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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

№ 77 (3584)

Виходить з 5 грудня 1939 р.

РАПОРТ
ГАЙВОРОНЦІВ
У рапорті, надісланому
обласному комітетові Ком
партії України та викон
комові обласної Ради на
родних депутатів, трудів
ники Ганворонського ра
йону повідомили, що, го
туючи гідну зустріч на
ступному, XXVI1 з’їздові
КГІРС, вони добилися ус
піхів в організації доброго
проведення зимівлі громад
ської худоби, забезпеченні
приростів виробництва і
заготівель усіх видів тва
ринницької продукції. З
Початку стійлового утри
мання тварин виробництво
м’яса збільшилося на 303
тонни, молока ■— на 918
тонн, яєць — на 791 тися
чу штук.
Достроково завершено
виконання планів першого
півріччя
по
заготівлях
фермської продукції. Ста
ном на 21 червня понад
піврічний план державі
продано 488 тонн м'яса,
55 тонн молока, 940 ти
сяч штук яєць.
Нині трудівники села
докладають всіх зусиль
для заготівлі необхідної
кількості кормів. Більшість
поголів’я виведена в літні
табори. Продажа продук
тів тваринництва державі
продовжується.

Хто кращий
майстер
У Кіровограді на базі об
ласної сільськогосподар
ської
дослідної станціївідбувся XIV
обласний
конкурс майстрів машин,
ного доїння корів. У зма
ганні взяли участь кращі
тварннпнкн — переможці
районних конкурсів профе
сійної майстерності.
Се
ред учасників було багато
молоді.
Програмою конкурсу бу
ло
передбачено знання
теоретичної
підготовки,
технічного пристрою? ДО
ЇЛЬНИХ апаратів та вміння
швидко і правильно їх зби
рати. Основна увага при
ділялася суворому дотри
манню чергування техно
логічних операцій, проце
су доїння і високій якості
роботи.
Звання «Кращий моло
дим оператор машинного
доїння корів» виборола
комсомолка Лідія Куженко з колгоспу «Союз» Знам’япського району, котра
із ста можливих очок на
брала 98 (до речі, Лідія
була другого і серед учас
ників конкурсу в цілому).
Друге місце серед молоді
і третє в цілому у Піни
Щербин із колгоспу імені
Калініна І Іовоархангельського району, а третьою
стала наймолодша участь
Ця конкурсу 22-річна ком
сомолка Катерина Грабчак і і колгоспу імені Шев
ченка Ульяновського ра
йону.
Переможцям вручено по
чесні грамоти обкому ком
сомолу, знаки ЦК ВЛКС.Ч
«Молодому
передовику
тваринництва», цінні и-нізн.

РОЗМОВА З МОЛОДИМ СУЧАСНИКОМ

Зростаючі з кожним днем вимоги життя примушують
молодих виробничників ще і ще раз запитати себе: «Чи
працюю я з повпою віддачею?», повертають їх облич
чям до нових економічних завдань, поставлених партією.
Сьогодні взято курс на економію енергоресурсів, сиро
вини і матеріалів, на прискорення науково-технічного
прогресу. Дотримання трудової, виробничої і техноло
гічної дисципліни, підвищена особиста відповідальність
усіх і кожного зокрема — запорука успіху у виконанні
їх. Про це сьогодні говорить молодий робітник Юрій
Ладижинський.

цього року зайняв друге
місце серед споріднених
колективів області.

боту тракторів, підвищити
запас моторесурсів. Робо
ту ведемо у двох напря
мах: стаціонарно і згідно
графіка виїздною опера
тивною ланкою. її задіємо
в основному по ТО-2 і па
ралельно
по регулюван
ню вузлів і механізмів.

ничників став майстром
своєї справи Іван Харчен
ко. Другий рік після ар
мії працює Іван. Колектив
оцінив його старанність і
товариськість.
Нині
він
очолює
комсомольську
групу бригади. Майже рік
працює Олександр Щер

Те, що з року в рік все
менше, в в останній час
зовсім не одержуємо рек

бина, менше року Сергій
Смоквина. І я теж не ве
теран — після демобілі
зації з армії минув дру
гий рік. Але ми не відчу
ваємо своєї виробничої

Нині, ставши на трудову
вахту «XXVII з’їзду КПРС

ламацій
з господарств,
говорить за зростаючий
професіональний
рівень

— 27 ударних декад» ко
жен член бригади працює
за принципом: «високому

всього колективу. Треба
віддати належне нашим
ветеранам.
І
зокрема,

виробничому ритму — ви
соку якість». Це — необ
хідність. Сучасний сільсь-

Анатолію
Васильовичу
Яновському та Валентину
Олександровичу
Храпо

РАЗОМ І КОЖЕН ЗОКРЕМА
Уже стало
традицією
йти назустріч кожній зна
менній події' в житті на
шої країни в піднесеному

виробничому ритмі. А ко
ли мова йде про ко/лсомольсько-молодіжний ко

лектив, то йому притаман
на ця піднесеність
і за
принципом, і за характе
ром.
Говорю це не для
красного
слівця.
Наша
бригада не чисельна. В її
складі працює 16 слюса

участі кожного члена ко
лективу в спортивних за

ходах, в художній самоді
яльності. І як факт стверд

ження творчої і вироб
ничої
активності — наш
КМК в першому кварталі

когосподарський автотрак
торний
парк насичений
складною
високопродук
тивною технікою. Наше ж
завдання
—
проводити
регламентні технічні
ог
ляди, щоб не тільки збе
регти, а й продовжити ро

ву. Кожен з них доклав
немало зусиль і мудрості,
щоб кожен новачок, який
прийшов у бригаду, від
чував себе
господарем,
вбачав себе правою ру
кою досвідченого ветера
на. Серед молодих вироб

незрілості, бо щире став
лення старших, їх добро
зичливість, готовність кож
ного прийти в необхідну
хвилину тобі на допомогу,

цементує колектив,
дис
циплінує, робить його боє
здатним.
Саме це допомагає нам
плідно
працювати
і
в
напрямку ощадливості. Так
в минулому
році
наша

бригада зекономила бли
зько
100 кіловат-год-ін
електроенергії, понад " 4

гігокалорій теплової е.-.е:гії, 250 кілограмів палив
но-мастильних матеріалів

і майже
100 кілограмів
дизпалива та інших тех
нічних мастил.
Нинішнього року ми зобов язалися
зекономити
усіх вищезгаданих матері
алів і паливно-енергетич
них ресурсів
на 20 про
центів бІЛЬШе. ДеХТО А'.ОЖ-

рів, майже
половина
з
них — молодь. Кожен
зокрема — це складна
особистість. Але психо
логічної
несумісності у

ливо скаже: «За таку еко
номію й говорити не вар
то». Та ми іншої думки.
Всяке велике складається
з малого.
І на кожному
робочому місці ощадли
вість річ необхідна і го
ловне — дисциплінуюча.

нас не існує. Заслуга в
цьому наших старших то

варишів. Тих, чиїм досві
дом і звичками збагачу

Ю ЛАДИЖИНСЬКИЙ,

валися і ми. Ось чому в
нашому колективі
вже

слюсар Бобринецьної
райсільгосптетніки.

давно не виникає питань
про порушення трудової
дисципліни, а тим більше

На знімку: КМК слюса
рів Бобринецької райсільгосптехніки.

про вживання спиртного.
Це сприяє постійному вза
ємозбагаченню,
активній

Фото М. САЕЕНКА.

КВИТОК НА УДАРНУ
У серпні п'ятитисячний Всесоюзний ударний комсомольський за
гін «Стахановець» прибуде в Західний Сибір. Для багатьох з тих,
хто вже подав чи готується подати заяву у Всесоюзний загін, Уренгой, Надим, Стрежовий — невідома земля за Уралом...
Сьогодні Тюмень — на перехресті доріг... Після того, як пройде
но пік — мільйон тонн щодобового видобутку нафти, подальші при
рости ускладнились. Пора фонтануючих успіхів минула. Нема біль
ше «легкої» (слово це беремо в лапки, бо легкою вона ніколи не
була) нафти. Доводиться залучати у справу віддалені, не такі щедрі
родовища.
Значно
збільшились
об’єми капітального бу
дівництва на-споруджен
ня нових
нафтових та
газових родовищ 3 усіх
куточків країни
летять
сьогодні на тюменські
бурові
вахтовики. Тюменці розуміють: необ
хідно обов'язково по
вернути завойовані
ви
соти,
подвоїти,
якщо
треба потроїти
темпи
робіт. У найближчі роки
Західному Сибіру пот

рібні багато тисяч мо
лодих робочих рук. І,
як завжди це було з
перших років освоєння,
на допомогу приходить
Ленінський
комсомол,
поспішають сюди добро
вольці.
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ТЕБЕ ЗАПРОШУЮТЬ:
«Головтюменьнафтогазбуд» — спорудження нафтових
Середнього Приоб я.

«Головуренгойгазбуд» — спорудження
родовища, будівництво Н. Урентоя.

Уренгойського

родовищ
газового

«Головзахсибжитлобуд» — житлове будівництво на території Тю
менської області.
«Головямбургнйфтогазбуд» — спорудження Ямбурзького газового

родовища
Трест «Томськгазбуд» — спорудження нафтового родовища Олександрівське в Томській області.

«СибкомплєктмонтРЖ» — промислове- виготовлення об'єктів наф
тової і газової промисловості.

ДО УВАГИ КОМІТЕТІВ КОМСОМОЛУ
Ви одержали анкету-заяву. Наїадуємо: постановко секретаріату
ЦК ВЛКСМ і колегії Мікнафтоїазбуду (87/Іа від i2.06.85 р.) ви
рішено направити додатково на
освоєння
родовищ Тюменської І
Томської областей Всесоюзний загін «Стахановець» чисельністю
5000 осіб.
Завдання комітетів комсомолу — провести організаційно політич
ну роботу по якісному підбору добровольців Кожна первинна ком
сомольська організація повинна дати рекомендацію своєму послан
цеві, обговоривши п на комсомольських зборах. Усього в 1985 році
в Західний Сибір буде направлено 13 тисяч молодих добровольців
Жодна анкета не повинна залишитися без уваги.

2 стер.

«Молодий

І/ ОМУНІСТИ в комсо"*• молі..'. їм доручено бути
провідниками живого слова
партії, представляти найпередегвіші знання у первин
них комсомольських орга
нізаціях. У нас на підпри
ємстві усі молоді комуністи
виконують
відповідальні
партійні доручення: кращі
з них очолюють комсомоль
ські організації, керують
комсомольсько - молодіж
ними колективами підпри
ємства. У кожного, ясна річ,
свій шлях становлення, про
те вкрай важливо букваль
но із самого початку виз
начити, хто вартий носити
горде звання «бригадир»..
Тут адміністрація повністю
покладається на рекоменда
ції партійної та комсомоль
ської організацій.
«Своїм» для комсомоль
ців і молоді вимірювальної
лабораторії цеху № 8 мо
лодий комуніст Віталій Ле-

~ 27 червня 1985 року

комунар»

э

Д

Авторитет у колективі
щенко стан уже чотири ро
ки тому — одразу, як очо
лив КМК. Організовувати
таких різних за характера
ми молодих виробничників
допомагали йому комуніка
тивні здібності, пршіцішовісгь, цілеспрямованість —
якості, здобуті за поперед 
ні роки комсомольської ро
боти. Знати інтереси колег
— це ледь не основне В
усій його роботі.
Особливо горді товарний
за свого бригадира ще іі
тому, бо знають: іпженеркоиструктор
за
фахом,’
В. Лещенко протягом корот.
кого часу зміг самостійно
освоїти роботу головного
технолога. Тому такими ж
раціональними у ставленні
до ввіреної роботи хоче ба-

чіггп й інших. Усі знають і
ге, що в питанні трудової
дисципліни від Віталія по
блажок не жди. Однаково
вимогливе ставлення
до
кожного ще більше підви
щило авторитет керівника в
очах членів бригади.
■ У бригаді з самого почат
ку домовились: план — за
кон. Ось чому нікого з їх
колег особливо не здивував
гой факт, що про викопаний
п'ятирічного завдання ко
лектив рапортував уже
і
лютого.
Трудовий
девіз
1\Мі\: «Сьогодні — здобу
ток, завтра — норма». Зна
ють колектив і по таких по
казниках: щомісячне' пере
виконання завдань — 20—
25 процентів, дванадцятьом
працівникам присвоєно но-

чссне звання
«Відмінник
якості», і продукцію вони
випускають
з особистим
клеймом.
А ще —' понад
третина працюючих освоїла
суміжні спеціальності, реш
та відвідує курси підвищен
ня кваліфікації.
Та
виробництво і його
•проблеми не зведені в’абсо
лют. Часто Віктора бачать
разом із комсоргом цеху Га
линою Денисовою. Піші у
них особливо багато спіль
них турбот. Ось, зокрема,
треба врахувати силу дета
лей планованого фестиваль
ного тижня. Колектив узяв
наступне зобов’язання до
27 липня — дня відкриття
фестивалю в Москві — ви
конати піврічний план пер
шого року дванадцятої п’я

ВІЗЬМИ
з КОМУНІСТА

тирічки. А до цього — бага
то інших заходів: і зустрічі
з учасниками минулих фес
тивалей, і організація вис
тавок товарів народного
споживання із фестиваль
ною символікою (їх випус
кають деякі підприємства
Світловодська), і покази фі
лателії,' значків, присвяче
них фестивальному рухові.

Однаково високо відгуку
ються про В. Лещснка
і
старілі товариші, ве7Єраші
виробництва. Комуністи до
вірили Віталію Володими
ровичу очолювані й партій
ну організацію цеху.
Буї и вожаком молоді. Не
кожному довірено це право,
не всяк і справляється. Доб
ре те, що все ж є такі лю-

Для координації всієї
діяльності молодих нова
торів виробництва, спеціа
лістів і вчених,
учнів і
студентів діє обласна сек
ція по розвитку науковотехнічної творчості моло
ді, до складу якої входять
кращі молоді винахідники
і раціоналізатори, активі
сти ВТВР і НТ7.

і

З області щороку в нау
ково _ технічній творчос
ті беруть участь близько
20 тисяч юнакіз і дівчат,
третина з яких є активни.
ми винахідниками і раціо
налізаторами.
Вони роз
робляють і впроваджують
у виробництво близько 6
тисяч зинаходіз і раціона
лізаторських
пропозицій
Вони становлять приблиз

но сьому частину всієї
ечономії, яку забезпечу
ють винахідники і раціо
налізатори області. За сут
тєвим внеском молоді —
успіхи у всесоюзному со
ціалістичному змаганні сеоед винахідників і рзціо-

і

ЕНЕРГІЯ ПЛЮС

д опитливии
<8С»

Р О З У м
налізаторів: Кіровоградщина три роки підряд
займає перше місце і дві
чі' нагороджувалась пере
хідним Червоним прапо
ром Держкомітету СРСР
у справах винаходів і від
криттів та Центральної ра
ди ВІВ?.
Нині новатори
області
достроково виконали со
ціалістичні
зобов язання
чотирьох років
по ство
ренню
раціоналізаторсь
кого фонду економії.
Досягненню цих резуль
татів сприяє активна робо
та 150 шкіл молодого ви
нахідника і раціоналізато
ра, керівниками
яких є
кращі наставники молоді,
досвідчені новатори.
Це
насамперед стосується ці
леспрямованої роботи мо
лодих раціоналізаторів кі
ровоградських
заводів
«Гідросила» (керівник Ми
кола Цигульський), голов
ного заводу виробничого
об’єднання
по
сівалках
«Червона зірка» (керівник
Петро Петрук), заводу радіозиробів (керівники В. М.

Сафонкін і Ф. О. Прядун),
Кіровоградського
вироб
ничого швейного об’єд
нання (керівник В. Ткачен
ко) та інших.
Особливої уваги заслу
говує організація роботи
трьох шкіл молодого ра
ціоналізатора заводу «Гід
росила», в яких щороку
навчається 90 робітників і
спеціалістів заводу. Керує

цією роботою заводський
комітет комсомолу, очолюзаний секретарем Ми
колою Цигульським. Ще
1980 року після закінчен
ня Кіровоградського інс
титуту
сільськогосподар
ського машинобудування
Микола почав свою тру
дову діяльність помічни
ком майстра механоскла
дального цеху.
Швидко

оволодів технологією ви
робництва £і одразу стаз
членом ВТВР. Комсомо
лець освоїв
нозий
вид
продукції
гідростатичної
трансмісії і тут же виявив
пошук, допитливість
і
творчість. Пройшло ЗОЗСІМ

На знімку: тренер з художньої гімнастики Віра
Х0РВАТ03А зі спортсменками Яною ЗАПЛЄТАЛОВОЮ
(в центрі) і Сланою ДВОРЖДКОВОЮ. Вони включені до
складу делегації, яка буде представляти ЧССР на фести
валі.
Фото А. ЯКОВЛЕВА.
Фотохроніка ТАРС,

М. КУЛИКОЗ,
відповідальний секре
тар обласної
ради
ВТВР.

Заповни і відправ у редакцію «Комсомольской правды»
її адреса: 125866, ГСП Москва, А-137, ул. Правды, 24, 6-й этаж.

Заповни і підправ у обком комсомолу

Прізвище, ім’я, по-батькові, вік ___ _______

Прізвище, ім’я, по-батькові, вік

Твоя професія і кваліфікація

Твоя професія і кваліфікація_________ __

,

Постійне місце проживания _____

Сімейний стан

. . ........ :.

..

Постійне місце проживания

,________________ •__

_________ _ ___ _

, ...

мгСвітловодськ.

Чехословацькі юнаки і дівчата роз
горнули активну підготовку до XI!
Всесвітнього фестивалю молоді і сту
дентів. За почесне право увійти до
енладу делегації Соціалістичної спіл
ки молоді ЧССР змагаються робітни
ки, студенти, школярі.

мало часу і Цигульський
стає майстром, а згодом і
технологом цеху. І постій
но подає рацпропозиції,
сприяє впровадженню но
вого й передового.
З
метою
підвищення
творчої актизності молоді
в області
кірозоградці
майже першими в респуб
ліці ооганізузали соціаліс
тичне змагання за звання
«Кращий молодий раціо
налізатор».
Переможцю
вручається
посвідчення,
нагрудний значок й зао
хочувальна грошова пре
мія. Звання «Кращий мо
лодий раціоналізатор» Що
року присвоюється п'яти
молодим
новаторам, а
тим, хто досяг найвищих
результатів, у
тет'іічній
творчості, представляють
др присвоєння почесних
звань «Кращий молодий
винахідник УРСР»,
«Кра
щий молодий раціоналіза
тор УРСР», а також вису
вають їхні кандидатури на
здобуття премії Централь
ної Ради ВТВР серед мо
лодих новаторів. За роки
одинадцятої п’ятирічки 29
представників
області
удостоєні цих звань.
Поставлені партією зав
дання дають
виняткозий
стимул для широкого роз
витку винахідництва і ра
ціоналізаторства,
підзи• щення творчої зктивності
молоді.

АНКЕТА-ЗАЯВА

А Н КЕТА-ЗАЯВА

С.
МАЛЕНЧЄНКО,
секретар комітету ком
сомолу зазоду чистик
металів.

ФЕСТИВАЛЬНА ОР5ІГА

29 ЧЕРВНЯ — ДЕНЬ ВИНАХІДНИКА І РАЦІОНАЛІЗАТОРА
у ПОСТІЙНОМУ
полі
* зору обласних
рад
Всесоюзного
товариства
винахідників
і раціоналі
заторів, науково-технічних
товариств й обкому ком
сомолу — питання даль
шого розвитку
науковотехнічної тзорчості моло
ді як основи підвищення
ефективності винахідницт
ва і раціоналізаторства.
До цього молодих нова
торів спонукають рішення
квітневого (1985 р.) Пле
нуму ЦК КПРС.

дн — ііі'ДІЇ’ні, ініціативні,
відповідальні. Як бригадир
вийїрювальннків цеху № а
Віталій Лещенко, його ко
лега —
вимірювальшіця,
комсорг цеху № 3, молодий
комуніст Людмила Бабон.
ко. Вона сумлінна як у ро,
боті, так і в громадській ді,
яльності. На одних із зборів
дільниці цеху, в якому во
на працює, якось розгляда
лася персональна справа«
I-Ге могло'не привернути ува
ги формулювання рішення?
сііілчанці було винесено до
гану не тільки за порушен
ня Статуту ВЛКСМ, а й за
нещирість но відношенню
до товаришів. Суворо, од.
пак єдино вірно спитала
тоді і робить це завжди
секретар.

...

. ._____ ...

_____ .... ...__

Сімейний етап____ ..... ............ ............

__________ __

.

.......... ...........

.........

Хотів би змішпн професію: пі, тзк (укажи, яку хотів Гиі здобути)

Хотів би змінити професію: ні, так (укажи, яку хотів би здобути)

Де б хотів продовжити своїй трудову діяльність

. ...........

Де б хотів продовжити свою трудову діяльність

Твоє йаитшшя, яке по прахов’япе • анкеті .____

___

Твоє запитаная,

не. враховане в анкеті

_

___

У ДНІ КАНІКУЛ
По закінченні
навчання
й здачі екзаменів семиклас
ник Олександр Клочко
і
восьмикласник Микола Со
рокін — учні Погребнякізської восьмирічної школи
— прийшли на третю мо
лочнотоварну ферму колго-спу імені Орджонікідзе, щоб
працювати пастухами. Олек
сандр підмінив батька, Іва
на Володимировича Клочка,
який не один уже рік пра
цю; на фермі скотарем,
а
нині пішов у відпустку. Туг
же працює і його мати Ва
лентина Федорівна. Не раз
хлопець допомагав батькам
поратись на фермі, а тепер
ось працює самостійно.
Олександр і Микола люб
лять доглядати худобу
1
свою майбутню професію
хочуть пов'язати з тварин
ництвом.

Багато їхніх однокласників
проводять у праці свої шкі
льні канікули. Куди б не
послали Миколу ЗаріцькоГО,
Віталія
Задоромшого,
Сергія Костенка, яку б ро
боту не довірили, працю
ють, хлопці старанно.

А. РИ5АКНовгородківський район.

27 червня 1985 року
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«Молодий комунар»

Ш1ВЖВ
РОЗ’ЇДАЄ СЕРЦЕ
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З стор

мг

ДУМКИ, ВІДГУКИ,
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Віталій Коротич — один з кращих наших иуб.тіццстів, вміє далеко бачити, добре чути, глибоко
ьАумати. Одни з останніх його творів — роман в листах «Ли
це ненависті». Йдеться Про перебування автора в
Нью-Йорку па сесії 0011. З інтересом гортаєш сто
рінки нового роману — правдивої розповіді про
складне життя простих людей в сучасній Америці,
про те, як вирощується іі заохочується в американ
ському суспільстві ненависть до людини.'
Любоз і ненависть. Дза
сповз визначають різнополярні поняття. Однак у
США багато говорять про
любоз, моляться за неї,
випускають різні значки,
маєчки зі словами любо
ві, але думають і дбають
про інше. Фільми, телепе
редачі, різноманітні кри
чущі реклами також голосно кричать саме про
любоз. Але до кого, ДО
чого?! Адже факти
□перта річ і вони свідмать, що США заснозує
павутинням ненависті. Не^-тзисть покладена тут в
^Ирнов'/ державної полі^токи. Ненависть трагічно
відчутна в буденних по
дробицях життя...
Письменник підкріплює
ці свої висновки життєви
|. ми прикладами, уривками
розмов,
витримками з
книг, газет. Ось що гово
рить один з героїв твору
— Кравченко:
«Знаєте,
людина трохи тут пожизшм, стає зовсім іншою.
Ми запитуємо інакше, роз
мовляємо
по-іншому,
інакше жиземо й вмирає■- мо. Коли ти розумієш, що
опинився в країні, де тебе не чекали, починаєш
перед нею
запобігати,
Навіть
здобувши
тут
незалежність, живеш ози
раючись}
намагаючись
збагнути й засвоїти . чужі
правила...»
У книзі назодиться й
лист із пошти нашої місії
при ООН: «Вероніці було
одинадцять років, коли я
зустріз її. На той час її
вже
одинадцять разів
заарештовували за про
ституцію. Свого дванад
цятого дня’ народження
Вероніка не дочекалась,
ії зикинули з вікна деся
того поверху. Можливо,
це зробив сутенер. Мож
ливо — клієнт. До відпо
відальності не притягли
нікого. Тисячі кинутих і
таких, що пішли з дому,

1
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дітей, як Вероніка, пізна
ють таке, чого їм краще
й не знати. їх збито з до
роги, їх експлуатують і
ввергають у гіркі випро
бування».
Вчитайтесь, вдумайтесь
у ці страшні рядки!
В.
Коротич нззодить
багатозначні
Цифри
убивств,
насильства
та
інших злочинів, які вчиняються з
НьюТИорху.
Скажімо, головною причиною смерті ЧОЛОЗІКІЗ
у віці 15—44 рокіз стали
не катастрофи на шляхах,
не інфаркти, не рак, а
вбивства. Зараз у США
кого-небудь
вбизають
кожні дзадцять з лишком
хвилин — про це свідчить
американська статистика.
За останні роки рівень
ненависті в
Нью-Йорку
виріс у кілька
разів і
творці ненависті, особли
во ненависті до соціаліз
му,
підкреслюють, наскільки вони зздоаолені
собою.
Наприкінці
хочу навести дуже переконлизі
слова простої знедоленої
жінки Марії.
— Бісова країна, бісове
місто! — сказала Марія
Віталію Коротичу, — я б
у нас всіх, хто гадає, що
тут все задурно, ' і саме
сяйво в хмарочосів, і нег
ри в джазі регочуть, і
веселі ковбої на вулицях,
відправляла сюди не мен
ше ніж на півроку, щоб •
вчились Батьківщину любити як належить!»
Один за одним факти
свідчать, що ненависть до
СРСР вирощується з та
кою старанністю, ніби ми
й справді з кимось воює
мо. Натиск на психіку та
кий, що не будь з Амери
кількості
ці достатньої
людей порядних, хто не
вірить у це, кр'аїна б
з'їхала з глузду.
Т. КАЛЬЧИНСЬКА.

*

М ІІІІУВ рік з часу створепни
оперативного
комсомольського
загону
дружинників па електро
механічному заводі імені
XXV з’їзду КПРС. За цей
період загін зріс чисельно.
У його ряди влились енер
гійні спілчани, які органі
зовано вирішують постав
лені перед ними завдання
по боротьбі з правопору
шеннями серед неповно
літніх, по попередженню
антигромадських проявів.
ІІшіі оперативний ком
сомольський загін
дру
жинників об’єднує понад
ЗО дисциплінованих моло
дих виробничників. Зросла
й
вимога
до
членів
ВЛКСМ, які вступають в
його ряди.
Активними членами за
гону є. Володимир Галкін,
Валентина
Подрезова,
Олександр
Куцовськіи'і,
Валерііі
Косеєв, Сергій
Корон, Світлана Кудряв
цева та багато іиш'/х. Тон

<■ th
-• , м«

лТ*
*' '1

І

<

» 4

с-

К

л •
■ J

т

л

ї%.

й

г».

А

Хг

— Яке воно, «доросле»
життя? — Оксана на мить
замислилася, — Відверто
кажучи, я поки що мало
уявляю собі його. Тепер,
коли шкільні роки мину
ли, я почуваю себе як лю
дина, яка все життя про
жила в якійсь одній міс
цевості, і раптом їй треба
поїхати звідти в нозі краї
назавжди. Це і сум, і по
боювання, і мрії, і почут
тя, ніби весь світ лежить
перед тобою, як на до
лоні.
— Оксано, ти вже вирі
шила, що робитимеш пісі
ля школи?
— Так. Я збираюся поступити до медичного інституту. Бо лікар — це
людина, яка бореться за
людське життя. Мені хочеться бути потрібною ЛЮдям.
Наша розмова з випускКірозоградської
ницею
СШ № 4 Оксаною Ізаничко відбулася перед почат
ком випускного балу. Як
же хвилювалася дізчина,
готуючись до нього! Під
час урочистої частини ви
пускного балу Оксана по
дякує школі від імені всіх
сорока випускників
ни
нішнього року за ті міцні
крила, які вона дала їм до
вильоту у великий світ...
— Одержуючи атестат
про середню освіту, ми
влизаємося у ряди будізників комунізму у нашій
країні, — трохи тремтить
від хвилювання голос Ми
коли Хмари, який прого
лошує клятву — завжди і
скрізь берегти честь і гід
ність випускника серед-

1 ТАК ВСЮДИ
задає у виконанні- цього
важливого доручення ко
мандир загону"Олександр
Востриков. За відмінну
роботу по охороні громад
ського порядку і вихован
ню підростаючої зміни на
звані дружппшікн наго
роджені грамотами міськ
кому комсомолу та комі
тету комсомолу заводу.
Члени загону регуляр
но чергують на заводі, па
вулицях міста. Спільно з
комісією в справах не
повнолітніх міського відді.
лу внутрішніх справ, міськ
комом комсомолу прово
дять індивідуальну вихов
ну роботу з підлітками,
схильними до правопору
шень.
Недавно на зборах операт явного комсомольсько
го загону
дружинників
підприємства було обго.
вороно
постанову
ЦК
КПРС «Про заході: щодо
подолацпя пияцтва й ал

їй

v г

коголізму».
Виступаючі
висловились за сувору бо
ротьбу з пияцтвом, і, зок
рема. не допускати розпи
вання спиртних напоїв на
вулицях і стадіонах, у
скверах і парках, в усіх
видах громадського тран
спорту та в інших місцях
масового' відпочинку гро
мадян. Слідкувати за до
триманням правил торгів
лі сппртпіім ТОЩО.
Комітет комсомолу заво
ду в свою чергу не ТІЛЬКИ
заслуховує звіт оператив
ного загону і контролює
його роботу, але й падає
необхідну практичну до
помогу, турбується про
організацію дозвілля. Для
комсомольських дружин
ників було організовано
вечірвікторішу, поїздку В
ліс та екскурсію н столи
цю України місто-герой
Київ.
На жаль, комітети ком
сомолу виробничого об’єд.

На світанку
ньої школи № 4 імені В. І.
Леніна.
— Клянемося! — ПІДХОП
ЛЮЮТЬ молоді голоси.
— ...Під нашими руками
заколосяться хліба, зиростуть нові міста і села, під
німуться у височінь кос
мічні кораблі. Всю силу
розуму, вогонь сердець ми
віддамо людям. Клянемо
ся!
— Клянемося!
Я вдизляюся в обличчя
цих юнаків і дівчат, які
вступають у незвіданий для
них світ. Як будуть здійс
нюватися їхні мрії. До чо
го вони прагнуть?
— Я вирішив стати вій
ськовим
льотчиком, —
Олег Михайленко, високий
стрункий юнак з якимись
напрочуд ясними очима
говорить впевнено, пере
конливо. І Іо всьому вид
но, що його мрія про про
фесію льотчика плекалася
роками. — Специфіку цієї
праці я знаю з дитинства:
мій батько працює у ци
вільній азіації і брат теж.
Олег — секретар комсо
мольської
організації
школи, медаліст, спорт
смен — має перший до

ЗА ЗРАЗКОВЕ МІСТО
панна «Олексапдріявуї Іл
ля», заводів «Автошгамії»,
підйомно - транспортного
устаткування не надають
належної уваги своїм опе
ративним комсомольським
загонам. Як правило, з
цих підприємств на чергу
вання виходять по 2—3
дружинники, а ’школи н
зовсім не'виходять.
Час комсомольським ор
ганізаціям міста серйозно
підійти до зміцнення рядів
оперативних загонів і під
вищити їх ефективність
роботи. Бо ж хіо, як не
молодь міста, і в першу
чергу
комсомольці, по
винні бути в перших ря
дах активних борців за
викорінення антигромад
ських проявів?
О. ШАБАНОВ,
заступник
секретаря
комітету
комсомолу
електромеханічного за
воду, член міського
штабу
оперативного
комсомольського заго
ну дружинників.

м. Олександрія.

рослий- розряд з гандбо
лу. По всьому видно, що
юнак готує себе до своєї
майбутньої професії.
Пливуть звуки духового
оркестру. Дівчата у світ
лих святкових сукнях зби
раються зграйками. їм є
про що поговорити сьо
годні — адже у вереск:
зони вже не прийдуть до
школи, щоб сісти за пар
ти... Юнаки надто вже зо
середжені і урочисті. Це
до них, молодих, зверта
лись представники
ре
монтно-механічного заво
ду імені В. К. Таратути,
запрошені на випускний
бал. Вони казали, що раді
будуть прийняти у робіт
ничі ряди учнів своєї під.
шефної школи. Адже всі
вони проходили виробни
че навчання.
Хвилюються випускни
ки. Хвилюються батьки.
Хвилюються вчителі. Ви
проводжають своїх вихо
ванців вчителька матема
тики Н. М. Федечкінз, вчи
телька російської мози
В. П. Газриг.ова. Блищать
вологою очі молодої вчи
тельки української мови
В. Т. Гребньозої — адже

не багато часу минуло
відтоді, як і вона сама за
кінчила
школу, Кірово
градський педагогічний ін
ститут. Оточили випускни
ки вчительку історії Р. Л.
Бабій. Прощаються.
Дзвенить, вирує останній
шкільний бал. Але не на
завжди прощаються ви
пускники із десятирічкою«
Вони приходитимуть сюди.
Так, скажімо, обоз язково прийде розповісти про
поїздку
на
фестиваль
учасниця хореографічно
го ансамблю «Пролісок»
Ірз Борса. Можливо че
рез кілька років прийдуть
вчителювати до рідної СШ
Наталка Остапенко та Ла
риса Будник, яким школа
дає характеристики-рекомендації до вступу до пе
дагогічного інституту.
Приходитимуть сьогод
нішні випускники до своїх
вчителів і у свята, і □ буд
ні. Адже, яким би високим
не був зліт молодих, але
завжди пам’ятатимуть про
старт, даний їм школою.
О. АНОХ1НА.

м. Кіровоград.

е
Останні моменти шкіль
ного життя, останні
мо
менти дитинства... Ось так
разом їх проводять випуск
ники Добрівської СШ 8іяь_
шанського району. Позаду
цікаві, насичені десять ро
ків навчання, з усіма на
пруженими буднями, весе
лими
святами,
радістю
пізнання
нового,
захоп
люючого. Попереду — май
бутнє. Яким воно буде для
них? Певно, що таким же
світлим і приємним.

Фото В. ГРИЗА,

Олег Хвацовас і Сергій
Батраков, які завоювали
но дві золоті медалі. А
:
|
юнацький рекорд респуб
•
•• ••
«»««э •• •• «а ае «I
•
ее •••«о. аа
«• во •• •• а<
ліки з малокаліберного
•
•<>•• •• оао&оааа-аа ••••• а••4
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пістолета перекрив івано
франківець Тарас Магф У столиці України мег — 376 очок з 400
закінчився турнір з кульо можливих.
вої стрільби, результати
А Вихованець гайвоякого входять до заліку ропського тренера М. Сам.
республіканських юнаць борського Сергій Котик
ких спортивних ігор. Пе здобув бронзову медаль
реконливу перемогу тут на першості республіки
здобули динамівці респуб серед юних легкоатлетів
ліки.
До складу цієї (1968—1969 років народкоманді! входили вихован жспня), фінішувавши тре
ці кіровоградського тре тім па 800-метрівці. А
кіровоградської
нера 10. Язикова — Євге учениця
нія Ігяаіевка та Євгенія десятирічки № 14 Наталя
Агафонова. Перша з них Грабар була першою на
завоювала бронзову наго 400 мотрівці.
роду, викопуючи вправу
У третій еруш об.'іасіей,
МІ -5, Агафонова
була
п’ятою. Цим дішамівкам до якої входять кіровоне вистачало но гри очки, градці, наші земляки зай
щоб виконати майсгср- няли третє місце. В них—
ськіїй норматив. А на ви 110 очок. А перин тут рощу сходинку пошани під веичани — 127. друй —
Чернівець
нялпея полтавчанка Світ пре тс і пшінки
лана Селіхова і киянка кії! області — 126. V пер
шій групі турнірну табли
Олій а Криворучко.
Серед юнаків в особис цю очолили дпіпропегровтій
першості найбільш ці — 387, в другій —.
вдало4 виступили кияни херсонці — 178.

ІТУРНІРНЕІ
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4 стор.

«Молодий

комунар»

27 червня 1985 року

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

УВАГА!
ЗО ЧЕРВНЯ В КІРОВОГРАДСЬКОМУ ПАРКУ КУЛЬТУРИ І
ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ ЛЕНІНА ВІДБУДЕТЬСЯ

29 ЧЕРВНЯ
А ЦТ (І програма)
14.30 — Новини. 14.45 —
«Сім'я і школа». Тележурнал.
15.15 — Р. Рождественський.
З нових віршів. Читає автор.
15 40 — Міжнародний фес
тиваль телепрограм про на
родну творчість »Веселка».
«А потім приходить свято»
(Італія).
16.10 — Новини.
16.15 — Очевидне — ненмо.
Вірне. 17.15 — Бесіда поліЛичного оглядача. 17.45 —
Мультфільм.
17.55 — <3а
вашими листами». Музична
передача. 18.35 — 9-а студія.
19.35 — Новин п. 19.40 —
Спартакіада ЧССР. Переда
ча з Праги. 21.00 — «Час*.
21.35 — Кінопанорама. 23.20
— Новини.

А ЦТ (II програма)
14.10 — Концерт народної
артистки СРСР Г. Ковальо
вої. 15.10 — Міжнародний
огляд. 15.25 — На землі, в
небесах і на морі. 15.55 -т
Фільм-вистава Московського
драматичного театру імені
ЛІ. Єрмолової «Гроші для
Марії». 18.30 — Докумен
тальний фільм. 18.50 — По
сторінках передач «Музика
в театрі, в кіно, на телеба
ченні».
19.30 — Докумен
тальний фільм «Політрук
Василь Клочков». 20.00 —
Ьечірня казка. 20.15 — Здо
ров’я. 21.00 — «Час». 21.35
— Телевистава «Смарагдо
вий кросворд». 22.55 — Чем
піонат СРСР зі стрибків у
Аоду.

30 ЧЕРВНЯ
А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — «Рід
ні наспіви». 9.05 — Докумен
тальний фільм. 9.20 — 26-й
тираж «Спортлото». 9.30 —
Будильник. 10.00 — Служу
Радянському СоюзуІ 11.00—
Здоров’я. 11.45 — Ранкова
пошта. 12.15 — Зустрічі на
радянській землі. 12.30 —
Сільська година. 13.30 —
Музичний кіоск. 14.00 —
Документальний телефільм.
14.25 — «Омеляне щастя».
Фільм-вистава Центрально,
го дитячого театру. 15.55 —
Новини. 16.05 — Клуб манд
рівників.
17.05 — Мульт
фільм. 17.15 — Для вас, ве
терани. 18.00 — Міжнародна
панорама. 18.45 — Якщо хо.
чеш бути здоровим. 19.00 —
Новини.
19.10 — «Салют,
фестиваль». Молодіжна не.
редача до наступного XII
Всесвітнього фестивалю мо
лоді і студентів у Москві.
21.00 — «Час». 21.35 — Ве
чірні мелодії. 22.35 — Фут
больним огляд. 23.05 — Но
вини.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Ритмічна гімнастика. 10.35
— Телевізійний п'ятисерій
ний художній фільм «Прий
дешньому віку». 4 і 5 серії.
12.45 — Рядки, обпалені вій
ною. 13.20 — Новини. 13.30
— Катруспл кінозал. 14.30—
Концерт. 14.50 — Живе сло
во. 15.20 — Село 1 люди. На.
рис про двічі Героя Соціа
лістичної Праці О. В. Гіталова. 16.00 — Слава солдат
ська. 17.00 — Братерство
18.30 — Актуальна камера.
19.00 — Футбол: «Динамо»
(Київ) — «Торпедо» (Кутаїсі).
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.35 — Но
вини кіноекрана. 22.50 —
Новини. 23.00 — Злітна ему.
1а «Землян».

ЦТ (II програма)
10.00 — Б. Тіщенко. Симфо
нія № 5. 10.45 — Докумен
тальний фільм. 11.05 —
Фільм «Чужі листи». 12.35—
VI Міжнародний фестиваль
телепрограм про народну
творчість «Веселка». «А по
тім приходить свято» (Іта
лія). 13.05 — У світі тварин.
14.05 — Музичний
фільм
-Сезон концертів». 14.25 —
Телефільм «Як гартувалася
сталь». З серія — «Подвиг».
15.30 — Видатні радянські
композитори — лауреати
Ленінської премії. Г. Свири,
дов. 16.05 — Мультфільм.
16.20 — До Дня радянської
молоді. Документальні філь.
ми. 17.00 — Чемпіонат СРСР
з футболу: «Торпедо» (Моск.
Да) — «Дніпро», «Динамо»
(Мінськ) — «Зеніт». 18.45 —
Супутник кіноглядача. 19.30
— Чемпіонат СРСР з футбо
лу: «’Жальгіріс» — «Спартак». 2-й тайм. 20.15 — Ве
чірня казка. 20.30 — Чем
піонат СРСР зі стрибків у
воду. 21.00 — «Час». 21.35
— Фільм «Великі голодран
ці».

СВЯТО

І
(

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»,

І

ПРИУРОЧЕНЕ ДНЮ РАДЯНСЬКОЇ МОЛОДІ
І XII ВСЕСВІТНЬОМУ ФЕСТИВАЛЮ МОЛОДІ І СТУДЕНТІВ.
Спробуйте встигнути всюди.
ансамблю «Гарний настрій»,
♦ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЧИ
♦ Відкриття свята об 11.00.
ВІД з обласного клубу держ
ТАЧІВ ГАЗЕТИ: КОНКУРС
Чекаємо всіх у парку.
торгівлі, ансамблю бальних
ДИТЯЧОГО МАЛЮНКА НА
♦ У програмі свята, яка бу
танців «Конвалія», познайом
АСФАЛЬТІ. У ПАРКУ БУ
де різноманітною і цікавою,
ляться
з концертною програ
ДУТЬ ВЛАШТОВАНІ ВИС
ви зустрінетеся з ветеранами
ТАВКИ ЮНИХ художни мою учасників художньої са
Великої Вітчизняної війни та
модіяльності Палацу культу
ків, ТЕХИІКІВ-МОДЕЛІСмолодими гвардійцями п'яти
ри імені Жовтня.
ТІВ, НАТУРАЛІСТІВ.
річки.
У святі беруть участь поети,
♦ ВІДБУДУТЬСЯ СПОР
На святі ви довідаєтеся про
гумористи.
ТИВНІ ЗМАГАННЯ НА ПРИ
ударні справи комсомольців
ЗИ
ГАЗЕТИ.
ВСІХ
БАЖАЮ

♦ Нові моделі молодіжного
і молоді міста, присвячені XII
ЧИХ
ЗАПРОШУЄМО
ВЗЯТИ
одягу
— їх ви побачите не ли
Всесвітньому фестивалю мо
УЧАСТЬ
У
ЛЕГКОАТЛЕТИЧ

ше
иа.чарівних
манекенницях,
лоді і студентів у Москві, гід
НОМУ
КРОСІ,
А
ТАКОЖ
У
а
й
придбаєте
в пересувних
ній
зустрічі XXVII з'їзду
СЕАНСІ
ОДНОЧАСНОЇ
ГРИ
автолавках.
Діятиме
виставкаКПРС. Дізнаєтеся також про
В
ШАХИ,
ЯКИЙ
ДАДУТЬ
продаж кондитерських виро
конкретну участь кіровоградЧЕМПІОНИ
ОБЛАСТІ.
бів,
книжковий ярмарок. Пра
ців у Марші миру радянської
цюватимуть
кіоски «Союздру♦ Широку програму пока
молоді. А журналісти газети
ку».
«Молодий комунар» раді бу
жуть самодіяльні митці міста.
Увечері — усний випуск
дуть відповісти на всі питання
Гості свята побачать виступи
наших читачів, гостей свята.
вокально - інструментального
«Молодого комунара».

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ! ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У СВЯТІ ГАЗЕТИ.

І

ДО ВАШОГО СТОЛУ
Трохи фантазії плюс ваше вміння — і
можна швидко приготувати апетитні й по
живні бутерброди, салат чи вінегрет, ори
гінальну першу або другу страву, якщо
заздалегідь припасти рибні консерви. З
начинкою з рибних консервів смачні й пи
ріжки, воловани, корзиночки... Скільки гос
подинь — стільки оригінальних кулінарних
рецептів!
Пропонуємо ще кілька.
САЛАТ З РИБНИМИ КОНСЕРВАМИ

Рибу викласти з банки й подрібнити. До
дати нарізані кубиками варену картоплю,
свіжі чи солоні огірки, посічені яйця й по
шатковану зелену салату. Підготовлені про
дукти змішати, заправити майонезом* і тер
тим часником, викласти гіркою на салатни
цю й прикрасити кружальцями яєць, зелен
ню петрушки.
Продукти на чотири порції: одна банка
консервів «Ставрида океанічна натуральна
з доданням олії» («Ставрида океанічна в
олії» або «Ставрида океанічна «Новинка»),
три — чотири картоплини, один—два,свіжі
чи солоні огірки, одне—дйа яйця, півбанки
майонезу, петрушка, салата й часник — за
смаком.
КОНСЕРВИ В ТОМАТНОМУ СОУСІ
З МАКАРОНАМИ Й ЗЕЛЕННЮ

Відварені макарони й подрібнену зелень
залити розтопленим жиром і добре зміша
ти. Нагріти банку з консервами і вміст її
викласти на макарони. Додати перець і сіль
за смаком.
Продукти на дві порції: одна банка кон
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сервів «Ставрида океанічна в томатному
соусі», 250 г макаронів, дві столові ложки
жиру, дві—три столові ложки подрібненої
зелені (петрушки, кропу). Перець, сіль —
за смаком.
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ЯЙЦЯ, ФАРШИРОВАНІ САРДИНАМИ

Зварені вкруту яйця охолодити й розрі
зати вздовж навпіл. Жовтки змішати з ма
йонезом, дрібно нарізаними сардинами.
Заправити зеленню, перцем і сіллю.
Нафарширувати половинки яєць підготов
леною масою, залити майонезом і, подаю
чи до столу, прикрасити зеленню.
Продукти на шість порцій: одна банка
консервів «Сардини атлантичні в олії», три
яйця, дві столові ложки майонезу, столова
ложка подрібненої зелені (кропу або пет
рушки). Перець і сіль — за смаком.
СПРОБУЙТЕ ПРИГОТУВАТИ ЦІ СТРАВИ —
І ВОНИ МОЖУТЬ СТАТИ ВАШИМИ
УЛЮБЛЕНИМИ!

Консерви «Ставрида океанічна натураль
на з доданням олії», «Ставрида океанічна
в олії», «Ставрида океанічна «Новинка»,
«Ставрида океанічна в томатному соусі»,
«Сардини атлантичні в олії», «Сардини ат
лантичні в томатному соусі», «Сардини з
оселедців івасі», «Уха любительская», «Уха
рыбацкая», паштети «Бриз», «Волна» й ін
ші, різноманітні рибо-круп'яні консерви та
супи ви можете придбати в магазинах
«Продовольчі товари» та гастрономах спо
живчої кооперації.
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