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П'ЯТИРІЧКА:

ТВАРИННИЦТВО —

УДАРНИЙ ФРОНТ

KOI

РІК ПЕРШИЙ

Виходить
з 5 грудня 1939 р,

Комсомольсько - моло
діжні колективи, які пра
цюють у
господарствах
Компанійського
район/,
добре
зарекомендували
неспілкова

КОМСОМОЛоЦІ

і

молодь авто

парку
райсільгосптехніки
теж вирішили
створити
КМК. Всі водії,
майбутні
члени цього
колективу,
взяли
підвищене соціа
лістичне зобов язання —
достроково
завершити
перший рік. одинадцятої
п'ятирічки.
Нині лідирують у зма
ганні делегати
наступної
районної комсомольської
конференції
Микола
Шульженко і Микола Ду
бина. Хлопці вже рапорту
вали про виконання річних
завдань. При мінімальних
простоях автомобілів вони
виробили
відповідно
114,2 і 91,6 тисячі тонно-

кілометрів, удвох заоща
дили 1230 кілограмів паль
ного, значну кількість за
пасних частин,
мастила.
Молоді
водії дбають не
іільки
про особисті ви
робничі успіхи. Своїм дос
відом вони щедро ділять
ся. з новачками, практич
но допомагають їм.

О. БОРИСОВ,
Інструктор Компаніївсытого райкому ком
сомолу. ■

У ПРАЦІ
СУМЛІННІЙ
У
у. е \ а 11 ос к. і а дал ь :.і 11 іі
цех заводу
«Цукрогідромаш»
Микола Хоменко
прийшов три роки тому.
Сподобалась
хлопцеві
спеціальність токаря, і він
вирішив досконало її опа
нувати. х
Придивлявся до роботи
досвідчених, читав техніч
ну літературу, вивчав бу
дову верстата. Результати
не забарилися. Через рік
Микола виборов
перше
місце на районному кон
курсі «Кращий но профе
сії», його нагородили По
чесною грамотою Лснінського райкому комсомо
лу м. Кіровограда.
Успішно
працює хло
пець і пппі. Він уже спра
вився з виробничим
зав
данням першого року оди
надцятої
п'ятирічки. Як
правило,
змінні
норми
комсомолець
виконує на
120—130 процентів. Якість
роботи — висока.
Зріднився
Микола
з
своїм
підприємством, не
.мислить себе
без нього.
Потрібен він і цеху. Без
нього не змогли б молоді
виробничники так мінно
утримувати
першість у
змаганні, не таким ціка
вим було
б і громадське
життя. Адже без М. Хомеика не обходиться -.ко
де и захід.

Л. ІВАНОВА.

До мене прийшов ВІН 1
несподівано.
Ще кільна
місяців тому я безтурбот

СЬКОГООБКОМУ AKC.MV

ОРГАН КІРОВО

ПОПЕРЕДУДЕЛЕГАТИ
КОНФЕРЕНЦІЇ

Себе. ТОЖ

Перший
успіх

N° 155 (3039).

Та найбільше поглядів
прикуто до робочого міс
ця Надії Бойко. Відчува
ється: працює досвідчений
майстер. Але уболіваль
ники з «Весни» хвилюють-
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— У ресторані «Весна»
працюю сьомий рік, після
закінчення Кіровоградсь
кого кулінарного училища.
Готую холедні страви. Ро
бота подобається, прино-

ВИРО
СТАНЕ ТРАДИЦІЙНИМ

У Кіровограді відбуася
міський конкурс молодих
кухарок. Перше місце ви
борола Надія Бойко з рес
торану «Весна», друге —
Ольга Каширська (ресто
ран «Україна»), третє —
кухарка з УТО «Кірово
град» Галина Корінь. Ва
лентині Хоменко
з кафе
«Вогник» вручено
спеці
альний
приз міськкому
комсомолу — «Наймолод
шому учасникові».

Кожний день роботи посвоєму важливий і знач
ний, бо збагачує нас дос
відом, знаннями. У хвили
ни, коли ми задумуємось
над
днем учорашнім і
підсумовуємо
зроблене
сьогодні, ми завжди зга
дуємо тих, хто дав нам пу
тівку в життя. Мабуть, усі
учасниці конкурсу з вдяч
ністю
згадували
своїх
учителів з Кіровоградсь
кого кулінарною училища
(більшість
учасниць —

випускниці
саме
цього
закладу).
На перший погляд зда
ється, що за кілька хвилин
приготувати салат
із ка
пусти дуже легко. Та ко
ли поруч члени жюрі фік
сують правильністо вико
нання рсбсти,
оцінюють
смакові якості страви, по
спішність може лише за
вадити.
Ось салат готує Вален
тина Хоменко, наймолод
ша учасниця
конкурсу.
Трохи більше року пра
цює вона в кафе «Вогник»,
проте вже стала вправним
майстром: усього дев’ять
хвилин і двадцять
п’ять
секунд потрібно було Ва
лентині, щоб приготувати
цю холодну закуску.

ся: надто відстала Надія
від Валентини — на цілих
дві хвилини. І все ж члени
жюрі
віддали перевагу
Н. Бойко за смакові якос
ті салату, за його декора
тивний вигляд. Найвищий
бал отримала
вона й за
підготовку робочого міс
ця.
— З фантазією працює
Надія, — відзначила Оле
на ЛАиколаївна Ігнатьєва,
голова
жюрі, — можна
сказати — бездоганно.
Вже потім, коли перший
секретар міськкому ком
сомолу В. Кулик
вручив
Надії приз і поздоровив
її з перемогою, я попро
сив її розповісти про се
бе. Надія схо«е згодила
ся:
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сить задоволення. Два ро
ки тому в складі команди
Кіровоградщини
брала
участь у республікансько
му конкурсі кухарів. Тоді
ми
вибороли
призове
місце і путівку на
Олім
пійські ігри. Скажу відвер
то: нині впевнено
почу
ваю себе на своєму робо
чому місці, досвіду не по
зичати. Але відчуваю, що
не повністю знаю техноло
гію виробництва, тож і го
туюся вступити ДО техні
куму,.
Тричі
виходили на ро
бочі місця учасниці, щоб
показати свою
майстер
ність, уміння приготувати
. салати, бутерброди, шаш
лики, напої. Потім — пе
ревірка знань. І приєм- ■
но, що переважна біль- .
шість учасниць склала ек
замени
на
«відмінно»,
порадували
Особливо
знаннями Галина Корінь,
Валентина
Рубель, Лідія
Мазур, Валентина Хомен
ко, Надія Капиш.
Підбиваючи.
підсумки,
учасники
змагання гово
рили, що було
б добре,
якби конкурси професій
ної майстерності
кухарів
стали традиційними. Ад
же кожен такий конкурс
— це своєрідна школа пе
редового досвіду. Міськ
ком комсомолу мас дос
від проведення конкурсів
професійної майстерності
серед молодих робітни
ків. У міському об’єднан

Ж

Н а знімку: В. КУЛИК
вручає Н. БОЙКО
приз; призери конкурсу
(зліва направо) — Галина
КОРІНЬ,
Ольга КАШИРСЬКА
та Надія БОЙКО;
Валентині
ХОМЕНКО
міськком комсомолу вру
чив заохочувальний приз
«Наймолодшій
учасниці
конкурсу».

ні громадського харчуван
ня, універсальному todtoвельному об'єднанні «Кіро
воград» працює понад 500
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молодих кухарів. Залучен
ня цього численного заго
ну працівників сфери об
слуговування до участі в

конкурсах
професійної
майстерності
сприятиме
виконанню планів і соціа
лістичних зобов’язань тру
дових колективів системи
громадського харчування.

Фото автора.
Ж

ПІДРУЧНИКИ
життя
Книга Л. І.
Брежнєва
«Спогади» вийшла в світ у
видавництві
«Молодая
гвардия».
Для юнаків і
дівчат країни вона — до
вірча і напутня розмова
мудрого наставника з мо
лоддю про високе істо

ричне покликання робіт
ничого класу,
про пре

красне почуття Батьківщи
ни, про високий обов’язок

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.

комуніста і комсомольця
«Сімнадцяти років, __ пи2
ше Леонід Ілліч, — мене
прийняли
в комсомол, і
після цього я вважав се
бе
зобов'язаним
брати.
Участь у всіх громадських
починаннях... І на все нас
вистачало, до - всього нам
було діло».

Твори
л. І. Брежнева
«Спогади», «Мала земля»,
«Відродження» і «Цілиил'
вийшли
у . видавництві
«Молодея гвардия» також
окремою книгою в сєо:ї
«Бібліотека юнацтва».

ПАРС).

но
проводила
останні
шкільні канікули, пригля
далася: куди піти-податися7 Доля ж розпорядила
пішла я дося гак, що
вторувзли
ріжкою, яку
мати і старша сестра. Стала дояркою.

А допоміг мені випаЗатрималася якось
док.
допізна,
мама на роботі
Розхвилювалась я: чи не
трапилось,
Швиденько

бува,
чого?
зібралася
і

майнула на ферму. Весь,
кспектин був у зборі: дої

ли групу корів
однієї з
доярок, котра несподіва
но захворіла. Я теж стала
до роботи. Справа звич
на,, не раз матері допома
гала.

Розговорилася
тоді з
Ніною Михайлівною Гно
йовою
—
завідуючою
фермою. Вона й запропо

нувала мені прийняти гру
пу первісток.
Завідуючу
фермою
підтримали пе
редові
доярки
Г алина
Юхимівна Присяжна і Лю
бов Степанівна
Сіденко.

Спершу я навіть не знала,
що їм
на те відповісти.
Глянула на матір,
а вона
мовчить, усміхається: ви
рішуй, мовляв, сама. Я й
погодилась.
Чотири місяці
промай
нули, немов один день. Я
стала одним із перемож
ців соціалістичного
зма

гання в колгоспі, одержа
ла за цей час від кожної
корови по 2000 кілограмів
молока. Показник
висо
кий, коли
врахувати, що
роздоюю групу первісток.
Чи зуміла б я його досяг
ти, якби не допомога ко
лег? Навряд. Навіть тепер
часто ловлю на собі пиль

ний погляд матері, її под
руг Тетяни
Дорофіївни

Куксенко.
Поліни Григо
рівни Кобак. Допомагають
мені також
Ніна Михай
лівна Гнойова і технік по
штучному
осіменінню
член ВЛКСМ Таїса Цилюрик.

Одностайну підтримку в
нашому колективі знайш
ла ініціатива москвичів —
ознаменувати 60-річчя ут
ворення
СРСР ударною
працею. Більшість доярок

заявила про своє бажання
боротися в
наступному

році за тритисячні надої.
Я довго вагалася («Чи ви
стачить
досвіду?»), але
підтримала колег.
Нещодавно повернулася
з районної комсомольсь

НАГОРОДИ
НОВАТОРА«

молу в галузі науки і тех
ніки за 1981 рік.

Гідний вклад в успішну
реалізацію завдань деся
тої п’ятирічки внесли мо
лоді
вчені і новатори.
Завдяки впровадженню їх
розробок у
народному
господарстві країни за
ощаджено десятки міль
йонів карбованців. Це від
значалось 18 грудня в ЦК
ВЛКСМ, де відбулося вру
чення дипломів лауреатів
премії Ленінського комсо-

Поздоровляючи
наго
роджених, перший секре

кої конференції, делега
том якої мене обрала мо
лодь колгоспу. Там позна
йомилась із членами кіль

ВЛКСМ
Б. М.
підкреслив, що

кох комсомольсько-моло
діжних колективів району,

попереду у них широке
поле діяльності в розв’я
занні грандіозних завдань,

що працюють у тварин
ництві. Старалася запам’я

тар ЦК
Пастухов

поставлених перед радян
ською наукою XXVI з'їз
дом КПРС.

До юнаків і дівчат звер
нулися з напутнім словом
визначні вчені, керівники
ряду
міністерств і ві
домств.

(Кор. ТАРС).

товувати все те цінне, що
с у досвідченіших доярок
Гадаю, це знадобиться в
подальшій робсті

Т. ПРИСЯЖНА,
член ВЛКСМ, доярке
колгоспу Імені Дзержинськсго.
Олександрівський
район.

26 грудня 1981 року

99&Холодкй копну НЛрв*

шіх зборах
у цьому колектнзі
народився
ніс
ОДНІЇ Трудонпіі
почин —г
виконані плай п’яти міся
ців 1982 року до дня від
критій XIX з’їзду ВЛКСМ
і надоїш від кожної ко
рови по 1395
кілограмів
молока, а всього її') фермі
виробити його за цей час
5 тисяч 259 центнерів.
Медаллю «За трудову
доблесно від ціачедо при-

>

У цьому є вина й рай
кому комсомолу, адже за
звітний період відділ ком
сомольських
органі іаці'і
( м илуюча В. Гребінник)
так і не узагальнив дос
від' роботи кращих ком
сомольських колективів в
організації Дійового тру
дового суперництва.
Значну увагу на конфе
ренції
було
приділено
аналізові
роботи комсо-

пості н уміння
будувати"'
комуні ш Важлива роль у •
цьому
належить системі
комсомольського иолітпавчапня. За звітний період
у школах і семінарах політи.твчання та економічної
освіти
поповнили
свої І
знання дві
з половиною і
тисячі юнаків і дівчат.
Про нерозривний зв’я
зок нолітнавчані'я з прак
тичною діяльністю комсо

ЩО В РОБОТІ ГОЛОВНЕ?
355 делегатів — кращих представників комсомо
ли Олександрівського району — прибули на XXVIII
районну комсомольську конференцію.
ІЗ звітною Д( повіддю на ній виступив перший сек
ретар райкому комсомолу В. Бранко.
У роботі конференції взяли участь: П. 1. Ковален
ко — завідуючий загальним відділом обкому Ком
партії України, С. X. Тараненко — перший секретар
райкому партії, В. О. Пойченко — другий секретар
райкому партії, Ф. М. Лавріненко — секретар райко
му партії, П. Л. Стеблина — голова виконкому ра
йонної Ради народних депутатів, Л. М. Чубко — за
відуюча загальним відділом обкому комсомолу.

Великі завдання поста
вив перед
комсомолом
XXVI з'їзд КПРС, листо
падовий (1981 р. ) Пленум
Ц1< КПРС,
Вимоги, вис
ловлені у промові
Гене
рального секретаря
ЦК.
КГІРС, Голови
Президії
Верховної Ради СРСР то
вариша Л. 1. Брежнєва на
Пленумі, зобов’язують ра
дянських юнаків і дівчат
узяти
найактивнішу
участь у реалізації про
довольчої програми, в бо
ротьбі за підвищення вро
жайності, культури зем іеробства
і тваринництва,
за економію та бережли
вість, виховання високих
ідеалів.
—• У єдиному строю з
прославленими передови
ками
Кіровоградщіпіи
йдуть молоді
гвардійці
п'ятирічки й нашого ра
йону, — сказав доповідач.
— Серед них — комбай

нер колгоспу
«Дружбам
молодий комуніст Мико
ла Вакуленко,
який не
тільки
відзначився
на
збиранні
зернових, а й
очолив змагання буряководіз району. Комбайном
КС-6 він зібрав цукрові з
273-гектарпої площі і на
копав -16 тисяч 480 цент
нерів коренів. Водій гру
зовика райсільгостсхиікн
комсомолець Лркадіи Добровольський теж устано
вив рекорд під час буря
кових жнив.
Гордістю районної ком
сомольської організації є
комсомольсько - молодіж
ний колектив імені 60-річчя ВЛКСМ ферми Гіесватківського відділка радгос
пу Другого імені Ііетровського
цукроком бі пату.
Молоді доярки одержали
за І 1 місяців но 3470 кіло
грамів молока від кожної
корови. 11а звітно-вибор-

ВЕЧОРИ
ВІДПОЧИНКУ

м ол ьсько- м о л од І ЖІ ш х ко
лективів, станові механі
заторського
всеобучу. У
доповіді і виступах деле
гатів
прозвучало багато
критичних зауважень.
Чимало невикористаних
можливостей у справі за
лучення молоді до роботи
в тваринництві.
11а фер
мах району працює лише
62 комсомольці. Це дуже
мало. А інтерес у шкільної
молоді’до праці тваринни
ка є. Про це свідчить хо
ча б той фїкт, що тільки
нинішнього літа на комп
лексі по відгодівлі свиней
та молочнотоварній фермі
колгоспу
імені Ульянова
працювало 19 учнів місце
вої школи, а в Єлизаветградківській середній шко
лі діяв загін юних тварин
ників, у якому
було ЗО
старшокласників.
На конференції наголо
шувалось, що відділи рай-,
кому комсомолу, первинні
комсомольські організації
повинні активізувати ро
боту по мобілізації молоді
па боротьбу
за дальше
піднесення тваринництва,
широко
розгорнути рух
«Тваринництво — ударний
ірронг молоді >.
■ Наріжним,
каменем у
діяльності комітетів ком
сомолу
е ідейно-виховна
робота,
формування
у
юнаків і дівчат
комуніс
тичної свідомості, готов-

ляжвввиииис8ав®иивяЕииввиав

ВАТАЖОК

Окрилений красою праці
війни, захищаючи

мольців говорили у езоїх
виступах делегати В. Ру
ла, Н. Москаленко та інші.
Конференція
прийняла
постанову, в якій визна-нла заходи
но дальшому
поліпшенню ідейно-вихов
ної та
організаторської
роботи,
підвищенню діє
вості Ленінського заліку,
посиленню трудового ви
ховання
комсомольців і
молоді.
Делегати
конференції
висловили тверду впевне
ність, що КОМСОМОЛЬЦІ, МО
ЛОДЬ району не пошкоду
ють зусиль для успішного
В ТІ іення в життя рішень
XXVI з’їзду КІІРС, листо
падового (1981 р) Плену
му
ЦК КПРС,
гідним;!
справами зустрінуть XIX
з’їзд
ВЛКСМ, 60-ріічя
утворення СРСР.
* * *
11а організаційному пле
нумі першим
секретарем
О л е кс а 11 д р і вс ь к ого райко
му ЛКСМ України обрано
В. Бранка, другим секре
тарем — Я. Ді.хгяр, сек
ретарем
— завідуючою
відділом шкільної та уч
нівської молоді —-. II. Сто
рону.
М. ЧЕРНЕНКО,
спецкор
«Молодого
комунара».

КОМСОРГИ, ЯКИХ МИ ОБИРАЄМО '

РЕЗОНАНС

У вихідні людно вечорами зустрічі з цікавими людьми.
в Палаці культури
імені Гак, па останньому засідан
Компанійця. Молодь з усьо ні
дпекоклубу
гостями
го міста приходить сюди на «Олімпії» були артисти кі
вечори
відпочинку,
які ностудії імені О. Довженка.
влаштовує
дискоклуб
Ми щиро вдячні організа
«Олімпія». Охоче
відвіду
торам міського дпекоклубу
ють ці заходи й молоді ви
за змістовні, хороші вечори
робничники нашого заводу відпочинку. Та хотілося б,
(на підприємстві
поки що
щоб у днекотечиій програмі
немає змоги
організувати
більше уваги
приділялось
спою дискотеку).
діяльності радянських ком
Програма вечорів завжди позиторів, ансамблів і груп,
цікава й різноманітна. Роз а танцювальні
номери су
повіді про кращих артистів проводились коментарями і
світової естради змінюються розповідями про
сучасний
танцювальнії ми
блоками, танцювальний стиль «дис
нерідко йде показ моделей ко». Варю звернути увагу
сучасного одягу, при цьому й па оформлення залу.
може; дістати пораду чи
Думаємо, це іце більшою
консультацію кожен учас мірою -сприятиме популяр
ник вечора.
ності дпекоклубу «Олімпія»
Особливо
сподобалась серед молоді міста.
нам нова програма
днекоВід імені комсомольців
клубу, яка включає в себе
заводу тракторних гід
танцювальні номери у вико
роагрегатів
нанні
учасників
гуртка
С. КОПТЄВА.
бальних танців, передбачає
м. Кіровоград.

Федора Станкевича -знають у нашому колгоспі не
тільки як хорошого тракто
риста, а і як поета. ІЦе нав
чаючись
у школі,
Федір
нідчув жагу до поетичного
слова.
Коли в
колгоспі було
створено
літературну сту
дію, Федір Станкевич сг.ів
її членом. Полюбилися лю
дям вірші молодого поста.
Скажімо, вірш
«Обеліск»,
присвячений
воїна«-одно
сельчанам, які загинули в
роки Великої
Вітчизняної

цю молодого
дояра кол
госпу
«Дружба» Олек
сія Ьуші. Славу справжніх
майстрів своєї справи здо
були серед залізничників
області члени комсомоль
сько - ,м ОЛ оді Ж11 ої
ЗМІНІ)
Михайла Євенка зі стан
ції Фундукліївка...
Всі ці успіхи, підкрес
лив
доповідач, а потім
сказали про це її промов
ці: В. Петренко — механі
затор колгоспу
«Іскра»,
А. ІІІмарко — тракторист
колгоспу
імені
Кірова,
О. Кримський, — секретар
комітету комсомолу стан
ції Фундукліївка, — здо
буто в трудовому супер
ництві. Саме соціалістич
не змагання є справжньою
школою
комуністичного
виховання молоді.
Однак,
говорилося на
конференції, в організації
змагання
серед молодих
трудівників іще не зжито
формалізму. 1 Іерегулярно
підбивають підсумки зма
гання комітети комсомолу
Другого імені Петровського цукрокомбінату, рад
госпу імені Шевченка. Ли
шилися осторонь районно
го змагання молоді виробшічшіки об’єднання Сільгосп.хімії. Комітети комсо
молу колгоспу
«Іскра» і
райсільгосптехніки не по
дають практичної допомо
ги відстаючим
колектцвам.

Батьків-

пінну,
став
близьким і
зрозумілим багатьом.
Нещодавно Федір Станке
вич »иступив із своїм пое
тичним доробком зі сцени
районного Буднику культу
ри. 1 Іого слухали товариші
по роботі, комуністи, КОМСО
МОЛЬЦІ.

Ф. ЮТОВЕЦЬ,
секретар комсомольсь
кої організації колгос
пу «Зоря» Онуфріївського району.

Валентина
Кармазина
працювала дояркою, нав
чаючись одночасно в сіль
ськогосподарському техні
кумі на заочному відділі,
оч о. і ю з а л а комсо м ол ьськ у
групу
м о.іоч 11 от о в а р 11 ої
ферми
№
2 колгоспу
«Прогрес», брала активну
участь
у драматичному
гуртку і все
мріяла про
тілі час, коли закінчиться
спорудження
сільського
Будинку
культури, де б
можна було
по-справж
ньому віддатись улюбле
ній справі.
О шосельчаші захопле
но зустрічали
кожен ви
ступ
дрімгуртківців, у
репертуарі
яких «Безта
ланна» І. Карпенка-Карою, «Сватания
на Гонча
рівні- Г. Квітки-Основ’яненка, «Фараони» О. Коломіішя. чимало одноакті
вок сучасних
авторів. 1,
звичайно ж, їм подобалася
гра Валентини
КармазиІІОЇ.
Будні перетворюють у
свята директор
Будинку
культури Валентина Іва
нівна Третяк,
художній
керівник Василь Костянти
нович Мельниченко,, біб
ліотекар Юлія Павлівна
Шарлай, голова виконко
му сільської Ради Василь
Степанович . Мартишок,
се к рет а р
ко мсом о.тьськ • > і
організації
колгоспу Ва
лентина Кармазина.
Ось і недавно в Будни
ку
культури відбулося
урочисте посвячення моло
дих трудівниць у доярки
Секретар комсомольської
організації
виступила з
палким словом-зверненнял

до сестер Світлани і Вір-)
Співак, Варвари Зеленої,
котрі після закінчення де
сятирічки прийшли працю
вати у тваринництво: пра
цювати так, щоб про них
можна було говорити на ітенліші слова. Дівчата ви
правдують сподівання од
носельчан. Гак, Світлана
і Віра за одинадцять мі
сяців першого року ниніш
ньої ц ятнрічкн
надоїли
від кожної корови (а диі лядають вони іце й нете

лей) но 2200
кілограмів
молока. Варвара
Зелена
працює в родильному від
діленні ферми, її роботою
також задоволені.
Комсомольці
колгоспу
вже в іругс обирають сво
їм ватажком
Валентину
Карма шпу. Вони вчаться
у .молодої комуністки пра
цювати
з людьми, будьяку корисну справу дово
дити до кінця.
8. ШУЛЬГА.
Малюнок автора.
Новомиргородський
район.

ЧИТАЦЬКА
КОНФЕРЕНЦІЯ
«У комуністів ЛсІІШСЬлОГО
гарту вчитись жити, борол
ся, перемагати» — так на
зивалася читацька
конфе
ренція но кинзі Гснера
ю
секретаря ЦК КПРС,
Голови Президії Верховної
Ради СРСР Я. І. Брежнєва
«.Спогади». Відбулася вона
у профспілковій бібліотеці
головного підприємства ви
робничого
об'єднання
«Дру к.м.аш».

Вступним словом конфе
ренцію
відкрила старший
бібліотекар Л. П. Федорен
ко.

Про трудову
біогрзфію
Я. 1. Брежнєва, про вшил
сім’ї на формування світо
гляду молодої людини гово
рив у своєму виступі вете
ран праці, парторг відділу
технічного контролю А. Тор
лопов.
Схвильовані й щирі слова
про почуття
Батьківщини,
про
яке йдеться в книзі
і. і.
Брежнєва,
сказала
електромонтажниця
цеху
№ 20Я. Яобас.
• 11а конференції також ви
ступили заступник секрета
ря парткому Я. Романова,
бригадир
комсомольськомолодіжної бригади С. Хореико та інші.

Н. ОДОРОЖА,
старший методист об
ласної
міжспілкової
бібліотеки.
м. Кіровоград.

ПОЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
При Маловисківській ра
йонній бібліотеці
успішно
діє клуб політичної інфор
мації
«Світ за тиждень».
Тут проводять
читання та
обговорення матеріалів пре
си, бесіди, лекції про між
народне становище.
На черговому
засіданні
клубу відбулися ПОЛІТИЧНІ
читання на
тему «Велика
сила дружби народів». Ак

тивну участь у них узяв ко
лектив районного побуткомбінагу.
На засіданні використову
вались
матеріали газет і
журналів,
плівки і записи
виступів
коментаторів ра
діо і телебачення.
Жвавий інтерес у прнсуініх викликали
бесіди за
ступника директора район
ної централізованої бібліо
течної системи 3. Рубіжанської
та
бібліотекаря

Л. Григор’євої яро події *
Польки. Побутовнкн Л. Артншко, В. Мала, М. Коліс
ник у своїх виступах висло
вили
схвалення
заходів,

прийнятих
польським уря
дом длл встановлення спо
кою в країні,
стабілізації
виробництва.
На засіданні було влаш
товано перегляд літератур*
за розділами
«По рід«'”
країні». «Новини з країн со
ціалізму», «Там, де паллг
вогонь визвольної
бороть
би». «У країнах капіталу*.
Я. КОВТУН
м. Мала Виска

грудня

1981 року
НОВІ ОБРЯДИ

приймай поповнення,
РОБІТНИЧИЙ КЛАС!
Праця, пісня та обряди
здавна живуть \ народі,
Вони супроводять кожне
свято:
початок
сївбп,
обжинки, весілля, проводи
юнаків до лан Радянської
Армії. 1 з кожним роком
нові, радянські обряди все
ширше входять у
ЖИТТІ
людей, залишаючи В ЇХНІХ
серцях незабутні спогади
про визначні події.
У
Бобриисцькому ра
йонному Будинку культу
ри відбулося посвячення
молоді комбінату кому
нальних підприємств \ ро
бітники. його відкрила ве
дуча, методист
Будинку
к ул ьт урн Любов Реtue г ннкова. В тиші, яка запала
в залі, лунають слова В. І.
Леніна на III з’їзді комсо
молу, а з екрана на при
сутніх усміхненими очима
дивиться Ілліч.
Спалахів ло
яскраве
світло, всі встали,
і над
людським морем запалах
котів червоний прапор.
Директор комбінату по
бутових послуг В. І. Да
ниленко розповів про істо
рію підприємства, про йо
го становлення, розвиток
і, звичайно, про сьогоден
ня.
— Летять роки, зміню
ються покоління працівни
ків комбінату,
йдуть на
заслужений
відпочинок
ветерани.., — знову взяла
слово ведуча,
Тепер її
розповідь — про
знати V
робітницю
підприємства
Ганну Данилівну Зайцеву,
яка працювала в зеленому
господарстві. Сьогодні її
проводжають на пенсію.
Під оплески залу трудів
ниці вручили Почесну гра
моту і цінний подарунок,

а учасники художньої са
модіяльності виконали для
неї гарну пісню.
Схвильовані, пі дня шся
па сцену ветерани
праці
В. II. Іінжова, В. О. Гри
щенко,
О. Л. Конотій,
Г. С. Пасннченко,
В. М.
Косенко. їм випало пере
дати
трудову естафету
молодим робітникам під
приємства
Н. Лисенко,
В. Сі.іьчуку,
В. Вітрову,
О. .Фесенкх, В. Крва. і ліку,
В. Пономаренку, 10. Білоусов\ і В. Когуту. Ветера
ни виробництва
вручили
їм свідоцтва
та червоні
стрічки з написом «По
свячений у
робітничий
клас». У руках
молодих
робітників
— трудові
книжки, де сьогодні їм
зроблять перший запис.
Лупають слова клятви
молодого робітника: «Бу
ти гідним слави батьків,
високо нести честь рідно
го колективу, звання ро
бітника, всі сили віддава
ти будівництву ' комуніз
му».
Урочисте посвячення в
організували
робі гннки
дирекція, партійна, проф
спілкова організації ком
бінату комунальних
під
приємств з участю райко
му комсомолу, працівників
Буднику піонерів, район
ного Будинку ьультури.
Сценарист і постановник
посвячення молоді в робіт
ничий клас
— режисер
народного музично-драма
тичного театру районного
Буднику культури Валсріїї
Решетников.

В. момот,

другий секретар рай
кому ЛКСМУ.
м. Бобринець.

Після
за
кінч е н н я
восьми кла
сів
комсо
молка Тетя
на
Куліш
при йшла
працюва т и
на
Олек
сандрі й с ьку
меблеву
фаб рику.
Набути спе
ці а л ь н одізчисті
допомогні
ла наставниця Анасгасія
Степанів н а
Нині
Цюня.
не
Тетяна
відстає в ро
боті
від де*
свідченої робі т н и ц і.
На знімну:
КУТетяна
1ІШ
(ліиоруч) зі сво
наставєю
ницею А. С.
ЦЮНЕЮ.
Фото
М. ПАЛЬ
ЧИКА.

ПіСЛЯЛ
вистапну
«Ранки
нагадують

про
зиму»
Під таким заголовком 5
вересня газета опублікува
ла кореспонденцію, в якій
ішлося про
незадовільну
підготовку
молочнотовар
них ферм до
зими в кол■'’госпі «Росія-» Добровеличківського району.
Кореспонденцію, повідо
мна голова цього колгоспу
З, в. Стадниченко,
було

обговорено
на засіданні
правління і намічено захо
ди для усунення недоро
бок.
Створена
спеціальна
бригада
Ще на початну
осені закінчила перебудо
ву тваринницьких
корпу
сів на
фермі N1 1,
щоб
швидко
ввести в дію по
токово-цехову систему ви
робництва молока на про
мисловій основі.
Згодом
будівельники
почали ре
монт
другого
корпусу
МТФ № 4 і
впоралися з
роботою за два. тижні.
До настання холодів бу
ло відоемонтовано всі тва
ринницькі
приміщення, в
тому числі
будівлі комп
лексу по дорощуванню та
вирощуванню
молодняка
великої рогатої худоби.
Колгосп «Росія» вже ви
конав річний план виообництаа молока. Тваринни
ки, запевнив т. Стадниченно сповнені рішимості ус
пішно
виконати завдання
на період зимівлі
худоби
і на другий рік одинадця
тої п’ятирічки.

,,ЛГо^ОДН* КОАтувглр<«
ОЛОДИХ ваблять незві
дана таємнича далина,
невідомі, несходжені доро
ги в нові, небачені краї.
Кличуть, як птахіз у політ.
Оля Барлюта
закінчила
Ка.нізьку
середню школ/.
Серйозна, спокійна. Зчиласч
дуже добре з усіх предме
тів. Найбільше любила ро
сійську мову, російську лі
тературу — Пушкіна
і Го
голя, Некрасова і Толстого,
Маяковського і Шолохова.
Повезла
заяву в Кірово
градський педагогічний ін
ститут.
Олина мама працюзала з

лежить лише
від тебе -—.
праця. Траплялись у нас Іа_
ні молоді педагоги, які вва
жали, що інститут даз усе.
Помилка! В житті є сувора
істина: вчитель тоді вчитель,
коли він
сам учиться зсе
життя. І вибач, що нагадаю:
ти, Олю, працюєш
у селі.
Про це не
забувай ні на
хвилину. В селі ми на вид
ноті. Люди бачать наш ко
жен крок, чують, кожне на
ше слово. І крок повинеч
бути несхибним, тзердим,
слово — вагомим, нродуманим. Не знаю, які класи ти
хотіла б вести, але я ради-

------- З стор

Трималася
комсомолка і нанні завдань одинадцятої
ніколи не забувала, що вона п ятирічки, про
те, як ріне самотня.
- шення XX/І з 'їзду
партн
У четвертому класі день втілюються а життя а їхньопродовжений. Після уроків му селі.
Дни залишаються у школі
Часто
ловила
себе ні
Ще на кілька
годин. Одні думці: добре, що вибрала
батьки — за продогжений ріднии Каніж.
День, інші
кажуть пр.імо,
Захоплено слухали діти й
розповідь про орагню Бол
іцо краще б його не було.
Одначе він потрібен! На гарію: горіли їхні ОЧІ, КОЛІ
ньому триває навчання і ви до них прийшли
а гості з
ховання дітей, а для моло розповідями люди зі свого
дого вчителя це — вивчен села, котрі влітку їздили в
ня дітей, їхньої психології, ьолгарію.
продовження свого гарту!
Вона мала подругу в ін
Клименчук
призначила ституті, Олю Павильчак, яка
виховательками в четвертий г оїхала з село Полтавку
Компаніївського району. На
раз писала їй
про те, що
ьсни оРидві правильно зро
били, виоравши місцем ро
боти рідні села.

В ИБРА. Л А
Т8ОЯ ЖИТТЄВА
ПОЗИЦІЯ

для себе молода вчителька Ольга Барлюта
ПСЛІ, батько — елеюриком.
щоо і дочка
Бони хотіли,
Оулн поруч них. ЗахоплюЮЧОІ роооти для молоді а
але вони
колгоспі багато,
знали, що молодь кличуть
незвідані дороги, як птахів
у політ. До того ж Кіровоград від Канежа — зозсім
слизько, отож не заперечузали...

ла б гіочаїи з наймолодша.,,
де
формуються погляди,
знання, характери,
уподо
бання... може з четвертою класу почнеш? Кажу на
перед: четвертий у нас не
легкий. То як, Ольго Воло
димирівно, згода?
Комсомолка
ствердно
хитнула головою. Хіба ж не
цього прагнула зона?..

Оля витримала екзамени
на філологічний факультет
і не їхала, а летіла додому
з радістю: зарахована:
Коки пливли швидко, як
лист за водою,
і кожен >з
них ніс зміни. Dararo старих
викладачів, гвардійців осві
тянської ниви перших пово
пішли на
єнних років, уже
ВІДПОЧИНОК,
заслужений
Стало >неаистачати вчителіт
усюди — і є селах, і в місгах.
□ля без вагань вибрана
рідний Новомиргородський
А він
великий, і
район,
шкіл у ньому чимало. Колдля них
госпи ,,збудусали
а для
світлі приміщення,
вчителів — хороші кваот.іри. Живи, працюй, дерзай,
молодий учителю!

З чого починати молодо
му вчителеві на селі? Проб
лема. Розв язують її по-різ
ному, іноді
й створюючи
ДЛЯ МОЛОДІ тепличні умови.
Ми правильно це?
Часом
же на щойно прибулих зва
люють таку вагу, що ті не
затримують, залишають пе
дагогічні дороги, шукають
інших, легших? Як бутиї Як
розв язувати ту проблему?
Де істина?

Та на запитання в райвно,
де б вона хотіла працювати,
в-дповіла твердо: в Канежі!
її стали умовляти. Як не
є, а вона ж недавно зі ечого села I там її знають як
Олю.
Легше б їй почати
шлях в іншій
школі, де б
вона зразу стала
Ольгою
Володимирівною.
Усміхнулася:
— Прошу вас: • тільки в
Каніж.
Погодились. А Оля хви
лювалася. Як це вона в шко
лі і поза школою, в усьому
житті нестиме любов до ро
сійської мови і літератури?..
Феня
Миколаївна Кли
менчук, її колишня вчитель
ка української мови, тепер
директор Школи, зустріла її
привітно:
— Дуже добре,
що ти
прийшла до нас. Загартує
мо. Допоможемо і склада
ти плани,
і вести уроки...
Але є, Ольго Володимирів
но, Олю,
одне, чого тобі
ніхто не дасть. Це єдине за_

... Четвертий клас, 23 уч
ні. На практиці
з Кірово
граді вона бувала в четвер
тих класах, де
було и по
сорок
п ять учнів.
А тут
усього дсадцягь три — наче
й небагато. Але
а ньому
лише шість дівчаток. І сім
надцять хлопчиків. Ви, то
вариші
педагоги і молоді
батьки, розумієте, що зна
чить сімнадцять непосидю
щих, повних енергії хлоп
чиків?
Як же бути тобі, молода
вчителько російської мови
і класний керівник того ж
четвертого, Тобі, Ольго Во
лодимирівно?
Ось і нова проблема, що
неначе виростає із згаданої
нами. Пооблема
класного
керівника ззагалі і пробле
ма класного керівника чет
вертого зокрема.
Як празило, класними ке
рівниками призначають до
свідчених педагогів. Та як
Проблема, та ще і яка!
бути з молоддю, що влива
Ніна Кирилівна пооадила:
ється в колектив'
— Ольго Володимирівно!
сільський
У Канежі цю проблему Поведіть їх у
краєзнавчий музей.
розв язують правильно.
Позела. Діти все більше
Ольга Володимирівна па
до неї. Бо їх,
м'ятала розмову з директо горнулися
ром Про те, що від першо оцих невгамовних хлопчиків
го року роботи Залежатиме і дівчаток, цікавлять не тіль
її дальша доля. Вона пам я- ки казочки та мультфільми.
М. СТОЯН.
тала, що жила в селі, що на Як уважно слухали вони ко
с. Капіж,
кожен її крок дивилися всі, роткі розповіді про успіхи
Новомиргородський
що всі чули кожне її слово. ,союзних республік у вико- район.

Стимул до творчості
Підмітив я таку законо
мірність: майже всі пере
дові виробничі колективи
мають на своєму рахунку
зекономлену
сировину
електроенергію чи рідк,2
паливо. І навпаки, у а)д_
стаючих у графі «еконо
мія» стоїть,
як правило,
нуль, а то й мінусозий по
казник. Тобто колектив не
зекономив, а перевитра
тив. Чому так трапляється?
Думаю, ніхто не стане до
водити, що передовикам
досягти успіху легше ад
же і продукції
вон; за
робляють більше, і прз-

Кліас >іюооа і іхшипівну І услисту і Гину Кирилічну /»хиколаєнко. пращих помічни
ків Ользі оолодимиоівні й
не придумаїи.
Люоов Пилипівна
як
мати длч школяріз.
Піна гхирилівна, секретар
партійної організації школи,
— педагог з великам ста
жем роооти У
неі є чого
повчитися. Вона любить ді
тей. За відмінну роботу її
нагородили цьсю року ор
деном...
Отак, невеличким колек
тивом, утрьох, почали пра
цювати з дітьми.
Ольга Ьолодимирівна за
хопилася своєю
роботою.
Розповідала
дітям
про
славних
людей села: делетага XXVI з їзду
Комунісіичноі парти України Ми-'
колу Григоровича і ершкула,
передову доярку Ганну Русол, орденоносців
Ярину
Кожухар, Олександру Кали
ниченко, про відрадні зміни
в житті села. йикористозувала статті з районноі, ооласних газет.
Бачила, що> діти люблять
літературу, Люблять, коли
їм читають виразно, гарно,
художньо.
І юзела їх у жовтневі дні,
з істерію партії, з історію
свого села. Молодь кличуть
далекі дороги, гіавіть тоді,
коли та молодь — іще вось
микласники > дез ятикпасниники... Екскурсії, походи по
МІСЦЯХ бойової І трудової
слави, поїздки у великі міс
та... Ніхто не
заперечить,
що це погрібно, як хліб, як
вода.
Га скажіть
зідзерто, іИ
знають діти історію свої о
зулиці, своїх
села, своєї
людей?

Написала й про інше. Чому 6, скажімо, не влаштува
ти зустріч випускників в ін
ституті після першого року
їхньої праці? Влаштувати на
сторінках газети і змістити
широку розповідь про те,
як вони зустрілися,
як їм
працювалося саме першого
року.
Діти цікаві у всьому. Во
ни дуже люблять молодик
учиїелів. Коли ті сміються,
співають, танцюють, люб
лять їхні ігри.
Ольга Володимирівна ра
зом з Любов ю
Пилипів
ною і Ніною
Кирилівною
провели зі своїми четверто
класниками конкурс «Я ма
люю світ». На кращий за
люнок. Співала, танцювала,
різних ігбрала участь у
рах.
Мама Олэги, Олена Барлюта, депутат сільської Ра
ди народних депутатів, ра
діє:
— Добрі слова
кажуть
про тебе, дочко, в Канежі.
І все-таки ти іноді забува
єш, що живеш у селі.
— Як це, мамо?
— А отак. Є у тебе в кла
сі декламатори, танцюрис
ти, співаки?
— Є, мамо!
— То чому б вам з неве
личким концертом не піти
на ферму?
— Четвертий клас — і на
ферму з концертом?
— Чого ти дивуєшся? їх
краще слухають, ніж дорос
лих! І люди
побачать, що
ви, вчителі, робите для них,
для їхніх дітей.
Мати,
виявляється, теж
педагог. Зробила ще одне
відкриття у зв'язку сім'ї І
школи...
Захопленню не було меж.
Г отувалися
до
виступу
дружно,
з піднесенням. І
одного дня всім класом на
звалися до мам, да бать
ків — з піснею, зі слозом,
зі своєю
вдячністю. Кон
церт назвали «Союзом не
зламним республіки віль
ні...» В ньому розповіли про
Конституцію і про своє се
ло Каніж, шо розквітло під
її сонцем.
... Ленінська кімната пе
реповнена. Доярки, норма
ні, механізатори з любов’ю
слухали дітей і дивилися на
молоду вчительку. На Оль
гу Володимирівну Бзрлюту,
що вибрала місцем сваєї
роботи рідне село.

ного
змагання
комсо/лольсько-молодіжні
ко
лективи цеху № 4 голов
ного підприємства (групкомсорг

Пряжнико м),

С.

цюють У нзпруженішому
ритмі. Тут справа в іншо
му — ставленні до пра
ці, прагненні
привести в

складальників
форм заводу

дію всі резерви. Ще раз
переконався я
в цьому,
коли
проаналізував стан
виробничому
справ ' у

мають на своєму рахунку
чимало
зекономленого

«Дніпроенероб’єднанні
гобудіндустрія».
Орденоносний колектив
успішно
завершує пер
ший рік одинадцятої п ягирічки. Чимало
добрих
справ і на рахунку моло
дих
енергетиків.
Кілька
раз виходили переможця
ми міського
соціалістич-

струкцій
В. Сабінін).

мегзлометзлокон-

(групкомсорг
Обидва КМК

металу,
Бережливість,
обов'язкове
дотриманії я
технології стали найпсршим обов'язком кожного
члена цих колективів. Це

ж саме можна сказати і
про бригаду електрозвар

ників заводу «Буддегаль»,
яку очолює молодий ко
муніст П. Ткач.

Завод «Буддеталь» ус
пішно освоює нове устат
кування, нові технологічні
лінії. Нинішнього
року
він кілька раз володів пе
рехідним Червоним пра
пором об'єднання. Нав

ряд чи змогли б трудів
ники досягти таких
ре

зультатів, якби не ентузі
азм, постійний пошук мо
лодих виробничників Г«тяни Квітки, Бориса Герзсимчука, Миколи
Кладь«а, Валентина Нестерен са
і Василя Самфія.
Отже, молодь іде в ногу
з часом, бореться за еко
номну
комсомольську
економіку.

І. КАРАНЕ
м. Сзітлозодськ«

---------- - 4 craop»
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мМолодмй комунар“

грудня 1981 року--------- ЗУСТРІЧ З ЦІКАВОЮ людиною

■ ігт ОТІ ІРІЇ дні понад сю
* найсильніншх боксерів
І республіканської
ради
спортивного
товариства
«Трудові резерви» виборю
вали
в Кіровограді осо
бисту першість України.
Один за одним вибували
з боротьби атлети по ходу
І попередніх поєдинків. Кіровоградці ж провели їх
зрілому рівні.
па досить

Вісім спортсменів завою
вали право
виступати у
півфіналі.

припинив бій до удару
гонга.
і ще одного
«СВОГО»
чемпіона
вітали кіровограті, які заповнили бал
кон для глядачів,’
що з
трьох боків оперізує спортньшін зал
спортклубу
«.Зірка». У
важкому фі
нальному поєдинку канди
дат у майстри спорту Лео
нід Черепанов завдав по
разки досвідченому
до
нецькому майстрові спор
те Віктору Шнрннському.

в Одесі В .потому наст унного року. До складу капдндатів у збірну ввійшли
й Кіровограді^ — майстер
спорту міжнародного к.тасу Володимир
Долгунь,
який не брав участі у змаганцях, Леонід
Бабнис.»кнй, Леонід
Черепанов,
Іван Гринько і Володими»
Сорокіп. 11о
закінченні
змагань
старший тренер
республіканської
ради
ДСТ «Трудові
резерви
суддя всесоюзної категорії

■

СПРЯМ OB А НИ
У МАЙБУТНЄ

1
І
І
І
■

І
І
В
І

«АН»... Без літаків
з цими літерами
важко уявити життя
аеропортів нашої
країни. В Радянському Союзі вони обслу
говують 65 процентів
усіх повітряних
ліній, перевозять більше половини ван
тажів, транспортованих Аерофлотом. По
над три десятиріччя вірно служить лю
дям біплан АН-2. Більш як триста міль
йонів пасажирів перевіз уже АН-24. Ве
личезну кількість рекордів у вантажо

|

БОКС

І На рингу

По дорозі до КБ чомусь
згадалася остання сесія
загальних зборів Академії
наук республіки. У' перер
ві між засіданнями група
молодих дослідників, ліпім
за кращі наукові
роботи
вручалися
медалі
АН
X РСР. оточила не по роках
струнку людину .ч ЗОЛОТОЮ
зіркою Героя
і значком*
депутата Верховної Ради
СРСР на лацкані піджаьч.
На він ляд 9. К. Антонову
можи;, дати не більше ;іь
п'ятдесят, говорив він жи
во і захоплено, раз у раз
жартував.
викликаючи
СМІХ Ліодеіі, ЩО ЙОГО оточу-;
вали. Тоді МИМОВОЛІ ЙОДУ-:
малося: для таких
людей
як Антонов, роїш справді
не міра часу. В цьому не
/ І >а:> переконували розпові
ді друзів і кллеї генераль
ного. кожна, хай побіжна,
з ним зустріч.
... Не була винятком і
ця. Олег Костянтинович, як
завжди/
привітний, до
кладно розповідає про ро
боту очолюваного ним ко-і
.іектіїг-у.
Головний змісті
турбот співробітників ви
значає' дедалі
зростаюча
роль
авіації в розвитку
народного господарства. В
першу чергу, звичайно, це
стосується районів Край
ньої Півночі, Сибіру. Дале
кого Сходу, дальше освоєн
ня яких назване в рішен
нях XXVI
з'їзде’ КПРС м
числі найважливіших зав
дань. На тутешніх повітря
них лініях
працює, багато
машин з маркою київсько
го КБ. допомагаючи геоло
гам. нафтовикам.
буді
велшп нам. Найсучасніше
радіонавігаційне обладнан
ня дає змогу ЇХ екіпажам
водити авіакораб.іі в най
складніших погодннх умо
вах.
Віїлпіми
помічниками
будуть АНи і н реалізації
намічуваної продовольчої
програми. І(а зміну АН-2,
ЩО безвідмовно
СЛУЖИВ,
зокрема, при
виконанні
авіахімічиих
сільськогос
подарських робіт.
в оди
надцятій п'ятирічці при.Іде
новий літак АН-3 з турбо
гвинтовим двигуном.
Колектив багато працює
також над
підвпіцешїлм
економічності
машин.
Свідчення того — хоча б
останній вантажний літні,
АН 32, який за ви г’ратою
палива на точно кілометр
на 25 процентів еіснкімічніший від свого поперед
ника,— АН 26 і до того Ж
перевершує ЙОГО В ШВИД
КОСТІ.

Леонід Бабинський'
Та напругу цього етапу
подолали лише троє. У фі
нал пробилося теж лише
троє. Безперечним лідером
серед них
був
майстер
спорту Леонід Бйбниськин
(63,5 кг). Перший поєди
нок він виграв
без бою.
Майстер спорту з Одеси
Сергій .Авраменко, очевид
но, знав силу удару і май
стерність Леоніда і відмо
вився вийти .ча ринг. По
тім
Бабинський досить
легко переміг Павла Перміиова з Донецька і дніп
ропетровського
боксера
Євгіша Дерюгіна, а у фі
налі спорті вна доля звела
його з дніпропетровським
майстром спорту Сергієм
Феморяком. Однак і друга
рукавичка чемпіонату не
-(.могла протиставити кіровогра.тню належного опо
перевагу
ру. Через явну
в третьому
Бабннського
на рингу
раунді

З числа фіналістів-кіровоградців лише Олександр
Кнтаєв не зміг протистоя
ти чернігівському боксеро
ві Олександру Загребсльному.
В інших вагових катего
ріях чемпіонами республі
канської ради «Трудових
резервів» стали дніпропегровні Володимир Деркач,
Карлсп Агаджапян, Воло
димир Макєєв, харків’яни
Олег
Шевченко. Сергій
Яровий і Сергій Сулеіі ма
йор., представники Київсь
кої області Олександр Ре
шетив і Сергій
Косяков,
Олександр Смонченко
з
Донецька.
,
З числа
пайспльнініпх
боксерів сформовано збір
ну команду республікансь
кої ради товариства «Тру
дові резерви» для участі у
фінальних змаганнях Тре
тіх .республіканських між
відомчих спортивних Ігор
Ч.М0Л0ДІ, які проходитиму 1Ь

Ю. Я. Псреутко
коротко
розповів
нашому корес
пондентові:
— Хочу відзначити п.іодотворну
роботу' кіровоградців по розвнтку боксу
в обласній раді «Трудових
резервів». У цьому велика
заслуга керівництва облас
ного
управління галузі,
ряду
профтехучилищ,
тренерів А. А. Японка та
Б. С. Тертплова. Спираю
чись на допомоіу обласно
го
сиорткомітету,
ВОШІ
створили
(ОСІНЬ сильний
колектив
боксерів,
які,
сподіваюся, гідно захища
тимуть честь
області па
молодіжних іграх.
Приємно, що змагання
пройшли на високому рів
ні. Радує госіііішісь Кіро
воград ці в. Численні гляда
чі вияви.ш себе об’єктив
ними й коректними боліль
никами.
М. ВІВИЧ.

На знімку:
Леонід
ЧЕ
РЕПАНОВ і
Леонід
БА
БИНСЬКИЙ.
Фото В. ЧЕ
РЕДІ ІИЧЕН-

підйомності побив знаменитий «Ангейл
— АН-22. Але длл творців
повітряних
кораблів все це — вже минуле, і в стрій
з відомими машинами стають нові —
АН-3, АН-28, АН-32, АН-72, як свідчення
творчого нсстаріння колективу конструк
торського бюро, очолюваного генераль
ним конструктором, Героєм Соціалістич
ної Праці, академіком АН УРСР 0. К. Антоновим.

— Олег Костянтинович,
нц, раз доводилося
чути
відгуки пілотів про те, ЩО
для літаків конструкції Ан
тонова практично не існує
проблеми
аеродрому. А
свого часу у пресі повідом
лялося і про
планерний
політ, якщо не помиляюся,
АН-24..
— Такс справді було. В
1963 році Інструктор Кіро
воградської школи вищої
льотної підготовки
Арам
Багдасаров із зупиненими
моторами пролетів трндцятикілометрову відстань
і б іагополучно приземлив
ся на смузі. І хоча сталося
це багато в чому зовсім
випадково, такий епізод з
біографії « двадцятичетвірЫ1- свідчить про її високу
надійність. Цей показник,
до речі, є головним
при
розробленні нових конст
рукцій.
Звичайно,
крім відмін
них .льотних якостей літа
ка. в даному випадку по
значився і минулий ДОСВІД
Багдасарова: в юності він
був планеристом і літав н і
моїх планерах УС-3. УС і
та. інших.
— Значить, не випадко
во кажуть: Антонов як ге
неральний
конструктор
починається
з планериз
му?
— У ті 20-і роки з пла
нерів
почнчато
багато
згодом відомих конструк
торів. З яким
захоплен
ням ми креслили. будува
ли, з яким
хвплювач іям
чекали
випробувань. Па
все життя залишилися в
моїй пам'яті наші творчі
дебати перший політ «Го
луба*. змагання в Коктгбелі. А ще — восьмин но
мер журналу «Смена» за
1924 рік з малюнком мого
планера на обкладинці.
Звичайно, нинішній мо
лоді наш ентузіазм зрозу
міти важко. Але в той час
розвиток авіації визначав
революцію в техніці. Хто
по справжньому
розумів
це — не шкодував ні часу,
пі сил.
— Чи
тотожне
Ваш,і
«звичайно» традиційному
— «молодь тепер не та»?
— НІ в якому разі. БАМ.
Нечорноземні. шахти Дон
басу. Уренгой. Хіба не не
справа рук молодих!
Та й у буденних, часом
непомітних, справах юн.чіог
І дівчата працюють добре.
Можу .проілюструвати це
на прикладі, нашого КБ. де
кожний четвертий співро
бітник — у віці до 28 ро-

кін..Молодь у нас сьогодні
прагне бути на вістрі наіівалливініи.х і найвідиові*
дальнішнх завдань. Скажи
мо. при створенні лігаїса
АгІ-28 комсомольці і мо
лодь КБ шефствували і над
проектуванням, і над вигд»
топленням машиїпі. Не ви
падково на
борту АН-28
з'явився комсомольський
значок.
Поки господар кабінету
відповідав на терміновій!
дзвінок, що перервав poäV‘
мову, мені
уявилось, як
легко і цікаво працювати
молодим з Олегом Костян
тиновичем. Бо немає, ма
буть. питания.
яке б и<£
цікавило
генерального
конструктора. Він захоі£
люється музикою, літера*
турою, кібернетикою, знає
не тільки проекти літали.-ного апарата Леонард > да
Війні і може
накреслити
їх по пам'яті, а іі худо кні
роботи геніального ітадійця. Він по-своєму
тон:<0
оцінює твори
мистецтва'’
трохи малює сам. чудово
володіє пером, палкий т<?ніспст. Проблеми охорони
природних багатств, стаці
рения електромобіля
для
Антонова такі ж важливі,
як і літакобудування.
І все Ж улюблена спра
ва — над усе.
І сьогодні
Олег Костянтинович вже
думає, про
завтрашній
день авіації. Яким він йо|
го бачить? Головне місце у
величезному парку різно
манітних машин
займут:}
магістральні .лайнери. Ие
зникне
необхідність і в
найменших літаках, то об
слуговують місцеві повіт
ряні лінії... Вони відзначні
тнмуться гранично злігпОпос.ідочними дистанціями І
високою прохідністю. Для
термінової доставки спеці
алістів у той чи інший par
йон країни
пригодяться
«мі.ні-еісспреси» — неве.іні
кі надзвукові мапшнп на
10—20 пасажирів. Словом}
роль і значения авіації в
нашому житті
незмінно
зростає.
:
Важко сумніватися п ре»
альності цього завтра. к<£ліг про нього говорить ЛЇО*
дпіга. яка відділи літакО»
будуванню
шість десятіїріч. Людина, завжди спря
мована в майбутнє
В. ЧАМАРА.
кор. РАТАУ.
...
z

В. о. редактора
А. РОМАНЮК.

Знам’янське технічне училище № 2
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

ВАРТІСТЬ ПРОЇЗДУ-ШАПКА
Мин.автотрансХСР
АБОНЕМЕНТНЫЙ
БИЛЕТ
АВТОБУС

Без номпостера

Хто може примиритися
Із «зайцями»? Ніхто не по

винен.
А особливо
ж
контролери. І праеилзно

роблять, що штрафують,
коли люди совісті не ма-

Юіє. Але контролери та
кож люди і совість також
повинні мати.
Оце якось їду автобу
сом № 14. На зупинці «Ву
лиця Мічуріна»
в салон
заходить жінка,
переда?
талон на компостео.За
компостував — передаю
назад. Коли бачу — жінку
вже три контролери об
ступили.
— Це не ваш талон, —
кажуть.
— Та ні, її, — підтверд
жую.
— Чого це ти захищаєш?
Знаємо ми тебе, сам же
часто-густо без квитка їз
диш!
Думаю, жартують тітки.
Аж ні, оозперезалися —
кричать на весь автобус.

«Молодой коммунар» —

А з жінки штраф вимагають. Не кожній
зупинці
стережуть, щоб не вийшла.
Потім повезли автобусом
У звооотному напрямі. Ні
на які умовляння не зва
жають «Ха, на роботу во
на спізниться! Плати гро
ші!»
А одного разу я був
свідком, коли контролер
ша здерла з голови чоло
віка шапку. Заплатиш гро
ші — тоді повернуть шап
ку. Питається: де ж профе
сійна етика? Невже допус
тимі такі методи роботи?

Л. РАСНОВСЬКИЙ,
працівник
головного
підприємства
вироб
ничого
об’єднання
«Друкмаш».

ТАКИХ
НОСТЕЙ:

ТЕЛЕФОНИ; відділу листів і масової ро?г4о436’ віДрозідально>-о секрета^-46-87: відділу комсомольського
т' л?Тос “ 2’4ф57: відділу пропаганди —
а лч тс
°'ДД|ЛУ учнівської молоді —
В,ДДІЛУ військово-патріотичного
еихованнл та спорту - 2-45-35; відділу
сшень — 2-56-65; фотолаборатооії —
2-45-35; коректорської — 3-61-83; нічної
редакції — 3-03-53.

°"
ти
О’*

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,
вул, Лукачарського, 56.

ЛКСМ Украины.
БК 05315.

Іидекс 61107.

СПЕЦІАЛЬ НЯ — 1 РІК, СТИПЕНДІЯ -

30 КРБ. НА МІСЯЦЬ, ДО
МАШИНІСТ
ЕЛЕКТРО ПЛАЧУЄТЬСЯ 15 КРБ. ЗА
ВОЗУ —
ПРИЙМАЮТЬ ЖИТЛО;
ЮНАКІВ, ЗВІЛЬНЕНИХ ІЗ
ТЕЛЕГРАФІСТ — ПРИЙ
ЛАВ РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ, МАЮТЬ ЮНАКІВ ТА ДІВ
ЩО МАЮТЬ СЕРЕДНЮ ЧАТ, ЩО МАЮТЬ СЕРЕД
ОСВІТУ, СТРОК НАВЧАН НЮ ОСВНУ, СТРОК НАВ
НЯ — 2 РОКИ, СТИПЕНДІЯ ЧАННЯ — 1 РІК, СТИПЕН
— 70 КРБ. НА МІСЯЦЬ;
ДІЯ — ЗО КРБ. НА МІ
ЧЕРГОВИЙ ПО СТАНЦІЇ СЯЦЬ.
— ПРИЙМАЮТЬ ЮНАКІВ
Початок
занять — 15
ТА ДІВЧАТ, ЩО МАЮТЬ січня 1982 року.
СЕРЕДНЮ ОСВІТУ, СТРОК
Для вступу
необхідно
НАВЧАННЯ — 1,5 РОКУ, подати:
СТИПЕНДІЯ — 60 КРБ.;
заяву на ім’я директора,
ПРОВІДНИК ПАСАЖИР
документ про освіту,
СЬКИХ ВАГОНІВ ДАЛЕКО
свідоцтво про народжен
ГО СЛІДУВАННЯ — ПРИ ня.
ЙМАЮТЬ ЮНАКІВ ТА ДІВ
хар іктеристику,
ЧАТ ВІКОМ ВІД 17,5 РОКУ,
довідку з місця прожи
ЩО МАЮТЬ СЕРЕДНЮ вання т.і про склад сім’ї,
ОСВІТУ, СТРОК НАВЧАНавтобіографію,

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

Ла украинском языке.

для підготовки кваліфікованих робітників залізничного транспорту

Обсяг

0.5

Друк. буж.

Зам, М 642.

Тираж 54000.

медичну довідку (фор
ма № 286),
6 фотокарток 3X4 см.
Всі вступники проходять
за ненравлеїшям училища
медичну комісію у Зпам'янській залізничній по
ліклініці.
При училищ: є їдальня.
По закінченні учи.інша
випускники
одержують
призначення на роботу по
спеціальності і користу
ються всіма пільгами пра
цівників
.залізничного
транспорту.
Адреса училища: Кіровоірадська обл., м. Зна
м’янка, вул. Р. Люксем
бург. 6.
Дирекція.
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Зим. 114.

Газета виходить v вівторок,
четвер І суботу.
Друкарня імені Г. М. Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
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-JІ

