'я у благенькій
комбінованій бобочці (те
пер таких уже не носять)
і картузику
з вузеньким
дашком (мода повоєнних
років). Це — моє далеке
дитинство.
Я підходжу до ХЛОП яги
і, щоб угамувати
хвилю
вання, бадьорим голосом
кажу:
— Привіт, малече. Само
кат відремонтував?
— А звідкіГ ви знаєте
про самокат?
— Я все про тебе знаю.
Ось, наприклад, ти навча
єшся у п'ятому класі і то
бі подобається Алла Сніженко.
— Бо и неправда. — Він
це заперечує якось невпев
нено й починає червоніти.
— У такому разі ііавіїці
ж ти вчора на великій не-

етюд

Валерій ГОНЧАРЕНКО
1

ШШ осені
рерві смикав її за коси іку?
— Хто вам про це ска
зав?
ІДо ги йому поясниш?
Адже це я сам
із собою
веду діалог біля старої ка
руселі, що була чи не єди
ною розвагою моїх невга
мовних ровесників.
— Та ти не соромся, —
продовжую я. — Ось тіль
ки маму не треба обманю
вати. адже
вона у тебе
така добра.
'
— Дядьку, га я ж...
— Хотів*як краще. Щоб
вона
не хвилювалася,
правда?
— Еге ж.
— Побіг із хлопцями на
річку, загубив майку і тю
бетейку, а сказав, що за
був їх у школі. А хто ж у
класі скидає
майку? Не
вмієш ги брехати.
— Не вмію, — погоджу
ється він.
— І не вчись. Погана цс
наука. І краще з неї все
життя своє мати самі ін
ше одиниці.
— Дядьку, — він зади
рає голову і: уважно дії-

виться мені в обличчя, —
хочете,
я подарую вам
золотого кажана? Він вам
принесе щастя.
— Можливо... Але де ти
візьмеш цього кажана?
— А ось, — і він на ро
жевих дитячих долонях по
казує мені широкий багря
ний листок дуба. 1 той
справді починає стріпувати
нерепончастпми крильця
ми, ніби маленька кумед
на істота.
— Спасибі. — дякую .1 і
пильно вдивляюсь у своє
синьооке минуле з піняс
тим чубчиком над втну
тими колосками прів.
А ноно починає даленіти
в кінці алеї, перетворю
ючись на маленьку цятку,
як на крих і і ну крапку в
кінці речення. Наді мною
Кружляють,
роблячи («Івільні іі широкі кола, зо
лоті кажани моєї ранньої
осені. Всип зачіплюються
за гостре
гілля
дерен,
пружні криси мої о капелю
ха і потім важко иадаюина землю.
м. Кіровоград.
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ПЕРЕД СЛУЖБОЮ СОЛДАТСЬКОЮ

НА «МАЛОМУ СТАДІОНІ»

ООРТ
А Завершився фут
больний турнір на приз
обласної газети «Кіро
воградська правда»

А Успіх
команди
Кіровоградського ма
шинобудівного техніку
му
з
багатоборства
І ПО
А На ваше прохан
ня — розповідь про ка
валера ордена Леніна,
багаторазового олімпій
ського чемпіона фехту
вальника Віктора Кроволускова.

ФУТБОЛ

Приз

ЧОТИРИБОРСТВО—ЦЕ ЗДОРОВО

В. ТВЕРДССТУП.

у прниюв

Фото в. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

Майже місяць тривав
футбольний турнір па приз
обласної газети
«Кірово
градська правда». В ньому
і взяли участь
дванадцять
команд. Право зустрітись
» у фіналі здобули спортсмепи Олександрійського .рук доремоитного заводу і маловпсківського «Колоса».|І
1 Цей матч проходив наїї
стадіоні
знам’янському
Поєдип ж
«Локомотив».
почався атаками сільських
футболістів. Па четвертій
хішлниі вони відкрили ра
хунок. Цс примусило задія пі якзивпі’ііс:

1
1

І

БАГАТОБОРСТВО
ГПО

р®3

вищим клас
і1,
г
і

І

Три дні в Ялті проходила першість Цеїлральпої
ради
товариства «Аваиз
багатоборства
гард»
ГІІО. Великого успіху на
■цих змаганнях
добилася
команда
Кіровоградсько
го машинобудівного техні
куму, яку готував тренер
М. М. Запльоскін. Утретє
підряд наші земляки ста
ли чемпіонами свого това
риства.
Вагомі здобутки кірозоградців і в особистому за
ліку. Золоту медаль заво
ював учень
4-го
курсу
технікуму
Валерій Голищук, друге Місце виборов
його одпокуреиик Віталій
Мельник. Вони
виконали
норматив кандидата в май
стри спорту Бронзова ме
даль теж у кірс.воградця—третьокурсник;: Ігоря Б трдачова. У командний залік
вніс певшій вклад і учень
курсу Сергій Ку-

Промислово розвинуті
країни знову зі здали про
літер як джерело спертії.
Наприклад, Швеція 1977
— 1979 рр. асигнувала на
технічні розробки
сім
мільйонів доларів. Аме
риканський конгрес роз
глядає проект
споруд-'
жсішя в найближчі п’ять
|.’О’\ІВ різних підприємств,
що використовують енер
гію вітру,
вартістю в
мільярд доларів. А в За
хідній
Німеччині 1981
ргттгу--<тупг:
ТіуіПСПО ПИНбільїшиі у світі
вітряк
<ТРОВІАІ 1», який пере
робляє енергію Еітру В
електричну.
«ГРОВІА1І» було скон
струйовано в лабораторії

ГЕРОЇ ОЛІМПІАДИ =

ХАРАКТЕР, ЯК СТАЛЬ
Розповідаємо про кавалера ордена Леніна, багаторазового
олімпійського чемпіона фехтувальника Віктора Кровопускова.
------------------------------------------------ІЗ

поставлено їхню особисту
долю. Ними рухає само
любство, бажання
щось
довести собі
і решті, ін
шим, наапаки, не вистачає
мотивів
і стимулів, щоб
повністю розкритися. Бій
для них знаходить смак і
реалььі обриси лише коли
перемога одного, як хліб,
як повітря, потрібна товаришам.
Ігри в Монреалі
були
олімпійським
дебютом
Кровопускова. Тоді, 1976го, він уперше зумів пере
могти нз всіх турнірах се
зону.
На московський поміст
Кровопусков
вийшов во
лодарем
усіх найвищих
спортивних титулів.
Він
став навченим і статеч
ним... Дві жорсткі складки,
що зібралися на чолі, го
ворили про ге, що не така
вже солодка дзвінка сла
ва. За чотири роки він ус
тиг дістати серйозну трав
му, повернутися в стрій і
відразу
ж піднятися на
найвищу сходинку світово
го п'єдесталу.
А якщо додати до цього
навчання в Центральному
інституті
фізкультури,
службу в армії, зустрічі
з друзями. яким легко поруч Кровопускова бесіди
зі студентами, солдатами,
то вийде далеко не повна
картина складного й на-

Т. СИДОРЕНКО,
ЕЧИТСЛЬ-ПЄНСІОНер.
с. Аджамка
Кіровоградського району.

Знову вітряки

Я

. В. ШАБАЛіН.

ш)іл(і провести Валерія р
дорогу урочисто, ПО-СВЯ'Р
новому. Секретар ларторігалізації комбінату 3. Д;
Попсуігко так і сказала па
гечорі.бойової слави:
— Передусім ми хочсмо сказати сердечне спасшіа
сибі за виховання
Лотрові Леонтійоввчу. За
чесного й працьовитого сін
на. Сьогодні він не член
нашого трудового колентії-^*
пу. та завтра ставе воїном'
— захищатиме вас усіх,
вашу землю, наше
щас
тя...
Такс довір’я,
так! по
честі розхвилювали хлоп
ця неабияк. І він, міцний,
загартований,
розумний
Валерій Липодат, відповів
односельцям коротко:
—- Спасибі, товариші...
Ваше довір’я, добрі слова
виправдаю наполегливою
роботою, навчанням у ово
лодінні військовою спеці- .
альністю. Службу солдат
ську нестиму з честю.

ЗАРУБІЖНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

КБИ у фехтувенні ро повненого життя сучасно добрий і м’який Лев Ко
решков. Потім його змінив
го спортсмена.
зігрувалося звення аб
Тишлер.
Учень
Сталося
так, що
і в Давид
солютного чемпіона за су
Тишлера — Марк Ракіта,
мою результатів особис Монреалі, і в Москві най
теперішній наставник Кротих і командних змагань, важчі зустрічі випали ра
недавно
то в останні чотири роки дянським шаблістам уже вопускове, ще
сам, і завжди
1976 року фехтував
цей титул безперечно на в півфіналах.
лежав би Вікторові Кро- упертий опір нашим хлоп був для Віті прикладом і
румунські на доріжці, і в житті.
ЕОпускоЕу. Не всім фехту цям учинили
Тоді при
Кровопусков
навчився
вальникам удасться розпо фехтувальники,
перемог
(8:6) швидко продумувати хо
ділити душевні й фізичні рівності
укол вивів ди у фехтувальному пое
сили на довгі чотири дні тільки один
команду СРСР
у фінал. динку. Він чудоЕС коорди
змагань.
Одні почувають
прип Чи треба говорити про ці нований, рухливий. Якось
кожного з чотирьох в інституті
фізкультури
лив сил, якщо . на карту ну

Г
У другому таймі олекР сандріііці тричі взяли во£ рога. Переконлива перемо» га — 4:1. Команда
міста
гірніікір стала володарем
почесного трофею.

Третей

Липодата
У Валерія
свято — його
проводжають до Радянської Армії.
Тут, в Аджамці, він учив
ся в школі, тут став знач
ківцем ГГІО, спортсмспомрозрядником. Батько Ва
лерія, Петро Леоптійовпч,
шофер
рибокомбінату,
вважав, що хлопець теж
господарюватиме разом з
ним у гаражі. Та вийшло
по-іншому.
— Технічну спеціаль
ність я неодмінно матиму,
— сказав Валерій. — Але
ївшу — хочу бути машипістом тепловоза.
І його мрія здійснилася.
Закінчив
комсомолець
профтехучилище, отримав
посвідчення помічника ма
шиніста. Разом зі своїми
старшим и
товаришам 11
провів не один надплано
вий важковаговий ешелон.
І ось уже час іти на служ
бу солдатську.
У селі теж готувалися
до цього дня. Нічого, що
Валерій не працює ва ри
бокомбінаті. Але всі його
друзі тут ,в Аджамці. І йо
го батьки туг. Тож комсо
мольські активісти й вирі-

У приміщенні дитячоюнацької
спортивної
інколи обласного спортко.мітету відбулася маї
сова зустріч із легкоат
летичного чотириборства.
До її програми входили:
біг на дистанції ЗО і 200
метрів, стрибки в довжи
ну з розбігу та кидок
трикілограмового м’яча
двома руками знизу. За
звання найсильніших ве
ли боротьбу
вихованці
дитячо-юнацьких
спор
тивних шкіл 1967, 1968 і
1969 років
народження
з Кіровограда, Олександ
рії і господарі манежу.
За сумою очок
пере
можцями, у своїх вікових
групах стали представни
ки спортивної школи об
споргкомігету
ласного
Непопєлова і
Світлана
Ганна
Сергій Качанов,
Нестеренко і Олександр
Зеленевнч, Олена Аиіцой
та Олександр Костиченио. І в командному залі
ку кіровоградці підняли
ся на найвищу сходинку
п’єдесталу пошани.

нафедри
фех
боїв, виграних Кровопус- збірна
коеим? У /Лосчві в півфі тування
зустрічалася
у
налі нас чекали
головні футбольному
матчі
з
суперники — спортсмени кафедрою
спортивних
Угорщини.
ігор. Фехтувальники про
1 знову, як чотири роки гравали.
І тоді на
поле
тому, тягар лідера взяв на вийшов запасний гравець
себе Кровопусков. У Мон Кровопусков. Він був усю
реалі на рівних з ним зма дисущим: забивав м’ячі,
галися Сидяк і Володимир встигав іти в захист, сприт
Назлимов. Вони й тепер но
розігрував
м'яч у
були поруч, але прожиті центрі
поля. Футбольні
у сперті роки дарували їм педагоги із захопленням
не тільки лаври. В Москві стежили за нилл. «Шкода,
вони віддавали для пере що цього хлопця «вкрало»
моги останні
сили,
та у нас фехтування. Кращо
уникнути поразок обом не го футболіста важко зна
вдалося. Віктор добре ро йти», — казали вони.
зумів, чоґо від нього че
Але Віктор Еибрав свій
кає команда. Напевно, то шлях у спорті. Фехтування
му після успіху в дводен для Віктора ніяк не зв'я
ному особистому марафо зане з честолюбними мо
ні ЕІН не зумів дозволити тивами.
Насамперед це
чи не дозволив
собі ні можливість кснструюваїи
хвилини
поблажки, роз ситуації, програвати склад
слаблення.
В зустрічі із
ні партії за частки секунд
збірною Угорщини Крово
і з великою мірою риску.
пусков не програв жодно
Але у творчості
немає
го бою.
Мені здається, що по меж. Тому у свої 32 роки
не почуває
чуття відповідальності за Кровопусков
стомленим
і тим
інших — команду, сім ю, себе
задоволеним редім — у Віктора природ більш
глибоке
й зупьтатами. Свого голов
не, таке воно
і------ного бою він ще не провів.
первозданне.
—; це все
На жаль прекрасні за Тому що бій
даровані людині життя А життя триває...
датки,
розвиваю? іся
природою,
Т. КОЛЧАНОВА,
Вікторові ж
не завжди,
майстер спорту.
поталанило з педаї стами.
(«Комсомольская
Вихованням Кровопускова
правда»).
займавсі? спершу чесний,

ядерних досліджень у
місті Юліх. Дволопатсшій
діа метром
розор млппа
(1 фут —
300
футів
30,48 см) буде встанов
лено ва колонах висотою
зі знаменитий Кельнський
собор — 450 футів. Пе
редбачається, що вздовж
лігшічвого
узбережжя
<1’РН збудують 4000 та
ких генераторів, які змо
жуть забезпечити 14 про
центів потребі) країні) в
електроенергії:
більше,
ніж атомні станції в 1977
році.
Міжнародне енергетич
не агентство вважає цей
напрям дуже ПСрСПСКТИВННМ.

Напам’ять — тридцять
Серед населення Ладакху, гірського району
в
індійському
штаті
Джамму і Кашмір, з ус
піхом практикується ме
дицина під назвою «ам
чі». Лікування ведеться
з допомогою двохсот ви
дів трав і коренів. Дослід
багатьох поколінь \ ліка
рів амчі узагальнено в
30-томпій праці,
в якій
розповідається про ана
томію і фізіолсі ію ЛЮДіІ-

Мабуть, жоден мексікансць не сідає за сгіл,
якщо
па пьох’у
нема
стручкового перцю, або,
як його називають у Мексіці. «чіле». Гострий пе
рець, що обпалює
рот
наче вогнем,
викликає
сльози па
очах у но
вачка.
Мексиканці
ж
їдять його ,ч дитинства:
сирим, сушеним, копсервоваїїпм, у соусах і сала
тах. з м’ясом і з рибою...
А вирушаючи в подорож
аа межі країни, воші, як
правило, захоплюють із
собою улюблену г.рпправу. За даними досліджен
ня, проведеного мексіканСіЖІІМ Інститутом ВИВЧСВ-

ня попиту, жителі країни
щороку споживають 430.
тисяч топи перцю: троє
місце після томатів і кар
топлі.
Стручковім перець міс
тить велику кількість ас
корбінової кислоіи, ба
гатий на такі
вітаміни,
як В,, В2 і С, а також на
залізо, кальцій, вуглево
ди, протеїв та амінокис
лоти. І все ж. спеціалісти ’
закликають не зловжнва.ти перцем, бо надмірне
захоплення ним шкідливе
й чревате втрат(.іо сма
кових відчуттів і гастри
тами.

В. о. редактора
«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского
'
областного комитета
I ЛКСМ Украины.
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ви, різні хвороби і спо
собі) їх лікування.
Стати лікарем амчі не
просто: її секреті) пере
даються
у спадок від
батька до сина.
Але в
будь-якому випадку ви
вчаючий
ЛОВИНСН маті)
блискучу пам'ять. При
близно за десять
років
треба вивчити напам'ять
усі 30 томів амчі,
що є
неодмінною умовою для
атестації.
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