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Його відкрив другий сек
ретар ЦК ЛКСМУ Б. В.
СОЛДАТЕНКО. З доповідя
ми виступили секретар ЦК
ЛКСМУ В. С. Плохій, секре
тар правління Спілки жур
налістів
УРСР, редактор
«-РОБІТНИЧОЇ
ГАЗЕТИ»
В. Я. СТАДНИЧЕНКО.

І

Ко.мсомо. ІЬСЬКО - МОЛОдіжиа бригада
імені 60річчя ВЛКСМ
(керінпнк
Микола .’Іозшіськіш, групкомсорг Олександр Мутськпіі) з ремонтно-механіч
ного цеху Побузького ніке.теного заводу дала сло
во п'ятирічку виконати за
чотири роки, а плани пер
шого року — до Дня Кон
ституції. Комсомольці під
рахували, то
для вико
нання взятих соціалістич
них зобов'язань треба що
зміни виконувати завдан
ня па 125—І ЗО процентів.
Сьогодні колектив з гор
дістю рапортує про достро-

річної
впкопаїшя
трудовому
програми. На
календарі брига чи уже сі
чеиь 1982 рок у.
соціалістичне
Дійове
змагання, що триває між
м олодіжкомсомольсько
ним колективом та брига
дою комуніста В. В. Піньконського з цього ж цеху,
дало змогу впровадити у
виробити но ряд
цінних
раціоналізаторських пропо
зицій, спрямованих на під
вищення
ироду к 1ІІВІІОСТІ
праці, економію металу,
сировини, паливно-енерге
тичних
ресурсів. Річний
економічний
ефект
від
впроваджених у
вироб
ництво новинок становить
близько трьох тисяч кар
бованців.
О. РІЗНИЧЕНКО.
Головгнівський район.

ТВАРИННИЦТВО

Комсо.мольсько - моло
діжний колектив нлавпльпиківлМлколи Дмитровича
Петрова з цеху № 8 добре
знають па Світловодському заводі чистих металів.
Недавно вій достроково
завершив виробничий плав
першого року, п’ятирічки.
Цьому сприяло професійне
вміння молодих
робітни
ків, продумана організа
ція праці кожного члена
бригади. Багато з них уже
рапортувало про виконан
ня особистих
річних зо
бов'язань.
Г руикомсорі
Віктор ІІрокопсць, комсо
мольці
Іван
Кііяііиіія,
Олександр Артеменкб, мо
лодки комуніст Сергій Да
цюк нині трудяться в ра
хунок 1982 року.
І. КОСЕНКО,
секретар
комітету
комсомолу Світлоаодєького заводу чистих
металів.

УДАРНИЙ ФРОНТ
Успіш н о
працю ю т ь
доярки
Несватні в с ької
ферми
радг оспу
Другого іме
ні Петровського цукрономбін ату
Олекс а н дрівського ра
йону
групкомсорг Євдокія Крав
ченко
та
Ярос лава
Прядко. Що
добовий на
дій
у їхніх
групах корів
становить 10
— 11 кілогра
мів молока.
На знімну:
Є.
КРАВ
ЧЕНКО
і
Я. ПРЯДКО.
Фото А. БА
БИЧА.

Учасники семінару-наради обмінялися
досвідом
роботи, намітили заходи по
дальшому
вдосконаленню
виховання молоді за допо
могою засобів масової ін
формації.
На семінарі-нараді висту
пив заступник завідуючого
відділом пропаганди і агіта
ції ЦК Компартії
України
В. О>. ЕОЗІАНОВ.
{РАТАУ|.

ЗАВТРА — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
■,в|ввввя,^"вииіии^в^и^^—иея,ив™а«и«иавяивиииииввиииииимии:
Мабуть, піхто
точно не
скаже, скільки існує на сві
ті виробів із хліба. І профе
сія пекаря одна з найдревиіїшіх і почесних. Ми має
мо
пряме відношення до
хліборобів, бо хліб вироб
ляємо в прямому розумін
ні цього слова.
На хлібзаводі № 2 Кіро
воградського
виробничого
еб (диаїшя хлібопекарської
промисловості трудиться 51
комсомолець. Працюють во
ни пекарями, кондитерами,
майст рами,
інженерами.
Об єдпує їх одне прагнення
— щоб па столі кіровоградців вчасно появлявся сні
жнії хліб. Це нелегка спра
ва, адже щодня три заводи
об’єднання виробляю гь по
100 -110 тонн хлібобулот-

ХЛІБОМ ЄДИНИМ
них та 1 —1,5 тонни конди
терських виробів майже 50
назв. І кожен виріб має
свою
специфіку приготу
вання,
свій
неповторний
смак.
Але' комсомольці,
молодь не забувають того,
що хліб на полі вирощува
ти значно важче, отож во
ші намагаються не втрати
ти жодної грампни борош
на. Бережливе його викори
стання — це економія праці
землероба, а в
кінцевому
результаті — зміцнення на
шої держави. 1 тому вироб
ничники активно включили
ся в. пошук резервів еконо
мії хліба. Ніші замість кала
ча саратовського вищого га-

тупку вагою 1560 грамів ми
налагодили виробництво йо
го вагою 0,8 кілограма. Це
дасть змогу зменшити кіль
кість відходів.
Смачний, рум’яний
хліб
випікають наші покарі комермолки Тетяна Райман і Тетяна Ковтун. Для ласуні«
стараються кондитери Світ
лана 1 ромко і Людмила Ка
расюк. До речі, виробнични
ці кондитерського цеху не
забаром порадують r.aJ но.
ьііміі кексами «Ароматний»
J «Здоров я», вони вже ос
воїли І технологію виготовлепня нових
тортів <<в.;
"Бе,’^рський».
Ви комсомольці освоїли по

дві-три суміжні
професії,
і в разі необхідності можуть
замінити один одного.
У переддень професійного
свяга працівників харчової
промисловості хочеться ска
зати добре слово про пека
рів Любу Панченко, Люд
милу Тертишпу, Любу Ко
заченко, контролера Людми
лу Юрченко, слюсаря Олек
сандра Теплюка, якого зане
сено па Дошку пошани ви
робничого об^еднавпя. Воин
працюють па різних хлібзаводах, але роблять одн\
справу — випікають для жи
телів міста вдосталь запаш
ного хліба.
Д. ПАНТЕЛЄЄВА,
старший інженер-технзлог хлібзаводу № 2.
м. Кіровоград.

З В і Г:
їхали ми в Лозуєате на
світанку.
На
польовому
стані
тракторної
бригади нас
зустрів молодий механіза
тор Іван Настасієнко. Ком
сомолець
показав
нам
свою жатку, ретельно на
лагоджену, відрегульозану.
— Подивіться, як гарно
тепер у полі, — сказав за
хоплено. — Не степ, а пи
санка. Особливо Бранці
Молодий хлібороб за
хоплюється
світанковим
степом. Бо тут його любов,
тут йаго доля.
І він не
може зрадити цій
крає',
серед якої стає кращим і
сам, де звеличується його
ім’я.
Згадую цей випадок на
вмисне Бо копи під час
обжинків у колгоспі імені
Щрунзе ІЕану Настасієнку
вручали нагороду як кра
щому женцю (він скосив
ранні зернові на 462 гек
тарах), то бувалі механіза
тори знову
загсеооили
про високу культуру зем
леробства. Микола Саеович Козішкурт так
і ска
зав:
— Не було у нас байду
жих під час засіву і годі,
коли прокладали борозни.
Всі ми рано спішили в по
ле і пізно повертались до
дому. Один одному доптОДИН
Е ОДНО! О
магали,
вчились.
Один
у одного
вчились. . Я згадую ці слова,
коли гаходить
мова про
підвищення майстерності
механізаторів
у комсо
мольсько
- мглодіжній
бригаді
колгоспу імені
Ульянова, де бригадиром
Анатолій
Харкавий
Тут
пише
нинішнього року
кожен третій член колек
тиву склав залік на вищий
розряд, здобув
суміжну
спеціальність, Чимала заслуга у ньому наставниніе
ІЗ НИХ
молоді. Один
І. П Олійник — механізаюр широкого
профілю.
Це вія кілька років тому
запропонував:
— Хай кожен
ветеран
підготує собі зміну
А В.
Його підтримав
Ульянов, котрий хоч і на
пенсії, завжди ПрИХОДИТп
молодим --на виручку
ремонтувати
коли треба
механізми, коли
починаються жнива. І синові сво
єму. колгоспному шофе
рові Петру Ульянову, на
казав: раз залишився пра
цювати в селі, вивчи всі
машини, що є в господар
стві.
І син вчиться.
* * *
Жнива, заготівля коомів,
збирання цукрових буря
ків, ооанка на зяб
— на
них
треба
працювати
швидко і якісно.
Це під
силу лише дружному ко
лективу. Тому на
період
цих робіт ми згуртовуємо
молодіжні вбиральні заго
ни, бригади, ланки, екіпа
жі. Цього року жнивувало
166 таких колективів, кооми заготовляли
49 удар
них загонів, на плантації
цукрових буоянів вийшло
їх понад 120. Керівниками
цих колективів
комітети
комсомолу рекомендува
ли найбільш
ініціативних

ич
КОМСОМОЛЬі_Ь,

ЯгіІ

добре

знають
техніку, вміють
працювати
з людьми. В
колгоспі імені
Учьянова,
наприклад,
відзначились
ланки Анатолія Г-стовігв
та Миколи Бере-енського.
Одними з перших Закінчи
ли
збирання цукристих
молоді механізатори тгсспу імені
Шевченка. З
ними є цю гарячу
пору
був заступник голови кол
госпу по рсбс . З МОЛОД
ДЮ
молодий
комуніст
Олександр Барсс'к-'й
Почалися звіти
Виборг.
б комсомольським є огаиізаціях. Ми знову намага
ємось наблизитись до роз
в’язання проблеми: як до
битися, щоб
ватажнеми
молоді були
спеціалісти
сільського
господарства,
юнаки та
дівчата, кою!
вже мають певний досвід
ерг ашзаторсько
роботи
В колгоспі «Рос яг. скажі
мо, комсомольські у орга
нізацію
очолир
Петро
Бригадир — агоохімін гос
подарства,
студент-заочник Уманського сільсько
господарського інституту.
В колгоспі
імені Шорса
комсомольську
групу
тракторної бригади дору
чили Борисові Нисілю, мо
лодому інженєоое Серед
комсомольських ватажків
чи не найбільш авторитет
не ім’я Олега Б«рлаки х
колгоспу імені Г орькою.
Під час жнив
е:н, агроном, сіє за штурвал нсмбейна, а навесні сі^е зер
нові
*
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Тепер з трибуни комсо
мольських зборіе наші ак
тивісти порушують
іншу
проблему
Вчорашні ви
пускники загальноосвітніх
шкіл за комсомольськими
путівками
частіше йдуть
у механізаторські колек
тиви На тваринницькі фер
ми — рідше. Нині тут тро
хи більше сотні юнаків та
дівчат. Значить
комітети
комсомолу багато недо
працювали. Тож ми знову
маємо надію на саоїх ак
тивістів. Треба, щоб МТФ
очолили мопод» спеціаліс
ти, треба щоб кожен до
свідчений тваоинник
запросив у свій
кслектие
новачка і вчив його На
дія, повторюю, на авторитетних людей, котрих ви
ховав комсомол. Краща
молода доярка Ульяновсь
кого буоякорадгоспу де
путат
Верховчсї
Ради
УРСР
Людмила Вальчук
давно подолала тритисячний рубіж надоїв Вона —
лідер соціалістичного зма
гання тваринників району.
І колектив ферми, де ве
на працює, йде попереду
А лідера треба гобачитл
ще тоді, коли він у «серед
няках», ще тоді, коли його
ім’я не з'явилося на сто
рінках газет, у списках
пеоедовиніе
Отож я підкреслюю: та
лановиті люди — це ті,
хто любить працю, свою
справу А таких тсеба шу
кати, треба виховувати їх.
ЗЕЄПИЧгТЧ
єеле
1 вони
ім’я.

Л. СОЛЇИК,
секретар
пертий
рййУльяновського
кому комсомолу

І

п^Іолодий комуя&р“ __________ —------------------і 7 жовтня 19В1 року _____

сглор

Від конференції до конференції
Листопад 1979 року.

Молоді
буряководи
району направили ра
порт в обком ЛКСМУ
про те, що вони на
2434 гектарах вирос
тили 73020
тонн со
лодких коренів. Кра
щих показників домо
глися комсомольськомолодіжні
екіпажі
Валентина Ястремського, Григорія Чорно
вая, Олександра Гордуса із колгоспу імені
Фрунзе.

Делегати XXVII ра
йонної комсомольсь
кої конференції ра
портували: 1212 стар
шокласників шкіл ра
йону під час
літніх
канікул працювали на
полях і фермах. Вони
виконали робіт на 40
тисяч карбованців.
•
* * «
Серпень 1980 року.

Молодий комбайнер
колгоспу «Родина» з
площі 326 гектарів на
молотив 9415 цёнтне-

яоетапи

ТІ, хто відзначився в соціалістичному змаганні на честь XXVI з’їзду КПРС
^фотографувались біля прапора районної комсомольської організації’
Сеоед
йик І групкомсорг автогосподарства колгоспу «Росіл» Олег ЧИРКА
н и

УЛЬЯНОВСЬКИЙ РАЙОН:

‘Я своє ЗВЕЛИЧ
♦ ТЕ

*

* *
Biн не чекає нагадуван
ня, а щодня йде до секре Наближалось свято Пе
таря парткому
колгоспуремоги. Комсомольський
імені Шевченка Володиватажок знову до секрсмира Івановича Крижаноь-таря парткому:
Н ського, щоб
порадитись,
— Команда
майбутніх
як йому краще зорієнгу- воїнів
готова
показати
I ватись, йде з конкретними езою майстерність перед
•У пропозиціями, діловими, ветеранами— сам трену;І обміркованими
наперед. вав їх, сам перевіряв. Нам
Олександр Барський пе потрібні дерезця — хоче
га реконаний. якщо заціка- мо посадити
їх біля па
І вити кожного, осгоронь м’ятника воїнам-виззолиЯ важливої справи не залиІ шиться ніхто.
Ось він стоїть
У гурті
" хлопців, котрі
зібрались
за більярдним столом. А
[Я з ними ветеран спорту Ни!Я кодим Кирилович Мель[а ник Барський запитує йоI го
У —Як вам вдалося вивес
ти нашу футбольну команй АУ з число кращих сільсь( них колективів ча Україні?
І 3 чого ви починали?
і
— Та це було вже років
Я двадцять п’яті тому. Зда
ється, зібрались на пусти гелям, біля меморіалу ворі, розчистили його. А поІтім принесли кілька дере їнам-односельчанам.
— Все вже сплановано,
вин і зробили ворота. М’яч — зрадів Володимир Івакупили за зласні гроші. А нозич. — Будемо заклада
коли виграли кубок
ра ти сквер Слави, алею Ге
йонної газети,
то голова роїв. Так я оце думав: ко
колгоспу зауважив:
«О, му поїхати в лісництво?
І хлопці, тепер треба набн— Поїду я. З хлопцями
I ратись солідності». І прав- А потім про це треба ска
I ління виділило нам трак- зати в бригаді механізато
I тора, будівельні матеріау будинку тваринників
I ли, гроші на бутси, майки, рів,
Гадаю, дерева пам’яті не
інвентар для
спортивної одмінно захочуть посади
кімнати. Ми тренувались і ти разом з нами і ветера
■ перемогли
найсильнішу ни. Без них же не буде
сільську команду
Кри свята...
му...
х- * ♦
— А тепер, — Барський
Зін дуже бентежився:
забрав у свого сусіда кий, на загальних зборах госпо
— у нас стадіон трошки дарства йшлося про пору
гірший від того, на якому шення трудової дисциплі
ми були
чемпіонами. Є ни деякими колгоспника
пропозиція
припинити ми. Бувало ж, що зволіка
більярдні ігри і вийти на лось збирання
цукрових
майдан з лопатами. Петро буряків, соняшнику, з по
Климович Солтик, учитель лі залишалась незаскирто,фізкультури, виведе усіх зана солома, незасилосостаршокласників.
вані гичка і кукурудзяне
І хлопці працювали біля бадилля. Чи не
назвуть,
нової школи кожного ви бува,
серед недбальців
хідного дня. Розминка пе ім’я когось із комсомоль
ред поєдинками гандбо ців? Не назвали.
лістів
і волейболістів —
Він прислуховувався до
на майданчику, де запла голови колгоспу Анатолія
нували
обладнати плац Михайловича Трибуцькодля майбутніх значківців го: як керівник господар
ГПО.
ства, як
комуніст,
він
Збирались
разом про принципово і суворо ви
вести відкритий турнір на магає — взявся за
діло,
приз першого голови кол доведи його до
кінця, а
госпу
орденоносця І. Г.
тоді вже відпочинок. Отож
Драчука. Майданчики вже і Барський ставить завдан
готові. Але Барський за- ня перед кожним
спілчапропонував своїм друзям: нином:
— Треба, щоб
тут усе
~ Чули: поки
сонячні
було гарьо:
обладнати Дні і ще не задощило,
тре1 трибуни, розмістити тран- ба часом
’
попрацювати і
: спаранти/ лозунги, —- це після зміни.
і теж наше діло...
І заступник голови кол-

J

госпу по роботі з молод
дю одним із перших ви
йшов у степ на заготівлю
корміз. З ним навіть уночі
працював голова місцев
Василь
кому профспілки
Митрофанозич Скоробагач. А з ними — механіза
тори, будівельники, пра
цівники сільради, вчителі
місцевої школи, тваринни
ки. Ніхто в селі не
зали
шився осторонь важливої

кажуть: голозз
колгоспу
уже був тут, розмовляв з
людьми, допомагаз і вимаспить
гав. «Колиі тільки
цей наш іновий
голова?
Себе не шкодує й іншим
не дає охолонути, збайдужіти,
працювати
таксяк...»
Тому Барський теж прокидався до схід сонця. А
загляне
увечері, дивись,
на стадіон. І до С2ОГО по

ему рахунку 5800 центне
рів перевезених вантажів,
механізаторам
Дмитру
Животовському
і Павлу
Ратушенку
за те, що зібрали цукристі більш як
на 100 гектарах. І про кра
щих орачів Леоніда Кривацького та Миколу Онуфрієва не забув
■— вони
прокладають останні бо
розни на закріплених ді
лянках.

І

Інколи під час обласні«

розуміння у

!•:
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Секретар
парткому
йшов
у відпустку. ЙОіО
обов’язки тимчасово ви
конував Олександр Барсь
кий.
Він знову
поспішав до
людей — до комбайнерів
і жаткарів, на токи і тва
ринницькі ферми.
Треба
було підвищити
ДІСВІСТо
соціалістичного змагання
серед окремих виробнич
ників і цілих підрозділів.
Йому здавалось, що він
не справиться з доручен
ням, не встигне
просто.
Але як же встигав Анато
лій Михайлович? Куди не
прийде Олександр, йому

мічника, громадського ін
структора по спорту Ми
коли Рябоконя:
—- Невже
припинили
тренування?
— Вся команда не зі
бралась. То ми окремо—
по п’ять, по сім.
Олександр звично браз
у руки гирі, трохи «грався» ними. На кілька
хвилин заходив у бібліотеку,
не забував
поцікавитись,
що читають комсомольці.
І знову в поле.
ф

ж
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Повернувся з відпустки
В. І.
Крижановський
А
Олександр
за звичкою
знову ще вдосвіта з’явив
ся в колгоспному гаражі:
як там Леонід Кривий, чи
справна його машина? Іде
ж на рекорд, то, може чи
мось допомогти.
А на буряковій
площі
щодня біля агрегату Пав
ла Ратушєнка:
вже тиж
день працює механізатор,
часом і дві норми за світловий день виконує.
Барський
спішить
ДЭ
Скоробагача:
--- ВІД
ПрОфСПІЛКИ чмпсвинна бути нагорода. Лю
ди все зробили для того,
щоб уже в першій поло
вині жовтня закінчити зби
рання цукристих.
Молодих механізаторів
відзначили.
їм оголосчз
подяки голова
колгоспу
* М
“ "
", В. М.
А.
Трцбуцький,
ч-коробагач £■
вручив грошоаі премії за*
а
рекорди,
за старання.

* * *

А Барський готував листподяку шоферу
Леоніду
Кривому, який мав на с&о-

♦
У його блокноті — іще
-запис:
«Зустрітися з
комсо
мольським
пропагандис
том. Цікаво, як працюють
слухачі політгуртка з пер
шоджерелами? Треба по
говорити на засіданні ко
мітету комсомолу про ор
ганізацію, дозвілля зокре
ма, про роботу
Будинку
культури... Нездоззі знову проводи в армію. Організувати останній залік
з фізичної
та військовотехнічної підготовки... Ек
спедиція «Літопис
Великої Вітчизняної»
— контакт зі шкільною
комсомольською організацією:
провести Іперереєстрацію
усіх колишніх фронтовакіз. Потрібні нозі розрядники — треба їхати на районні змагання. Але спершу масові поєдинки в ко
лективі фізкультури. Що
як
провести спортивне
езято у день народження
Ленінського комсомолу?...»
... Надворі
задощило.
Він узяв чоботи,
накинув
на плечі дощовика і пішов
на тваринницьку ферму.
— Перш за все про одну новину, •— сказав
він
молодим тваринникам перед тим, як почати
свою
бесіду про ефективність
роботи кожної доярки. --У нас знову будуватимуть
житло молодим спеціаліссам і молодим сім'ям...
І додав:
— Кращим стане наше
село. Якщо ми всі постараємось.
М. ВІНЦЕВИЙ.

Колгосп імені Шевченка.

Сьогодні на
обласній
повірці—
Ульяновська
районна
комсомольська
організація

спартакіадних турнірів, на

яку вибрав Олександр Барський, проста: <С Не забути,
що тобі самому багато не зробити, Сила - в колективній
думці і дії»справи. Вночі працюзали,
у вихідні дні. І Олександр
радів, що комсомольці не
підвели його і вийшли всі
з поле, косили трави, су
шили сіно, складали його
в стіжки, возили до ферм.
Більше 50 тисяч центнеріз
кормів для
громадської
худоби заготовили юнаки
і дівчата разом зі старши
ми товаришами. Підбивали підсумки ро
боти. Кращій молодій до
ярці колгоспу Катерині
Грабчак Барський нагаду
вав:
— Ти якось говорила
про бережливе викори
стання кормів. Треба цю
ініціативу роззинути. Є у
нас сіно, є кукурудзяний
силос, бурякоза гичка. А
як їх економно витрачати?
Звичайно,
перше слово
скажуть наші спеціалісти.
Але кінцевий
результат
залежить від зас. То по
говори на фермі з кормовозами, доярками.

Серпень 1981 року.

Молодий дояр з кол
госпу
імені Леніна
Віктор Цуркан Надоїв
по 3 тисячі кілограмів
молока від
кожної
корови і зобов'язав
ся до кінця року пе
ревершити чотирити
сячний рубіж.

Де
живуть
чемпіони

ДО ПОРТРЕТА ВАТАЖКА МОЛОДІ

Формула

рів зерна. Серед во
діїв кращим визнано
екіпаж Василя Криво
го із райсільгосптехніки,
який
перевіз
11 50 тонн зернових.
* ♦ *
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фіналах з багатоборства
ГГІО мої колеги скаржать
ся:
— Добре кірзвоградцям
чи Олександр і йцям — у
них є досвідчені тренер«,
тож можуть підготува в
сильну команду. А в нас...
Не згоджуюсь. За фі
зичне виховання
Mo.io.il
відповідають не тільки
працівники спорткомітетів,
штатні тренери, вчителі
фізкультури. Це справа і
комсомольською активу.
Жодне спортивне свято
у нашому районі не про
ходить без участі коміте
тів комсомолу. Влаштову
ємо змагання
з багатоборегва ГПО — команди
згуртовують інетрукі при
по спорту разом і.; комсор
гами. Будуємо спортивні
майданчики — ініціатори
тут
передусім ватажки
комсомольська < осередків.
Більше 8 тисяч юнаків та
дівчат взяли цього року
участь у змаганнях, то
пройшли в колективах фіз
культури. понад 2500 —в
районних
спартакіадних
турнірах. Комітетам ком
сомолу ми
вдячні за те,
що вони допомогли нам
організувати змагання па
призи героїв-земляків. У
селі Грушці,
наприклад»
• щороку' проводиться тур
нір гандболістів на приз
першого голови колгоспу
І. Г. Драчука, у Лозу ви
тому — поєдинки допри
зовників на приз пам'яті
Героя Радянського Союзу
Архнпа Маїїіти, у Вілідовому — па кубок Григо
рія Рогозннського, більшо
вика; котрий встановлю
вав Радянську
владу на
селі. Такі
турніри ваіГ
більш масові.
На них і
відкриваємо
майбутніх
чемпіонів.
М. РУДЧЕНКО,
голова райради ДО
«Колос».

,,Молодий комуяар“

жовтня 1981 року
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ЛІТКУ 1973 року вер техніка-механіка,
Саша
толіт «МІІ-4», яким водив поїзди. А згодом на
управляли офіцери запас?писав нам, що вступає до
В. С Хомчишкін і В А. авіаційного
училища и
Карпов, повертався з та м. Єйську. Якими ми були
бору геологів на базу, іцо гордими І’ щасливими, по
в Якутській АРСР. Про
приїздив у відпливало хаотичне
нагро ли брат
Залюбки водмз
мадження гірських хреб пустку,
до лісу, щодня
тів. Картина
для пілотів він нас
звична. Раптом
один із проводжав молодших ДО
школи, чуйним був, весе
льотчиків вигукнув:
— Там щось виблискує! лим. Таким і залишився в
Вертоліт знизився. Піло нашій пам’яті.
За штурвалом військо
ти зрозуміли
— це було
літака Олександр
місце якоїсь авіаційної ка вого
тастрофи. А потому, після Михайлюк у 1939 році бе
посадки, серед
безладно ре участь у визволенні За
розкиданих
металевих хідної України і Західної
уламків Володимир Кар
пов помітив орден Черво
ної Зірки
за номером
11463. Це була єдина зна
хідка, яка могла допомог
ти розгадати таємницю
давньої катастрофи.
У пошук
включилися
краєзнавці, червоні слідо
пити, журналіст із Якут
ська Д. С. Бубякін. Неза
баром
вияснилося,
що
знайдені уламки — залиш
ки літака
«Боїнг-20» з
бортовим номером 253721,
що зазнав
катастрофа 6
червня 1943 року.
До
складу екіпажу
входили
старший лейтенант І. Я.
Грозднспський, лейтенант
О. А. Михайлюк
і стар
ший стрілець-радист І. Р.
Сурапов...

В

і
маленьким Валериком
брат гостював у батьківсь
кому домі. Досі пам’ятаю,
як ми проводжали Сашу
на Знам 'ямському заліз
ничному вокзалі. Я несла
його маленького сипа і не
могла стримати сліз. Так
ми більше ного і не бачи
ли.
Перед війною О А. Ми
хайлюк з відзнакою закін
чує одну з вищих
шкіл
штурманів ВПС. З пер
ших днів Великої Вітчиз
няної за штурвалом боно
вої мацінни.
На початку
1942 року Михайлюк вегу-

чан-Оймякон Якутськ пропав безвісти.
*
*
*
ЕСІІА і початок ЛІ-'
та 1943 року на ПІВНОЧІ Якутії видалися хо
ЛОДНІІМИ, 5 червня через
нельотну погоду
в аеропорту Сеймчзн на ніч залншіїлась/велика група се
редніх бомбардувальників.
Над сопками навнеалй су
цільні хмари.- -Не могло
бути й мови про - дальше
продовження рейсів. Ішов
густий сніг. З мстою роз
відки посадки па ділянці
Сеймчан—Якутськ виріши-

„.В

ли послати один із кракра
щих екіпажів. Похмурого
червневого ранку
у гус
тий туман піднявся бом
бардувальник з бортовим
номером
253721. Впро
довж кількох годин із бор
гу літака безперервно над
ходила па авіабазу інфор
мація про погодні
умови
на трасі. 1 рантом зв'язок
обірвався. В пошук бом
бардувальника включили
ся всі найближчі аеропор
ти. Довго звучали в ефірі
позивні землі,
але ніхто
так і не відгукнувся. А в
Цей час у горах прогримів

ЛІТОПИС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ

ПАМЯТНИК
НА БЕРЕЗІ

К ОАИМИ
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ТУРМАН
авіаескад Білорусії, над якими на
рильї Олександр Ар висла реальна загроза фа
темович Михайлюк родом
шистського рабства.
зі Знам’янки Ріс і вихову
За героїзм і відвагу, ви
вався в дружній працьо явлені у війні з білофінавитій сім'ї залізничників. мн взимку 1939--1940 ро
Закінчивші: сім класів те ків при прориві
«Лінії
перішньої середньої шко- М а; і не р гей м а >, Олександр
, ли № 2, він
вступає до
Миколаївського залізнич Михайлюк був нагород/кеного технікуму, аби про ннй орденом Червоної Зір
довжити трудову
динас ки за номером 11463. Його
серед
і було з найдено
тію.
повітряного коУ Знам’янці мешкає се уламків
стра О. А. Михайлюка Ні рабля.
— 1940 року, — рознона Артемовна Стремідлозвітає Ніна Артемовна. —
ська. Вона згадує;
— Одержавши диплом разом з дружиною Надією

Ш

25 серпня у нашій газе
ті було опубліковано ма
теріал
під
заголовком
«Поганяй на смітник».
У
ньому йшлося про те, що
виконання якого залежито
жителям міста
незручно
заробітна
плата. З цієї
їздити за місто на ззалипричини
заготівельникам
ще здавати макулатуру і
видаються абонементи на
пропонувалося розширити
книжки відповідно ДО їх
прийом вторсировини на
плану, отже, одному біль
центральному заготівель
ше, а другому менше або
ному пункті, що знаходи
нементів
видаватися не
ться на вулиці К. Лібкнехможе».
та.
Ззичайно, дуже добре,
Невдовзі редакція отри що керівники
підприєм
мала відповідь заступника ства турбуються про вико
директора
Кіровоградсз- нання планових завдань та
кого обласного заготівель заробітну плату своїх під
но-виробничого підприєм леглих. Але
формальна
ства
«Кіровоградвторре- логіка називає такий при
сурси» Л. А. Матвієнко:
йом підміною понять. Ад
«...На Кіровоградському же ми пропзнузали ство
обласному
заготізсльно- рити зручність ДЛЯ насе
виробничому підприємстві лення, тобто для більшос
працює 4 заготовані,
які ті, а не для кількох загоприймають
сирозину від товачів. Хоч не
можна
населення.
Кожному
з сказати, що одне заважає
іншому. Якщо
збільшити
них доведено
план,

СЕМІНАР
14 жовтня в селі Трепівці
Знам’янського району відбувся обласний
семінар з
питань ідеологічного забез
печення зимівлі громадської
худоби.
З доповіддю
на ньо
му виступив А. С. Чулюков
— секретар Знам янського
міськкому партії. Досвідом
роботи по створенню умов
для
високопродуктивної
праці тваринників з учасни
ками семінару
поділилися
Г. Т. Костенко — голова ви
конкому
Знам'янської ра
йонної Ради народних депу
татів, А. М. Кривенко — го
лова правління
колгоспу
«Маяк», М. П. Пономаренхо
— головний зоотехнік цьої о
ж господарства.
Про методи і форми ор
ганізаторської і масово-по
літичної роботи серед тва
ринників у період
зимівлі
худоби гозорил'-і представ
ники
колгоспу
«Маяк»:
П. Н. Сидельник — секре
тар парткому, В. Ф. Лінива
— заступник голови прав
ління по роботі з молоддю,
В. Я. Романенко
— партгрупорг ферми № 1, А. А.
Терещенко — доярка, агі
татор.

у

О. РЯБОШАПКА,
краєзнавець.
На знімку: син за
гиблого лейтенанта О.' А.
Михайлюка 3. О. МЧХАЙЛ'ЮК встановлює меморі
альну дошку на місці ка
тастрофи.

ПАПЕРОВА ПОПКА

ОБЛАСНИЙ

Перед присутніми також
виступили голова первинної
організації
товариства
«Знання» В. О. Лубенець і
редактор
Знам’янської
міськрайонної газети «Серп
• молот» А. Р. Загравенко,
В. М. Вісвський —
другий
секретар
Компаніївського,
А. П. Гордієнко — секре
тар Нозоукраїнського, В. В.
Дикий — секретар Долииського райкомів Компартії
України.
У роботі семінару взяв
участь і виступив секретао
обкому Компартії України
А. І. Погребняк.

нас в ряди рідної парти.
Молодого комуніста при
значають штурманом Тре
тього перегінного авіапол
ку Красноярської повіт
ряної траси.
У грізні роки
Великої
Вітчизняної війни радян
ські соколи у неймовірно
тяжких умовах через За
поляр'я, Чукотку, Якутію,
Сибір переганяли на маловивчепій повітряній тра
сі військову техніку, одер
жану від США по лепдлізу. Один з літаків і його
екіпаж на дільниці Сейм-

кількість
абонементів на
центральному
пункті, то
план так чи інакше буде
виконано Інша справа, що
підприємства
керівники
турбуються
не завжди
про те, щоб вчасно виво
зити з приймального пунк
ту сирозину, що зменшує
його пропускну спромож
ність і збільшує
вірогід
ність виникнення пожеж.
на
нашу
Відгукнувся
кірово_рапублікацію і
Hdдець М. Шаповалов,
водимо рядки з його лис
та.
«Питання,
порушене у
матеріалі
«Поганяй
нз
смітник» варто було б по
ставити більш фундамен
тально. Погляньте, скільки
викидається у ящики для
сміття паперу, ганчірок.

металу. Нагадайте
слід про кращий

кому
досвід

збору вторинної сировини,
коли назіть консервні бан
ки ідуть у переплавку
Ось куди, мабуть, варто
було б спрямувати зусил
ля заготова-іів, які вивіль

I

I

і на характер поета, якій",
за свідченнями сучасників,
був ніяковим,
небагатослівннм, уникав гамірливого товариства, Нс дивно,
що перебування в Римі,
який кипів політичними
пристрастями, коли па руї
нах республіки починала
утворюватися імперія, об
тяжувало Вергілія. і хоча
до нього був прихильний
сам
імператор Август,
який побажав мати його за
предворпого поета, Вергілій падав перевагу над
шумом і блиском сто.піці
тихому в ті часи Неаполю,
де можна було повністю
присвятити себе Літератур
ній праці.
Тут він трудився над
«Еиеїдою», яка мала ста
ти .пацегірнком. Августу.
Відомо, що робота над

поемою
просувалася по
вільно, хоча імператор Ав
густ, котрий вважав С'ебе
Г.нея. квзпн'з
нащадком
поета. Однак Вергі.нй
жав, що д ія успішного за
вершения поеми йому са
мому необхідно відвід4 ги
Грецію. І ось на51-му ро
ці життя він відправився
гуди, але
в Merapi, під
Афінами, захворів і вирі
шив повернутися додому.
Тут через кілька днів ВсрГІ.ІІЙ помер. Про ЩО пова
рить меморіальна
дошка
па одній із будівель у ра
йоні порту. Ос ганки поега
па його передсмертне.ба
жання були
перевезеш в
Неаполь і поховані, за ,повір.’ям, біля скелі в район1
Мерджелліна. . Ь'г
повлоні меморіальна пліиа

НО
га

ни

няться після
збільшення
кількості
абонементів на
центральному
заготівель

ному пункті. Такий підхід
до справи, безперечно, дав
би можливість зберегти
зарплату заготівельникам,
а разом з тим значно пе
ревиконати план заготівлі,
зменшити
собівартість
вторсировини і до певної
міри посилити боротьбу з
безгосподарністю.

А. ВАСИЛЕНКО.
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КУЛЬТУРА
І МИСТЕЦТВО

шшарш Вергілія зарубе^
а

Він народився 15 жовт
ня 70 року до нашої ери
у сільці Андсс (ніші П'єтоле) під
Маптуєю. на
півночі Італії, там, де ро
дюча Паданська
долина
споконвіку годувала селян.
І-Іа одній із площ Манту і
про знаменитого поста на
гадує пам’ятник Вергіліго.
Найбільш відомі гри його
твори — «Буколіки ■>, «Ге
оргіки:» і «Еиеіда». І хоча
вони були написані в ін
ших місцях (у розпал гро
мадянських воєн на Апен
нінах, майбутній поег по
кинув рідні краї), спеці
алісти
вважають, то в
двох перших своїх вели
ких творах він відобразив
світ своєї юності
Обстановка,
у
якій
проходили його дитинство
і юність, наклали відбиток

сильний вибух і відгукнув
ся зловісним відлунням.
Авіатори вважають, що
при такій погоді літак, де
штурманом був О. А. Ми
хайлюк, очевидно, заледе
нів і в результаті став на
стільки важким, що могут
ні двигуни втратили несучу
силу, антена зіпсувалася’,
і цс позбавило
екіпаж
зв'язку з землею.
О. А. Михайлюк в одно
му з останніх листів дру
жині Надії Петрівні і енну
Валерію писап:
«На иівніч'.іііі трасі втроє
важче, ніж на ірронті. «ііітаємно вдень і вночі. Внизу
нескінченні сніги і гори.
Але це нітрохи не лякає.
Мені, комуністу, належні’,
бути там, де я найбільше
потрібний Батьківщині...»$ * *
ГРИДЦЯЇЬ років мовI чазіїі, холодні сопки
Якутії берегли таємницю,
але н воші не витримали—
назвали імена героїн. І із
околиці заполярного сели
ща Зирянка, що па березі
Колими, височить пам'ят
ник військовим льотчикам
Через тридцять рощп при
їхав уклонитися батькові
Валерій
Олександрович
Михайлюк — авіаційний
інженер із Смоленська. На
місці катастрофи літака
встановлено меморіальну
дошку з написом: «Тут 6
червня 1943 року під час
перегону зі Сходу на За
хід зазнав катастрофи вій
ськовий літак ВИС. Заги
нув його екіпаж: ст. лей
тенант 1. Л. Грозднепський, лейтенант О. А. Ми
хайлюк, старший стрілецьрадист І. Р. Сурапов. Віч
на їм пам'ять!»

® __

з текстом на латині і мар
муровий бюст поета.
інтерес до
творчості
поста не обмежується Іта
лією/ Цей рік за рішенням
101ІЕСКО
оголошений
«Роком Вергілія». Чим же
пояснюється такий широ
кий інтерес до
Вергілія?
Ось шо сказан нам з цьої о
приводу відомий італійсь
кий дослідник
професор
Лепоре:
— Численні заходи, які
п зв'язку з
проводяться
з дня
двотисячоліттям
смерті
Вергілія. цілком
зрозумілі. Перш за все мо
ва йде про поезію, котра
має вічний і універсальний
характер.
1

Г. 5АУТДІНОВ,
власкор АПН.

Урочисте вручення за
новим ритуалом паспорті»
шістнадцятирічним
юна
кам та дівчатам — десяти
класникам середньої шко
ли № 5 — відбулося кіль
ка днів тому.
На сцені — ■ президія
паспорті
начальник
Ленінськоного
столу
відділу
го
районного
внутрішніх справ, капітан
At І. ~
Тарасенко,
міліції
вчнтель-методист
УРСР,
державний наставник, ка
валер орденів Леніна і
Трудового Червоного Пра
пора С. АЕ Велика, дирек
тор школи Л. М. Макси
менко. Вони тепло вітали
іменинників з такою зна
менню подією.
Із
слопом-обіцянкою
виправдати дбвір’я стар
ших виступила
учениця
10 «А» класу, відмінниця
навчання
Катя Борова.
Вона
перша
одержала
невелику червону книжеч
ку.
Надовго запам ятаєтьси
цей сонячний, не по-осін
ньому теплий день і Валі
Будькович, Валентину Неживенку, Олегові Сороко
вому, Олені Ленін, іншим
старшокласникам,
які,
одержуючи молоткастиіі і
серпастий паспорт, з гор
дістю промовляли: «Ми
громадяни Країни Рад». ■ ■
Т. БОРИСОВА.
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Площею імені С. М. Кі дула та Г. Кршц< нко ек- бути професійним худож
рова крокує жінка, дещо снопу валися минулого ро- ником? Є серед випускни
«Вздовж ків інколи й такі. В. По
невпевнено ро ззираючись Ку на виставні
довиола — мабуть, раніше нафтопроводу «Дружба» грібний закінчив
Ленін
їй тут бувати не доводи у м. Шведті (НДР).
градське художнє учили
Всі діти рано чи пізно ще. імені
В. Г. Мухіної,
лось.
тягнутися до 11. Ткаченко після
— Підкажіть, будь лас починають
Мос
текстильної о
ка, як потрапити па вули олівця, а орудувати ним ковського
цю Роли Люксембург, — більш-менш стерипо вчать інституту став художни
звертається иона до чоло ся на уроках малювання. ком по тканинах, В. Білсвіка з хлопчиком років Що ж, художня школа усов викладає в Київсько
лублює їх?
му художньому інституті.
шести.
— Паша програма знач Багате хто навчається на
— Це неподалік картин
ної галереї. Ідіть по вули но ширша. — пояснює ди архігектхрипх
факульте
ці Карла Маркса вниз, по ректор Юрій Семенович тах, Тірацюють художникаІващснко, — вона персд- мн-оформлювачами.
тім...
11ІССТІІ
— Татку, ти забув! — бачає викладання
— Однак профорієнта
син не дає батькові дого- спеціальних предметів: ри ція — нс єдина паша мсІ еоритп. - До картшшої сунка, живопису, станко іа, — говорить внкладач
галереї треба йти вгору, вої композиції, прикладної Л. Г. Кнр’янова. — Ва/Ккінотеатрі композиції, скульптури, іс лнвіше навчити дітей на
Ж
І вона
У
торії мистецтва.
чи ги прекрасне і ділитися
«Мир».
«Засоби
виробництва» ним з іншими.
.
Малюк пе так
... уже й но
Коли у школяра почина
1 милявєя. Адже са ме тоді найпростіші — гуш. плас
’ в кінотеатрі діяла вистав тилін; акварель.
Декого ється «важкий»
(у плані
ка дитячих малюнків, при спочатку розчаровує їхня, виховання) період? Вчите
з'їздові так би мовити, доступність. лі в один голос твердять:
свячена
XXVI
; К1ІРС. Дзвінок сповіщав
—Я, наприклад, думав, з урахуванням акселерації
про початок сеансу, однак що писатиму тут олійними — після 11 — 12 років, ііа. глядачі не юрмилися, як фарбами, як справжні ху стає час «пошуків ссбе»,
І часто буває, біля входу, а дожники, — зізнається Ро ям треба встигнути спряІ прямували
до нього не- ман Каша іапов, — а тут мувати в правильне русло.
В квапливо. Напевно, не тс, раптом якісь бляклі водя 1 саме в цьому віці, тобто,
в що приковує увагу в но- нисті барви. ’ І пе зразу з четвертого класу, прнйакпаре іьпа мають до художньої шко’ лотках зрішх майстрів — збагнув, що
уміння узагальнювати, вн- техніка — найпрозоріша... ли.
Щоб вступити до неї.
Цими фарбами непросто
№ вірена колоратура, відто» йена техніка затримувало передати клас ічні спект- здібності, звичайно, необ
К їх біля експонованих робіт, ралі кольорів — вони вихо хідні: без них не складеш
неви трьох вступних екзаменів.
В скоріше настрій. Ледь су- дять розмитими,
погляньмо .Але, якщо уважно приди
И мовитнй у старших («Щас разними. Але
ливі, для них он «сосны до навкруги. Вуаль ранково витися до робіт вихован
неба, до солнца дома», а я го туману над річкою, об ців, помічаєш: у школі є
|1 ДОЖИВСЯ. ДЛЯ мене тільки важніла від крапель хма можливість не тільки роз
£ й світу, що в телевізорі»). ра, листя, якого торкнув винути нахил до .малюван
1 схвальїіо-доііііт.’інвий у ся подих прив'ядання — ня; тут виявляються й ін
пастельно- ші інтереси (добре, якщо
менших («Ото гарно ма все відтінки
люють, де б і собі гак па- елегійної гами, яких най це вчасно помітять педа
гоги
і батьки).
Сергій
більше у природі.
В'ПІТИСЯ? >) .
Можна там. де й авто
Підмічати, уловлюва ги Мальченко, скажімо, зо
І
ри представлених на ВІіС- що градацію кольорів ді бражує в основному сцен 1
гайні малюнків - у Кіро- ти вчаться під час літньої з історичних баталій, а у •]
що не
худож пін двотижневої практики, ко Ігоря Біленького
виградськін
Б
школі. '
ли виїжджають на натуру. .малюнок, то каравела або
Єхсиї. що всдуть па Це чи пе найбільше роз крейсер. Не виключено, ще
другий поверх, зайняті 1Т- криває перед ними таїші інтереси ці «проростуть»
ра піковії ми
і котеджзми, образотворчого мистецтва, згодом у професії історика
КОІІаІ піпміі деревцями, 110- адже В. О. Сухомлішський і моряка. 1 на все ЖИТІЯ
мережеиі вузенькими «ву говорив: «Щоб розуміти, залишиться з ними те, ЩО
відчули у хуличками». Однак не не ре- переживати і любити жи побачили,
сльїю продумана компо вопис. людині
необхідно дожиій школі: ми живемо
зиція, а, так би мовити, пройти тривалу школу по не просто в навколишньо
••стихійна забудова». Що чуттів саме у світі приро му середовищі — пас ото
чує дивовижний
світ, де
року випускники на згадку ди».
про себе залишають влас
Любити живопис, упев тріумфує симфонія барв і
норучно виготовлені аилі- нено володіти пензлем, бу дерева ростуть до неба.
О. ДАНИЛЕНКО.
!' . нації, скульптури, макети, ти теоретично «підкова
для котрих уже бракує ним» — і що, вже можна
м. Кіровоград.
місця Адже школа «квар
jj тиру t> в обласній дитячій
г бібліотеці імені А. II. Гай8 дара Сусідство виправдн
ії ву< ться однаковим нризи.т“ ченпям обох закладів —
прилучати хлопчиків і дін; чаток до глибин мйсгецтj ва. J хоча кількох малогаіі баритішх класів і майже
R СИМВО ІІЧІІОГО фойє маЙЮ учнів,
І лувато для
творчій думні тут просто
ро Вона
виривається із
тісного приміщення і лине
В то в предковічну давнішу.
£ то в часи революційної
І звитяги нашого народу, то
■ в ’.ЯВНИЙ світ
с~:_ казкових
----------- —
героїв ЧИ в світ реальний
І героїв
нсіридумаиих.
Творча
думка скеровує
кожен порух пензля і різ
ця, і тоді нагородою за
працю і натхнення стають
ме тільки схвалення відвіІдувачів обласних, респуб
ліканських
і всесоюзних
виставок, а й дипломи,
грамоти і вимпели жюрі.
Ними, зокрема, відзначені
робота С Мальчонка «Мі
тинг на крейсері», ілюстра
ція
до феєрії О Гріпа
Гравюра учня 10 «Г» класу середньої школи Н® 5
І «Червоні вітрила» Т. ВолІ нової. А малюнки Ф. Шве- Р. КАШАЛАПОВА.

«Молодой коммунар»

ЗЇ6050, МСП

областного комитета

М. Кіровоград,
вул. Лукачарськсго, 36.

Па украинском языке.

в останньому турі внічию
— 0:0 зі своїми основними
конкурентами — віннича
нами на .їхньому
йолі,
спортсмени з Кривого Ро
га набрали 62 очка і за два
тури до закінчення
пер
шості стали недосяжними.
Тепер гірники мають пра
во продовжити боротьбу
за перехід у наступному
році до першої ліги. Як ми

НЕДОСЯЖНИЙ
До фінішу сорок чегвертого чемпіонату Радянєнного Союзу з футболу
серед клубів п'ятої укра
їнської зони
другої лігв
залишилося провести двад
цять два матчі, тобто два
тури. Але чемпіон респуб
ліки вже визначився. Ним
став «Кривбас». Зігравши

Індекс 61Ю7.

вже повідомляли, «Зірка»
па виїзді зазнала двох во
разок підряд; у Вінниці від
«Ниви» - - 1:2 і у Жнтомирі від спартаківців —
0:1.
Маючи у своєму активі
37 очок. кіровоградиі ноки що знаходяться на с імнадпитій сходинці.

Таблиця на 17 жовтня міає такий вигляд:
В II П
М
О
4 64—31 62
24 14
«Кривбас»
8 58-29 57
«1 Гива»
23 11
21 12 9 61—22 51
«Авангард»
«Буковина»
22 9 12 55—28 53
16 17 9 51—42 49
«Вуглик»
«Суднобудівник»
18 12 12 51—42 48
«Атлантика»
16 15 11 5S—37 47
19 8 15 53—33 46
«ТорпеДо»
СКА Л
15 14 ІЗ 43—45 44
8 17 47—48 42
17
«Колос» Пг
«Спартак»
14 13 15 37—46 41
»Поділля»
15
9 19 42—59 39
«І Іоватор»
14 11 17 41—57 39
«Десна»
13 ІЗ 16 18-38 39
«Океан»
13 13 16 45—47 39
Н) 18 14 37—52 38
< Фрунзснсиь»
«Зірка»
»10 17 15 35-35 37
«Дніпро»
ІЗ 10 19 42—51 36
»Колос» Пт
10 16 16 30—59 36
«Кристал»
ІЗ 9 20 56—72 35
«Говерла»
12 11 19 39—44 35
«Стахановець»
10 6 26 33—68 26
«Металург»
7 12 23 30—71 26
МастуШшй, сорок п’ятий тур
сьогодні. «Зірка»
на своєму стадіоні приймає «Фрувзенець» із Сум.
Початок матчу о 17-й годині.
В. ШАБАЛІН.

|АПН].

пасажира міжнаТакого
радний аеропорт Ньюарка
уперше. Па( США)
бачив
базікавши
з пасажирамн,
давши на чай швейцарові і
комллівідпустивши пару
184-єан, ментів буфетниці,
тнмєтровий рсбот з алюмі
нію і фібергласу, виблиску
ючи лампочками на голові,
попрямував до каси, де взяв
два квитки першого
класу
до Майамі. Остаточно підко
рила пасажирів його розмо
ва з контролером:
«Ви ча
рівні, — сказав він жінці,—
і назавжди залишитесь у
моїй пам’яті. Кажу від усьо
го свого головного
транзи
стора, оскільки душі в мене
немає».
Невдовзі він зайняв місце
в літаку.
Поряд з ним сів
Роберт Дорніи, оператор ро
бота «Сіно» — так звали не
звичайного пасажира. «Сіно»
— один із чотирьох роботів
компанією «Інстворених
тернешнл роботінс. інкорппрейтед».
Вартість ножного
з них 250 тисяч доларів. Ці
автомати перш за все призначені для використання в
науково-дослідницьких лабо
раторіях.
Наприклад, еони
можуть працювати зі шкід
ливими -хімічними препара
тами. Та час від часу з ме
тою додаткового
заробітну
корпорація
посилає
своїх
«вихованців» брати участь у
видовищних заходах, які ор
ганізують
різні
партії,
профспілки, організації. На
одну з таких зустрічей і на
правлявся «Сіко».
Роботи мандрують з опе
ратором, в одязі якого схо
вані кнопки
для передачі
50 команд, у тому числі про
ходіння, рухи рук і голови.
«Говорить» робот з допомо
гою магнітофонних записів,
але оператор може і безпо
середньо передавати зс-уни
в його комп’ютер через свій
міні-мікрофон.
його мова,
проходячи через синтезатор,
перетворюється
на
мову
автомата. На непссвячених
глядачів це завжди справ
ляє сильне
враження.
В
Ньюарку
один
пасажир
кружляв
навколо «Сіко»,
мимрячи: «Я цього не розу
мію». «Не засмучуйтеся, —
сназав «Сіко», я теж не все
розумію в людях».

(АПН).
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Увагу громадськості Малої Виски
та трудівників
Малописківського рзйону привернула
розгорнута в
міському Будинку культури пересувна виставка ви
дань редакційно-видавничого відділу Кіровоградсько
го оелполігргфвидаву. Тут демонструється понад 50
текстозих та рекламних плакатів, листівок. У кожно
му — змістовний матеріал про розвиток виробничих
підрозділів у десятій та одинадцятій п’ятирічках, роз
гортання соціалістичного змагання за виконання пла
нів партії, втілення в життя її соціальної поогрзми,
про досвід роботи передовиків
виробництва, бійців
ідеологічного фронту.
Основні розділи виставки доповнюють додатнові —
г.ро військово патріотичне виховання школярів, роз
виток самодіяльного мистецтва на
Кіровоградщині,
ленінське ставлення до природи, розвиток фізкуль
турно-масової роботи.
Видання про досвід роботи комсомольських праців
ників, механізаторів та тваринників області допомо
же молодим трудівникам полів і ферм
ефективніше
розв'язувати нанреслені завдання, примножувати до
сягнуте .
Фото Ю. ЛІВАШНИКОЗА.

Недавно відвідувачі ресто
ранів у бельгійському місті
Дінан змогли
покуштувати
різноманітні страви із ензотичної риби теляпії, яка за
смаком не поступається зна
менитій форелі.
У природ
них умовах прісноводну теляпію можна зустріти тільки на її батьківщині в Аф.році, де водиться 42 її різновиди.
потрапила афрнЯк же
Еельгіюі
риба в
панська
Виявляється, близько півто
ра року тему англійці Кертні Хок і Роберт Джілсон за
снували
поблизу
Дінана
«центр по вивченню методі»
інтенсивного рибництва». Псряд з ним знаходилась най
більша
в Бельгії
ато*лнсі
електростанція,
Із системи
охолодження
якої
Хок і
Джілсон брали гарячу воду
для розплідників. Спочатку
справа не ладилась, але в
решті-решт
експерименти
принесли
успіх, і скоро в
центрі не знали, нуди подіти
рибу. І тоді Хск домовився
з власниками
найближчих
ресторанів. їм прийшлася до
смаку «атомна» риба, як на
звали геляпію
дотепнинижурналісти.
Жарт дійшов
до властей,
і до англійців
нагрянула комісія медиків,
котра
констатувала,
що
бельгійська теллпія не біль
ше «атомна», ніж її вільні
африканські родичі.

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2-45-36; відповідалоного секрета
ря — 2-46-87; відділу
комсомольського
життя — 2-46-57; відділу пропаганді —
2-45-36: відділу учнівської молоді
—
2-45-35; відділу
військово-патріотичного
виховання та спорту — 2-45-35; відділу
оголошень — 2-56-65: фотолабораторії —
2-45-35; норенторсьної — 3-61-83; нічної
редакції — 3-03-53.
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