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Рідній Батьківщині - натхненна праця
----------------------- ПЕРША КОЛОНКА

НЛБЛИЖЛТЯ
ФІНІШ 
П’ЯТИРІЧКИ

Ще зовсім недавно бригада форму
вальників ливарного цеху ковкого ча
вуну заводу «Червона зірка», яНУ очо
лює депутат Верховної Ради _ СРСН 
В І. Гетьманець, виступила з Ініціати
вою: п'ятирічку — до 110-ї річниці з 
дня народження В. І. Леніна. Тоді ж 
иолектив пресувальників Світловод- 
ського заводу твердих сплавів на чолі 
з А. П. Рябоконем зобов'язався завер
шити до цієї дати вісім річних норм, 
а увесь иолектив підприємства — зав
дання чотирьох з половиною років.

Так, підтримали на Кіровоградщині 
починання передових колективів краї
ни які вирішили фініш п’ятирічки 
якості і ефективності приурочити ДО 
110-ї річниці від дня народження Іллі
ча. У доброї справи одразу знайшлися 
послідовники. Першими на заводі 
«Червона зірка» ініціативу бригади 
В. І. Гетьманця підтримали комсо- 
соїлольсько-молодіжні бригади Вале
рія Олефіренна, Анатолія Бездольного 
з ливарного цеху сірого чавуну, Гали
ни Ступак з механоскладального цеху 
N9 3. Зобов’язання їхні мають тверду 
основу: на 125 — 130 процентів викону
ють щозмінні норми хлопці з бригади 
В. Олефіренна, нині вони випускають 
продукцію в рахунок березня 1979 
року; на робочому календарі дівчат 
із бригади Г. Ступак — серпень на
ступного року, нещодавно бони ра
портували про виконання 3,59 річних 
норм. У колективі дівчат ніхто не від
межовує ударну працю від активної 
особистої участі у громадських спра
гах. Приклад тому — останнє рішен
ня бригздних зборів, на яких обгово
рювалися матеріали листопадового 
(1978 о.) Пленуму ЦК КПРС і десятої 
сесії Верховної Ради СРСР.

СьогоДні дві третини комсомоль
сько-молодіжних колективів, сотні 
молодих червонозорівців, успішно 
завершивши планові завдання трьох 
років, внесли корективи до своїх со
ціалістичних зобов’язань: п’ятирічку 
— до 110-ї річниці від дня народжен
ня великого Леніна.

Цей патріотичний почин завоював 
серця, владно увійшов в діла і думи 
молоді села. Нещодавно члени номсо- 
мольсьно-молодіжного колективу фер
ми № 2 колгоспу імені XX з’їзду КПРС 
Бобринецького району, де групком- 
соргом Володимир Міщенно, звер
нулися до всіх тваринників із закли
ком п’ятирічне завдання по надоях 
молока виконати до знаменної дати. 
Такий рубіж дала слово подолати мо
лода комуністка з колгоспу «Аврора» 
Вільшанського району Олена Берего
ва. Днями вона викликала на змаган
ня під девізом: «П’ятирічку — до 110-ї 
річниці від дня народження В. І. Ле
ніна!» своїх суперниць по праці в 
усьому районі.

Гаряче схвалення і підтримку ділом 
знайшла патріотична ініціатива, спря
мована на дострокове завершення 
народногосподарських планів п’яти
річки серед молодих трудівників Кі- 
ровоградщини. Бо вона — з тих, про 
які Леонід Ілліч Брежнєв говорив на 
листопадовому (1978 р.) Пленумі ЦК 
КПРС: «Нам потрібні ділові ініціати
ви, які справді йдуть з гущі мас і які 
здатні запалити, надихнути мільйони 
людей». Цьому починанню була дана 
висока оцінка й на грудневому 
(1978 р.) Пленумі ЦК Компартії Ук
раїни.

Комітети комсомолу області мають 
очолити соціалістичне змагання мо
лоді за дострокове завершення п’я
тирічки. їм належить створити умови 
для ударної праці юнаків і дівчат на 
кожному робочому місці, для роботи 
без відстаючих в трудових колекти
вах, постаратись, аби передовий до
свід став надбанням кожного.

На фото В. ГРИБА: Віктор АНІНІН.

Ян ми пже повідомляли, протягом трьох 
днів у Кіровограді проходив обласний семі
нар керівників шкіл і голів методичних рад 
наставників молоді. Його учасники обговори
ли важливі питання теорії і практики нас
тавництва, поділилися досвідом виховання 
робітничої зміни.

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ

«... все, що зроблено 

тільки за останні три 

роки, не може не 

вселяти впевненість 

у тому, що шлях, по 

якому ми йдемо, — це, 

товариші, правильний, 

ленінський шлях».

Л. ї. Брежнєв.

вшвдкй
ЧЕСТЬ/ЗМОЛОДУ

ТРИ ПЕРЕМОГИ 
ВІКТОРА АНІКІНА

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА 
РОВЕСНИКА

Зміна ще не починалася. Та автома
тична дільниця четвертого механоскла
дального цеху не обезлюдніла. Он, бі
ля свердлильного верстата, зосереджено 
хтось чаклує. Один на всю дільницю. То 
Віктор Анікін. Має звичку хлопець за
здалегідь готуватися до початку робо
чого Дня.

— Бувай, Вітю! — прощалися ремонт
ники. — Щасливої зміни!

Думаю, для Віктора Аиікіна кожна 
зміна —- щаслива. Щаслива тим, що йо
го майстерність, мого праця, його досвід 
служать людям.

...Шлях у робітника не буває легким.
Цс вже тоді, коли станеш" на свою стеж
ку, плоди навчання принесуть задоволен
ня, радість.

(Продовження на 2-й і 2-й стор.)

РАЦІОНАЛІЗАТОРИ ЗАВЖДИ ПОТРІБНІ ТЕХНІЧНА

ТВОРЧІСТЬ

МОЛОДИХКажуть, у майбутньому 
автомати майже повністю 
замінять людей.* Щодо ра
ціоналізації, то, на мою 
думну, машини тут безси
лі: вони позбавлені фанта
зії. Коли ж говорити серйоз
но, то в Новоукраїнсьній 
райсільгосптехніці потре
ба у сміливих ідеях нова
торів завжди була й ли
шається.

Обгрунтую свою думну 
таною цифрою: понад 20 
тисяч карбованців економії 
дало впровадження цього 
рону раціоналізаторських 
пропозицій, серед авторів 
яких відзначилися комсо
мольці Володимир Лубе- 
нець. Микола Романенко, 
Анатолій Присяч.

На листопадовому 
(1978 р.) Пленумі ЦК КПРС 
говорилося, що найважли
вішим завданням трудових 
нолективів с посилення бо
ротьби за підвищення 
ефективності суспільного 
виробництва і якості робо
ти. Це — веління часу. Не 
так давно слово «рекла
мація» було досить попу
лярним на виробничих на. 
радах і летучках. Наше 
підприємство спеціалізує
ться на ремонті трантор- 
них двигунів, а трактори —

не комбайни, працюють 
без «канінул».

Зібралися ми на комсо
мольські збори, виявили 
причини. Найчастіше у ви
ступах комсомольців фігу
рувала одна з них: недос
конала технологія ремонту 
двигунів. Це — найголов
ніший канал, по якому 
«втікає» якість. Негайно 
створили комсомольський 
штаб контролю за якістю. 
Штаб технічної творчості 
активізував діяльність мо
лодих новаторів. З ініціа
тиви спілчан на підприєм
стві впровадили нарти тех
нологічних вимог по ре
монту на робочих місцях, 
реалізували ще кілька цін
них ідей. Нині ми вже мо
жемо говорити про ре
зультати. Для порівняння: 
цього року райсільгосптех- 
ніна одержала 4 реклама
ції, тоді як минулого — 13. 
Але ж чотири тривожних 
сигнали — це не тан мало. 
Буде над чим попрацювати 
раціоналізаторам.

Червоною ниткою в ма
теріалах Пленуму прохо
дить думка про необхід
ність посилити режим еко
номії. У нас на підприєм
стві раціоналізатори пода-

ли чимало пропозицій, 
спрямованих на боротьбу з 
етратами матеріальних та 
енергетичних ресурсів. 
Тан, за пропозицією моло
дих ремонтників Володи
мира Максимця і Леоніда 
Яворського елентронагріва- 
чі замінили теплогенера
торами. В результаті твор
чих пошуків новаторіс 
лише за десять місяців ни. 
нішнього року зекономле
но 25,2 тисячі кіловат-го
дин електроенергії.

Ми добре розуміємо, що 
досягнуте — не вершина. 
Потрібно добитися, аби 
жодної рекламації не над
ходило в райсільгосптехні- 
ну, аби зростала енономія 
електроенергії, пального. 
На це націлюють нас рі
шення листоп адового 
(1978 р.) Пленуму ЦК КПРС 
і десятої сесії Верховної 
Ради СРСР, грудневого 
(1978 р.) Пленуму ЦК Ком
партії України.

В. ІВАНОВСЬКИЙ, 
слюсар Новоукраїнсьної 
райсільгосптехніки.

На знімну (зліва направо): учасники 
семінару П. В. НУЗІН, І. Д. ДУДКО, В. І. ВОС
ТРИКОВ, К. я. РИНОВСЬКА, о. І. ВОЛОВИЧ 
та М. М. ВИССЦЬКИЙ.

«СТО В. ГРИБА,

ТЕЛЕТАЙП:

ДО 60-РІЧЧЯ ЛКСМУ

Темпи диктує 
молодість

Ударними темпами 
закінчує третій рій п'я
тирічки комсомольсько- 
молодіжна комплексна 
бригада Новгородків- 
ського міжколгоспбуду, 
очолювана Василем Ко- 
билєвим. Молоді буді
вельники освоїли з по
чатку року 156 тисяч кар
бованців (планове зав
дання — 96 тисяч), пере
кривши трирічне зав
дання вже на 149 тисяч 
карбованців.

Нині колектив несе 
ударну вахту на честь 
60-річчя комсомолу Ук
раїни. Вивчивши матеріа
ли листопа д о в о г о 
(1978 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, десятої сесії Вер
ховної Ради СРСР, груд
невого (1978 р.) Пленуму 
ЦК Компартії України, 
бригада В. Ксбилєва зо
бов’язалася наступного 
року значно підвищити 
якість і скоротити строки • 
виконання будівельно- 
монтажних робіт. Тон у 
змаганні задають Олек- ' 
сандр Гулак, Василь Гру- 
зін і Володимир Доро- • 
фєсв.

М КОБИЛЄВ, 
інструктор Новгород- 
ківського райкому 
комсомолу.

Нашого полку 
прибуло!

Ніна Мусик, Анатолій 
Маниш та Володимир Ку
ліш, закінчивши Кірово
градське міське профе
сійно-технічне училище 
№ 6, повернулися в рід
ний колгосп імені Ди- 
митрова: Ніна, маючи
спеціальність токаря, 
Анатолій та Володимир — 
слюсаря. З жовтня ни
нішнього року молоді 
колгоспники працюють у 
ремонтній майстерні, до
помагають механізато
рам готувати техніну до 
весни четвертого року 
п’ятирічки.

Нещодавно всі троє по
дали заяви в иомітет 
комсомолу господарства 
з проханням поийняти їх 
у члени ВЛКСМ, щоб 60- 
річчя комсомолу України 
зустріти як своє свято.

Тепер комсомольська 
організація колгоспу 
зросла, тон* зросте і її 
внесок у трудовий дару
нок 60-річчю ЛКСМ Ук
раїни, ударний похід до 
якого вже розпочато.

О. КОНОНЕНКО, 
громадський корес
пондент «Л^олодого 
комунара». 
Компаніївський район.

Ювілею 
присвячуємо

У нашій школі розпо
чата ретельна підготовка 
до святкування 60-річчя 
комсомолу України. Вже 
проведено комсомольські 
збори та збори піонер
ських загонів, випущено 
тематичні класні стіннів
ки. переглянуто кіно
фільми. Восьмикласники 
Тамара Шамка. Валерій 
Селивончнк, Ніна Скач
ко — члени лекторської 
групи — виступили в 
усіх класах я лекціями 
«Вірний помічник і ре
зерв партії» і ^Комсомол 
у роки Великої Вітчизня
ної війни»

Великий інтерес і за
хоплення викликала у 

, школярів ЗУСТРІЧ Із ком
сомолкою 30-х років Ра- 
їсою Володимирівною За- 
блоцькою та комсомоль
цем семи десятих, праців
ником районної машин
но-лічильної станції
Анатолієм Левченком.

Зараз усі учні школи 
вивчаються під девізом: 
«Успішне навчання. зраз
кова поведінка, активна 
громадська робота — 
кращий подарунок юві
лею комсомолу України».

В ЧЕРНІЙ, 
заступник директора 
Маловнсків с ь к о і 

восьмирічки № 2.



.--------- 2 cxnop> „ЯГолгодяА комуиар<г -
16 грудня 1978 рожу

КІРОВОГРАД. У середній школі Ні 34 імені В. І. Лені
на заняття з математики з учнями дев'ятих і десятих 

класів проводяться за спеціальною програмою. їх мета 
— підготувати старшокласників до успішного оволодін

ня точними науками у технічних вищих і середніх спе
ціальних навчальних закладах. Викладачі і співробітни
ки Кіровоградського інституту сільськогосподарського 

машинобудування читають школярам лекції з алгебри і 
математичного аналізу, знайомлять їх з роботою елек
тронно-обчислювальної техніки, прищеплюють навики 
програмування.

НА ЗНІМКУ: старший викладач інституту А. М. КРАС
НИМ проводить заняття з учнями 10 класу.

Фото Р. ЄПЕИНІНА, (Фотохроніка РАТАУ).

На одному зі стендів Бережкнсь- 
кого сільського історико-краєзнав- 
чого музею є фото ледь усміхнено- 
го юнака у військовій формі. А_|,о2 
руч знімка — Грамота ЦК ВЛКС.У1, 
якою його, Михайла 1 щепка, наго- 
роджено за активи у участь у зби
ранні врожаю на цілинних землях.

Двадцять два роки тому загін у 
складі майже 200 студентів Кіро
воградського педагогічного інститу
ту вирушив на збирання хліба на 
цілинних землях. Був серед них і 
комсомолець Михайло І щепко.

— Цілина стала для багатьох мо
лодих людей школою мужності і 
громадянськості, — розповідає сьо
годні Михайло Сидорович. — Той, 
хто був там у перші роки освоєння, 
став витривалим, навчився мужнос
ті в боротьбі з негодою, вміння пе
реборювати будь-які труднощі.

ЗЕМЛЯ ЗРОСТИЛА ЛЮДЕЙ
Жили вони в палатках, звичним 

посудом для них був солдатський 
казанок. Часто не вистачало води, 
палива для пічок-буржуйок. Проте 
вся ця невлаштованість компенсува
лася молодим трудовим запалом, 
веселими, бадьорими піснями. 
Піснями, що тут, у степах казахсь
ких, і народжувались.

Леонід Ілліч у своїй книзі «Ціли
на» так охарактеризував той неза
бутній час: «Люди ростили хліб — 
земля ростила людей». Росіяни і 
українці, узбеки і білоруси, татари 
і башкири працювали пліч-о-пліч. 
Вони розуміли, що такій величезній, 
багатонаціональній, сповненій віри 
в перемогу сім'ї все під силу. Вони

КОЛЕКТИВНЕ ЧИТАННЯ 
СПОГАДІВ Л. І. БРЕЖНЄВА

були переконані: оживе цей вічний 
степ, зацвіте всіма барвами, задух- 
мяніе влітку достигаючим хлібом. 
І виростуть на степових просторах 
селища і міста, завирують дзвінко
голосим життям перші цілинні шко
ли.

А місцеві жителі радо зустрічали 
ціліїнників-новосельців, щедро при
гощаючи ароматним чаєм і кумисом.

Як вони працювали того літа’ 
Вони _ це однокурсники Михайла 
Іщенка: Володимир Кобзар, Вадим 

Смотренко, Борис Гарбузснко, Во
лодимир Ломонос та багато інших 
юнаків і дівчат Нелегко було — це 
правда. Та ніколи не втрачали по

чуття гумору Ніна Демиденко і 
Євдокія Майстренко, піднімаючи на
стрій стомленим товаришам. Усім 

їм назавжди запам’яталося літо на 
полях радгоспу «Український», що 
в Північному Казахстані, — саме 
таким: стомленим і веселим...

А нещодавно, виступаючи на лис
топадовому Пленумі ЦК КПРС, 
Леонід Ілліч Брежнєв знову згаду
вав про віддачу"колишніх цілинних 
земель. Якщо тоді про мільярдний 
урожай лише мріяли, то вже три ро
ки підряд Казахстан продає держа
ві більше мільярда пудів зерна. 1 
за старою традицією на допомогу 
казахським друзям у час збирання 
хліба їдуть механізатори з інших 
республік країни.

Першоцілинники нині — солідні 
люди, виховують дітей й онуків. 

А Михайло Сидорович І щепко
вчить життю ще й учнів Бережинсь- 
кої восьмирічної школи. Цікаві йо
го уроки, знає він багато і вміє за
хоплююче розповідати, здається, 
про все. А ось про те, що їхній учи
тель піднімав цілину і був за це 
відзначейий Центральним комітетом 
ВЛКСМ, школярі дізналися зовсім, 
недавно...

Михайло Сидорович усі роки вва
жав, що його особистий внесок у ці
линну епопею досить скромний. 

Просто було таке завдання партії, 
і комсомол успішно справився з 
ним Про нагороди не думалося. І 
ніхто не сподівався, що їх назвуть 
героями, а через відстань років, 
прочитавши «Цілину», народ по-но
вому оцінить звитяжну працю енту
зіастів п’ятдесятих років.

В. БОНДАРЕНКО.
с. Бережияка 
Кіровоградського району.

НА ЗНІМКУ: М. С. Іщенко — бо
єць загону студентів Кіровоградсько
го педінституту, що збирали хліб на 
цілинних землях.

. СУБОТІВ
Дісталися ми сюди над

вечір. Незважаючи на піз
ній час, директор місце
вого, краєзнавчого музею 
В. П. Арутін погодився 
розповісти нам про Субо- 
тів. І ось ми на суботів- 
ській горі, біля кам’яної 
церкви-фортеці Б. Хмель
ницького, збудованої ко
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СУБОТІВСЬКИХ ЛЕГЕНД
заками за кресленнями 
самого гетьмана. Вона 
з’єднувалась підземним 
ходом із замком господа
ря, що стояв поруч. Стіни 
її завтовшки близько двох 
метрів змуровані з грані
ту і міцної цегли. Навко
ло хиляться від снігу по
кручені гілки старих де
рев колишнього гетьман
ського саду.

і (Продовження. Див. газе-
I ту за 12 і 14 грудня ц. р.)

Всередині церкви — 
плита з чорного полірова
ного граніту, встановлена в 
дні святкування 300-річчя 
возз’єднання України з 
Росією. Напис на ній свід
чить, що тут було похова
но Богдана Хмельницько
го.

Того вечора побувати у 
фортеці нам не пощасти
ло. В ній ведуться рестав

раційні роботи. Реставра
тори Ф. X. Козтуненко, 
Л. Ф. Жаборов;ький, П. ГІ. 
Топоров, М. Я. Єфімов 
уже мають досвід подіб
них робіт. Вони брали 
участь у відбудові славно
звісної уманської .Софіїз- 
ки. Тож численні гості, 
котрі побувають у січневі 
дні з Суботові, мають на
дію відвідати відновлену 
церкву-фортецю. В усяко
му разі, так запевнив нас 
Володимир Павлович Ару- 

тін під час своєї коротень
кої лекції з історії С^боТО- 
ва...

Розповідь про прадавній 
Суботів буде неповною, 
якщо ми не згадаємо про 
легендарні три криниці, 
історія яких сягає в гли
бину віків. Розкажу одну 
з численних легенд, що їх 
переповідають приїжджим 
місцеві жителі.

У нерівному бою непо
далік села загинули три 
козаки-побратими за
порожець Пилип Затули- 
вітер, донський козак Фе
дір Півтораівана та біло
руський селянин Янко Кри- 
чевський. Лежали поруба
ні серед степу. Дійшла 
про те звістка до Субото- 
ва, до хати, де жили три 
сестри-красуні. І сказав 
їм сліпий кобзар, іу,о вря
тувати козаків може тіль
ки чиста вода кринична. І 
місце, до добути її, вка

зав. День копають козач
ки криниці, ніч копають, а 
коли зійшло сонце — вда
рили з-під землі три дже
рела, і односельці побачи
ли, як постаріли сестри — 
всю молодість і красу 
свою воді діддали. Дали 
дівчата козакам води на
питися, рани їхні окропи
ли і зникли — ожили ко
заки, плечі р »тпоавили. 
Стали ще сильнішими, 
красивішими побратими. І 
винесли їх вірні коні в 
степ, де ще бій нерівний 
точився. Не витримали во
роги, втекли за Дніпро.

Почуз про це сам геть
ман і наказав зруби в кри
ницях зі столітніх дубів 
зробити, а поруч госпіталь 
козацький спорудити...

Прекрасна легенда! Те
пер, у наш час, для жите
лів області (та й не тіль
ки для них) ці криниці є 
символом єдності братніх 
народів Радянського Со
юзу. До них ведуть східці, 
вимощені з граніту, добу
того з трьох братніх рес
публіках, над ними шум
лять крони дерев, приве
зених з Підмосков’я, Мін
ська та Києва... Легенда 
продовжує жити в пам’я
ті народній.

Серед мальовничих, ук
ритих снігами садів, на 
пагорках і в глибоких до
линах крутого правого бе
рега колись широкого 
Тясмину розкинулося ста
родавнє село Суботів. 
Ідеш його крутими ву
зенькими вуличками і не
наче опускаєшся з глиби
ну аіків. Ось на цьому 
м.ісці, де стоїть тепер ха
тина В. П. Арутіна, дирек
тора місцевого музею, 
розігралася Суботівська 
трагедія — шляхтич Чап- 
линський у відсутність 
Хмельницького зруйнузав 
маєток, до смерті побив 
Богдановою сина і прихо
пив із собою вродливу 
економку лані Гелену. Це 
була остання іскра, що ви
кликала вибух... Далі тер
піти сваволю польських 
паніз сотник Хмельниць
кий не міг і не хотів. Са
ме тут, у Суботові, визрів 
у нього задум згуртувати 
козацькі сили, заручитися 
допомогою Запорізької 
Січі й почати визвольну 
війну проти польської 
шляхти Згодом, уникаючи 
переслідувань ворога, 
Хмельницький Із сином 
Тимошем та козаками 
пробирається на Січ. За

порожці одностайно вис
ловилися за похід проти 
польської шляхти. Ось як 
описує дальші події В. О. 
Г олобуцький:

«... Треба було розв’яза
ти ще одне важливе пи
тання: хто поведе військо 
на цю священну війну, ко
го обрати на гетьмана? 
Почали вигукувати ім’я 
Хмельницького... Хмель
ницький вийшов на сере
дину, і кошова старшина 
піднесла йому знак геть
манської влади. За давнім 
звичаєм, знявши шапку, 
Хмельницький вклонився і 
двічі відмовився від висо
кої честі. Тільки після тре
тього запрошення він узяв 
булаву, подякував това
риству...»

На світанку 22 квітня 
1648 року двотисячне ко
зацьке військо на чолі з 
Богданом Хмельницьким 
вирушило із Січі. Почала
ся визвольна війна україн
ського народу проти поль
ської шляхти.

Ю. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

(Закінчення буде).

Випускник середньої школи № 23 
ти. Кіровограда Віктор Анікім при
йшов до цеху механізації та верстато
будування учнем токаря. Збігло по
над десять років, та Віктор 1 сьогодні 
гордо каже:

— Учив мене Леонід Павлович Іва
нов.

Добрі зерна любові до професії по
сіяв у серці учня Леонід Павлович, 
бо поросли вони буйним цвітом. 
Високих вершин майстерності сягнув 
Віктор. Сам хвацький у роботі, кміт
ливий і сумлінний, вііі І робітничу 
честь сім’ї мав тримати в чистоті: 
батько його, Борис Миколайович, аж 
до пенсії працював пресувальником 
тут же, на «Червоній зірці», в коваль
сько-пресовому. В цеху досі згадують, 
якої високої кваліфікації був Анікіи 
— старший.

Приміщення ремонтної бригади, де 
працює Віктор, невелике. Від техніки 
тісно. У Віктора 1 його напарника Ва
лентина Конюха новий токарний верс
тат. ІЦо тільки не доводиться виточу
вати па ньому!

— Від невеликого болта до втулок

(Продовження. Поч. див. на 1-й стор.)

ТРИ ПЕРЕМОГИ ВІКТОРА
ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА РОВЕСНИКА

значних габаритів, — каже Віктор. — 
Ну, хоча б довжиною 300 міліметрів 
з внутрішнім діаметром 150 мілімет
рів.

Чи говорять вам про щось такі 
цифри?

«Не було такого завдання, — роз
повідають у цеху, з яким би Анікіи 
не справився». Та не тільки це важ
ливе. Головне — якість. Борючись за 
неї, Віктор уже після першого року 
навчання на токаря вступив до маши
нобудівного технікуму.

Але померла мати, і хлопець знову 
повернувся до верстата. Тільки нау
ку не залишив, продовжив на
вчання без відриву від виробництва. 
Так і закінчив технікум, став дипло
мованим спеціалістом. ‘

А верстата .не полишав. «Саме ос
віта й дала мейі-зліогу удоскопалюва- 

•ись на роботі»,- — пояснив товарпшам5

Добра слава попереду біжить, ка
жуть у народі. Але ж її спершу здо
бути треба.

" У цеху до Віктора прийшла вона 
завдяки його майстерності, робітничій 
кмітливості, працелюбності, громадсь
кій активності — вій член комсомоль
ського бюро цеху. А ширитись його 
слава почала відтоді, як завком ком
сомолу став проводити конкурси про
фесійної майстерності молодих вироб
ничників.

Неодмінним учасником цих конкур
сів був і Віктор. Найчастіше виходив 
переможцем. Від конкурсу до конкур
су зростала його майстерність, глиб
шими ставали теоретичні знання, де
далі швидше виконував він конкурс
ні завдання.

За стіни заводу добра слава пе
редового робітника пішла тоді, як Ані
кіи почав виступати на галузевих зма
ганнях,. . . -

Особливим був нинішній рік, рік 
першої річниці нової Конституції 
СРСР 1 60-річчя Ленінського комсо
молу. Послужний список Віктора Ані- 
кіна поповнився протягом кількох мі
сяців трьома почесними званнями. Він 
переміг на заводському конкурсі, йо
го запрошували до Одеси на такі ж 
змагання, де вдруге зустрівся зі сво
їм головним суперником — токарем 
Одеського заводу імені Жовтневої ре
волюції Олександром Бутенком.

— Уже кілька років ми Із Сашком 
змагаємося, — розповідає Віктор. — 
І завжди виходило, що він — перший, 
а я другий...

Така ситуація повторилася і в Рос- 
тові-на-Дону, де проходили галузеві 
змагання молодих токарів.

— Швидше за Олександра виконав 
я конкурсне завдання, та все-таки 
другий. — Віктор на хвилинку за
мовк. — Знаю, чому. Коли обточив 
один бік заготовки, то розвернув її на 
півкола 1 затиснув для обробки з дру-



їв грудня 1978 року пМолоджі комунарі -- З епюр.

У РОЗДУМАХ 
БІЙЦІВ- 
БУДЗАГОНІВЦІВ

Студент у робочій спе
цівці... Яого звикли бачити 
на спорудженні нових за
водів. шкіл, електростан
цій і житлових будинків, 
залізниць і спортивних 
майданчиків. Боєць сту
дентського загону — уні
версал. Він і муляр, і шля
ховик, і столяр, і маляр, і 
лектор, і спортсмен, і ар
тист...

Якими ж були ті п’ятде
сят днів трудового семест
ру в нинішньому році для 
бійців студентських заго
нів нашої області? Як тре
ба організувати роботу за
гону. щоб праіія стала 
ефективною, а якість—від
мінною?

Про це ішла мова на 
традиційному обласному 
зльоті представників сту
дентських загонів. Ділили
ся досвідом делегати. В 
роботі зльоту взяли участь 
завідуючий відділом науки 
і навчальних закладів об
кому партії Б. П. Хижняк, 
заступник голови облви
конкому Є. М. ЧАБАНЕН
КО, другий секретар обко
му комсомолу А. ПЕРЕ- 
ВОЗНИК, завідуючий від
ділом культурно-масової 
та фізкультурної роботи 
облпрофради О. С. ТКА- 
ЧЕНКО, заступник голови 
правління обласної органі
зації товариства «Знання» 
В. Д. МІШУРА, сек
ретарі партійних і комсо
мольських організацій ву
зів і середніх навчальних 
закладів області.

На зльоті було названо 
переможців соціалістично
го змагання серед студент
ських загонів. їм вручено 
дипломи, грамоти, цінні 
подарунки. Перше місце 
серед будівельних загонів 
області посів «Прометей-

У талановитого самоді
яльного ансамблю народно
го ганцю України «Ятрань» 
є гідний суперник у творчо
му змаганні — самодіяль-. 
ний ансамбль танцю 
«Юність* .Кіровоградського 
державного педагогічного 
інституту імені О. С. Пуш
кіна. Лауреат всесоюзних, 
республіканських фестива
лів і міжнародних конкур
сів, лауреат обласної ком
сомольської премії імені 
^Орія Яновського (1978 р.)

НА ФОТО: танцює
кЮність».

Фото В. ГРИБА.

АНІКІНА
того боку. А кулачки затискача на об
робленій площині залишили вм’яти
ни. Глибина там — мікрони, одначе 
треба було шліфувати. Я цього не 
зробив, тому й був справедливо по
караний жюрі.

Кожний день життя — мудрий учи
тель, Урахував свої хиби Віктор — 
і вже через кілька днів узяв у Бутен- 
ка реванш. Було це у Волгограді на 
конкурсі молодих виробничників, який 
проводило Міністерство тракторного 
і,сільськогосподарського машинобуду
вання. Природно, з’їдалися аси токар
ної 1 фрезерувальної справи з усієї 
ирдінн. ‘і ось Віктор Анікін став чет
вертим, Олександр Бутспко — дев я- 
тим.

— Невдало цього разу виступив 
■ -щіко, — говорить Віктор, 1 в його 
го-’іосі не радість перемоги над супер
ником, а смуток, що так сталося.

Зрозумілий настрій. Адже соціа- 
«ктичне змагання 1 передбачає нз

тільки суперництво, а й взаємну під
тримку, і взаємовиручку, 1, коли хоче
те... співпереживання.

Зміна наближалася до кінця. Сьо
годні Анікін устиг попрацювати і на 
токарному, і на фрезерувальному, 1 на 
стругальному, і па зубонарізйому, і
па свердлувальному верстатах.

— Взагалі то, я — ремонтник,. — 
сказав Анікін. — Та коли вимагають 
інтереси цеху, беруся й за іншу ро
боту. Словом, згоден виконувати все, 
що треба. Інакше кажучи, дуже під
тримую рух за освоєння суміжних про
фесій.

І відчувається, що це — не просто 
слова, це — лінія поведінки, лінія 
життя, лінія ставлення до праці. І тим
відрадніше, що воші належать моло
дому робітникові, комсомольцеві. Він 
— приклад для товаришів.

... Закінчилася зміна. Як і всі, Вік
тор поспішав до сім’ї. Адже вдома — 
«найголовніший член родини» — син 
Олег. Иому-то й треба так багато 
відповісти на безкінченні «чому», 
«навіщо»,.«де>, «для чого»...

Син росте! В. КОСТЕНКО.
м. Кіровоград,

її, ТРУДОВИЙ
78» (Кіровоградський ін
ститут сільськогосподар
ського машинобудування). 
А загін Олександрійського 
медучилища визнано кра
щим серед загонів небуді
вельного типу.

Згадаймо ж минуле сту
дентське літо..,

ПЛЮСИ
1 МІНУСИ

Юрію Єременку, третьо
курсникові Кіровоград
ського будівельного техні
куму, нинішнє літо запа
м’ятається назавжди. 
Вперше в житті він став 
членом студентського буді
вельного загону «Бриган
тина», водночас і команди
ром. Працював на одній з 
ударних будов — Долин- 
ська — Помічна.

— Вражень, звичайно, 
дуже багато, причому вра
жень найкращих, — каже 
Юра. — Адже нам довіря
ли велику, почесну справу.

За трудовий семестр 
бійці «Бригантнни-78» ос
воїли 89 тисяч карбован- 
ціз при плані — 80. Про
те могли б зробити ще 
більше, якби керівництво 
будівельного управління 
№ 144 тресту «Гіівденза- 
хідтрансбуд» із самого по
чатку роботи загону под
бало про організацію пра
ці. Ось приклад. Готував
ся загін до будівельних 
робіт, а працювати дове
лося залізничниками, «пе
рекваліфіковувались» на 
ходу. 1 на цс пішло кілька 
днів... Із задоволенням за
пишуся в будзагін іще, 
тільки хотілося б працю
вати на будівництві. Бо ж 
там я зумію зробити біль
ше і краще. Адже я — 
майбутній будівельник, 
сказав на закінчення Юра.

НАДІЇ 
НЕ 
ВИПРАВДАЛИСЬ

Дівчата з Кіровоградсько
го медичного училища, 
для котрих літо теж було 
третім семестром, на зліт 
прийшли у своїй будзаго- 
нівській формі, що виріз
няла ЇХ З-ПОМІЖ інших 
учасників.

56 майбутніх медсестер 
трудове літо провели сані
тарками різних відділень 
Кіровоградської лікарні.

— Записавшись у загін, 
— розповідає командир за
гону Олена Слободенюк, — 
кожна з дівчат мріяла на
бути максимуму практич
них навиків в освоєнні 
майбутньої професії, але 
наші надії повністю не ви
правдались. Лише в стери
лізаційному та реанімацій
ному відділеннях дівчатам 

довіряли виконувати обо
в'язки медсестри.

До "речі, комітет комсо
молу Кіровоградського ме
дичного училища при фор
муванні санітарного заю- 
ну допустився значної по
милки: ’загін набрали при
мусово. порушивши прин
цип добровільності і вибо
ру кандидатів у загін.

— Традиції училища. — 
сказали в комітеті. — по
рушувати не можна.

Традиція, звичайно, в за
кладі хороша: щоліта чи
мало третьокурсників ста
ють бійцями санітарного 
загону. Мабуть, усім відо
мо, який конкурс канди
датів у студентські буді
вельні загони з тик закла
дах, де пропаїується ро
бота влітку, де будзагонів- 
ців зацікавлюють і мо
рально, і матеріально, де 
створено таку атмосферу, 
що кожен учень чи сту
дент вважає за честь ста
ти бійцем СБЗ.

А в Кіровоградському 
медучилищі пішли . шля
хом найменшого опору: 
просто примусили йти в 
загін, пожертвувавши ба
жаннями і настроєм май
бутніх бійців.

МІНІ —
ІНТЕРВ’Ю

Відповіді дають бійці 
«Авіатора-78» (Кірово
градське льотно-штурман
ське училище) Валерій 
ДОРОФЕЕВ, Олексій 
СИНГАЇВСЬКИЙ, Андрій 

ГАРЕТОВСЬКИЙ, Вале
рій ВЕСНІН (загін працю
вав у Хабаровську).

1. Що вам найбільше за
пам’яталося за період буд- 
загонівсьного літа?

— Як майбутнім авіато
рам, приємно було працю
вати на спорудженні зліт
но-посадочної смуги, яка 
через рік-два прийматиме 
літаки Аерофлоту, різних 
авіакомпанії! світу.

Запам’яталися романти
ка колективної праці, по
дорожі по Амуру і взагалі 
знайомство з тім мальов
ничим краєм.

2. Чи хотіли б ви ще по
бувати о будзагоні? Де са
ме?

— Звичайно. Незважаю
чи на всі труднощі і непо
годженості, будзагін — це 
школа праці, колективіз
му, школа виховання лю
дини. А ще будзагін — цс 
романтика. Може, тому ба
гато наших хлопців знову 
хбтіли б поїхати з будза- 
гоном на Камчатку, в Яку
тію або ще раз на Дале
кий Схід.

3. Ваші побажання щодо 
організації та функціону
вання студентських буді
вельних загонів.

— На нашу думку, ус
піх роботи будзагону ба
гато в чому залежить від 
його керівництва. Тому ра
дили б призначати коман
дирами і комісарами заго
нів тих хлопців, котрі 
вже мають досвід роботи 
в СБЗ. А ще: штабам сту
дентських будівельних за
гонів необхідно чіткіше 
планувати розстановку 
сил, щоб не траплялося та
кого скупчення бійців, ЯК 
цс було на будівництві Ха
баровського аеропорту. В 
третьому, трудовому се
местрі працювати треба з 
повною віддачею, щоб де
віз «Менше слів, а більше 
діла» став реальним деві
зом кожного будзагону.

Матеріал підготували 
спецкори «Молодого ко
мунара» Л. ВАСИЛЕН- 
ко, Т. КУДРЯ, В. ГРИБ 
(фото),

А 
вмямлгф 

„ЯК" і
«помовчимо 

ПРО... НАСУЩНЕ»
Так називався гострий 

сигнал, надрукований у 
«Молодому комунарі» за 12 
жовтня. В цьому матеріалі 
йшлося про тс, що керівни
ки будівельних організа
цій, зайнятих на споруд
женні норпусу Мг 91 заво
ду «Червона зірка», не 
цікавляться справами на 
об’єкті, внаслідок чого 
зриваються графіки вико
нання будівельно-монтаж
них робіт. Зокрема, газета 
критикувала керівників Кі
ровоградської дільниці Дні- 
продзержинського буді
вельного управління № 50 
тресту «Південтермоізоля- 
ція».

Начальник управління 
В. М. Ведрін повідомив ре
дакцію, що факти, наведе
ні в матеріалі, мали місце. 
Намічено заходи по усу
ненню недоліків. На об’єк
ті нині працює бригада 
фрезерувальників, роботи 
планується закінчити до 20 
грудня цього року.

ГВАТЕМАЛА

Молоді 
не зломлено

Спекотливого, безхмарно
го дня небагатолюдними 
вулицями міста Гватемали 

швидко йшла висока моло
да людина. Вона була не
далеко від будинну універ
ситету, ноли з автомобіля, 
що проїздив мимо, пролу
нала автоматна черга...

Так серед білого дня в 
столиці Гватемали було 
вбито генерального секре
таря Асоціації універси
тетських студентів Оліве- 
ріо Кастаньєда. Він заги
нув від рун бандитів з так 
званої «Таємної антикому
ністичної армії». Похорон 
студентського керівника 
вилився в могутню мані
фестацію протесту гвате
мальської молоді проти 
розгулу і терору о країні.

Останнім часом у цій 
центральноамериканськ і й 
республіці з новою силою 
спалахнуло полум'я бо
ротьби проти антинародної 
політики диктаторського 
режиму Р, Л. Гарсії. Актив
ним учасником цієї бороть
би виступає гватемальська 
молодь — молоді робітни. 
ни, представники інтелі
генції, студенти.

Одночасно в країні акти
візували свою діяльність 
фашистські елементи. Озб
роєні бандити з правоекс
тремістських організацій, 
на зразок «Таємної антико
муністичної армії», що 
стоять на службі диктатор
ського режиму, мають на 
меті створити е країні ат
мосферу страху. Користую
чись захистом властей, во
ни вільно роз'їжджають 
містом на автомобілях, без
карно переслідують і вби
вають прогресивних діячів.

Гватемальська громад
ськість висловлює крайнє 
обурення розгулом реакції 
в країні. Ні терор, ні по
грози, ні шантаж не змог
ли перешкодити проведен
ню масової маніфестації, 
що відбулася недавно в 
столиці Гватемали на за
клик Асоціації університет
ських студентів і найбіль
ших профспілок країни. 
Понад ЗО тисяч чоловік 
узяли участь у цій демон
страції. Вони вшанували 
пам’ять О. Кастаньєди та 
інших товаришів, які заги
нули від рун реакціонерів 
і рішуче зажадали припи
нення терору і насильства 
у Гватемалі, встановлення 
свободи і демократії.

А. БЕРЕЖКОВ. 
(ТАРС).

ПАРАГВАЙ

Сельва 
Рамірес - 
символ 
мужності

Одного березневого дня 
1978 року в поліцейський 
лазарет Асунсьопа — сто
лиці Парагваю — з конц
табору «Ембоскаца» в тяж
кому стані було доставлено 
політв'язня Сельву Рамі- 
рес. Молоду жінку кинули 
в тюремну катівню ще в 
листопаді 1975 року, А пе
ред цим поліцейські ниш
порки диктатора Стрессне- 
ра схопили їу чоловіка — 
одного з керівників Феде
рації комуністичної молоді 
Парагваю Дерліся Вільягру 
і незабаром оголосили, що 
він «пропав безвісти’». Не
зважаючи на тс. "що Сельва 
чекала дитини, кати підда
ли її жорстоким тортурам 
і знущанням. Одначе фа
шистам не вдалося зломи
ти волю мужньої патріот
ки. Вона продовжувала бо
ротьбу проти ненависного 
режиму й за гратами.

Ім'я Сельви — героїчно
го борця за свободу своєї 
батьківщини — стало в Па
рагваї слмволрм мужності 
і вірності ' справі народу. 
Весь • світ довідався про 

подвиг мужньої активістки 
молодіжного руху. В бага
тьох країнах пройшли де
монстрації 1 мітинги про
тесту проти кривавих зло
чинів фашистської кліки 
Стресснера. Під тиском сві
тової громадськості йому 
довелося звільнити з каті
вень групу політв'язнів, у 
тому числі кількох керів
них діячів Парагвайської 
компартії, що мучилися у 
в'язницях близько двадця
ти років. Сельви серед них 
не було. Про її долю досі 
нічого не відомо.

■ Історія Сельви Рамірес— 
один з епізодів героїчної 
боротьби парагвайської мо
лоді проги кривавої дикта
тури Стресснера.

Незважаючи на пайжор- 
стокіші репресії і терор, 
юнаки і дівчата Парагваю 
проводять велику роботу 
серед трудящих, згурто
вуючи 1 мобілізуючи їх на 

. антидиктаторські виступи. 
Мужня парагвайська мо
лодь об'єднується в полі
тичні організації, дедалі 
упертіше. бореться за пова
лення кривавого режиму. 
Одна з цілей, яку ставить 
молодіжний рух у Параг
ваї, — вирвати з рук ка
тів своїх керівників. До 
цього часу не відома доля 
секретаря Федерації кому
ністичної молоді Парагваю 
Дерліса Вільягри, сотень 
інших патріотів.

Нових сил у боротьбі про
ти фашистського режиму 
додає їм травневе звернен
ня компартії. Парагваю до 
населення із закликом 
створити широкий анти- 
днктаторськнй фронт, його 
програма включає в себе 
повалення правлячої анти
народної кліки, звільнення 
політв'язнів , демократиза
цію жііття в країні.

С. ГОРБУНОВ. 
(ТАРС).

З ТЕЛЕТАЙПНОЇ
СТРІЧКИ
ТАРС

У капіталістичних дер
жавах Заходу грубо пору
шується одне з основних 
демократичних прав люди
ни— право працювати і 
заробляти на життя. З різ
них країн надходять пові
домлення про триваючі 
звільнення робітників і 
службовців і про зрос
тання армії безробітних.

БОНН. Сусднпа Елсрс з 
Бремена ось уже два роки 
марно шукає роботу. Піс
ля школи їй вдалось піти 
ученицею на одну з фірм, 
але фірма невдовзі збан
крутіла. і дівчина відтоді 
не має ніякого заробітку.

Західнонімецька статис
тика констатує, що з май
же мільйонної армії без
робітних у ФРИ понад 400 
тисяч — молоді люди ві
ком до 25 років.

МАДРІД. На одній з 
центральних вулиць іспан
ської столиці — Алькала 
— п будь-яку погоду мож
на побачити двох молодих 
хлопців. Притулившись до 
стіни, вони тримають пла
кат з написом «Ми не жеб
раки. Ми робітники 1 мог
ли б прогодувати себе, 
але ми змушені просити 
милостиню, тому що ось 
уже більш як шість міся
ців у нас немає роботи і 
нам немає на що купити 
хліба». Такі картини мож
на спостерігати також на 
вулицях багатьох інших 
міст.

Безробіття сгало однією 
з найсерйозніших проб
лем Іспанії. За оцінкою 
демократичних профспі
лок, загалом 1 мільйон 200 
тисяч іспанців не мають 
заробітку.

ВАШІНГТОН. Економіка 
сполучених штатів, як і 
раніше, неспроможна за
безпечити роботою міль
йони американців. Як по
відомило міністерство пра
ці США, рівень безробіття 
в-країні становив у листо
паді. ліс і в попередньому 
місяці. 5,8 процента. Част
ка безробітних серед на
ціональних меншостей у ці 
лому, яка завжди значно 
перевищує загальнопаціо 
кальний рівень, збільши
лась у листопаді до 11.8 
процента. Знову зросло 
безробіття серед жінок.

(ТАРС).
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У ті часи, коли у сфері 
побутового обслуговув-ння 
жителів міста Світловод- 
сьиа ще не йшлося про 
нерентабельність взуттєвої 
майстерні села Павлівни, 
двох давніх знайомих — 
АйргіПетяна і Манукяна — 
важко було чимось відріз
нити від звичайних пред
ставників служби доброго 
настрою. Щоранку, за 
звичкою проковтнувши по

ля, ноли той зі своїм при
чандаллям постав перед 
очима нового шефа. — Від
нині тобі належить нувати 
цінні кадри. А латати чо
боти вміє всякий.

Зраділий Манукян не 
знав, як і дякувати Едуар- 
дові Михайловичу за те, 
що той так швидко від
крив у ньому потенціальні 
здібності вихователя і вмос
тив у зручне крісло орга

ФЕЙЛЕТОН

ВИ — НАМ,

МИ — ВАМ...
ЧОБОТИ ВИ МОЇ...

Каліграфічним
почерком
Напишіть пожалуете. Я 
хочу поступать на актрису 
кіно. Куди треба поступать 
після 8 класів?

Л. С. 
«Поступай» у дев'ятий... 
Якщо приймуть.

* * •
Я хочу щоб ви допомог

ли мені заказати світер 
любої ціни підшию.

В. Ш.
На жаль, на сьогодні у 

нас зосталися светри лише 
під руки, під пояс, під но
ги, а ось «підшию» вже 
всі розібрали. Дефіцит, 
самі розумієте.

» * ♦
Редакцея я сообщаю вам 
щоб ви написали в газету 
мені, песню «Говорящая 
кукла».

М. С.
Дякуємо за «собщеніє», І 

але згадану пісню ми не 
можемо надрукувати, по- 
заяк вена вже «пичата- 
лась» у нашій газеті 18 
листопада цього року.

бутерброду і випивши по 
чашці кави, поспішали ці 
громадяни створювати
скромні матеріальні блага.

Едуард Михайлович у се
лі Власівці шив на замов
лення непогані жіночі сук
ні та ностюмчини для ді
тей, а Сергій Манукович у 
Павлівці майстерно латав 
стоптані чоботи^ сільських 

пішоходів.
інколи земляки зустріча

лися. Любо та мило роз
мовляли про... Гадаєте, про 
те, як підвищити ефектив
ність і якість роботи ком
бінату чи знайти дорогу до 
вибагливої душі і серця 
замовника?.. Якби ж то так. 
Лаяли хлопці в’їдливого 
замовника, а заразом і ад
міністрацію, нарікали на 
копійчане життл на пери

ферії, де не знайдеш місця 
для духовної рознриленості 
та благополуччя. Сходи
лись в одному — слід шу
кати такого фронту діяль
ності, де можна було б роз
горнутися на повну силу. 
Фронт цей появився після 
певної реорганізації в сис
темі виробництва Світло- 
водг.ького міськпобуткомбі- 
нату. коли Павлівську 
взуттєву майстерню через 
нерентабельність підпоряд
кували Власіеській. Потуж
ні імпульси заграли в серці 
Айрапетяна. Тепер він став 
бригадиром аж двох цехів 
— трикотажного і взуттє
вого, а під його адміністра
тивне крило зручно вмос
тився «свій хлопець» Ма. 
нуиян.

— На яного біса ти при- 
тяг оті шевські нолодни?— 
витріщився він на принте-

нізатора (мрія Мануняна з 
пелюшок).

За нілька місяців у шля
хетних, франтувато зодяг
нених чоловіках мало хто 
міг пізнати вчорашніх 
скромних трудівників — 
шевця і нравця. Тепер і 
розклад, дня в іменитих 
службовців зазнав карди
нальних змін. Щоб зняти 
гнітючий настрій і вантаж 
років, сивочолі мужчини 
вмощувались в авто і в 
будь-який час нотили че
рез греблю — там, у за
тишних кременчуцьких за. 
подях, грала музика, ба
дьорило вино і линув за
кличний сміх русалок Дніп
ра.

Тоді, як на тому боці два 
приятелі поліпшували свій 
поганий настрій доступни
ми земними втіхами, на 
рідному березі чесно пра
цювали два десятки спе
ціалістів крою та шиття, не 
догадуючись про те, що за 
рекламною вивіскою Вла- 
сісської майстерні побуто
вих послуг звили злочинне 
кубло два шахраї.

Користуючись повною 
свободою дій, яку давала 
їм безконтрольність .з бону 
адміністрації комбінату. 
Айрапетян і Манукян із 
січня по грудень минулого 
року перетворювали всі 
продуктивні сили майстер
ні в засіб легкої наживи. 
Надто вже ходовими були 
модні блузки, хлопчачі 
костюмчики, чобітки... Цьо
го краму з нетерпінням че
кали на ринках Світлобод- 
ська, Олександрії, Кремен
чука.

Якось на одному з рин
ків після вдалого розпрода
жу взуття Айрапетян час. 
тину виручки спокійно пе
реклав у власну нишеню.

— Ой, Едуарде Михайло
вичу, — аж зашарівся від 
побаченого продавець, він 
же й водій Гаркуша. — У 
накладній товарів на трис
та сімдесят три нарбован- 
ці. А що ж здавати □ касу7

— Темінь! Викинь свій 
папірець, то липа. А 
справжній — у мене, — 
скоромовкою пояснив шеф. 
— Ось тобі пара черво
неньких на лікування від 
нежитю. Мовчатимеш — 
отримаєш більше, А каси
ра я беру на себе.

— Робіть, ян знаєте, — 
примирливо буркнув Гар
куша.

Мабуть, подібна опера
ція Айрапетяну прийшла- 
ся до вподоби, адже у квіт
ні з чергової виручки він 
уовав кусень іще більший, 
У жовтні побазарював не 
менш успішно. І, нарешті, 
після занриття передсвят
кового япмарку в Олек
сандрії Айрапетян з дво- 
тисячної виручки відбату
вав собі 1600 карбованців.

І все це так легко схо. 
дило з рук, що їхній влас
ник навіть незчувся, лк йо
му разом з касиром-прий- 
мальницею Тюріною вдало
ся списати «на предмет 
гнилості» 80 кілограмів 
першосортної пряжі по оп
товій ціні 3120 карбован
ців! У Едуарда Михайлови
ча аж мурашки побігли по 
тілу від такої захоплюючої 
комбінації. Подумав бупо, 
чи не перегнув палиці. Та 
відразу ж заспокоївся. 
Вкрадена зі складу пряжа 
давала чудовий вихід «лі
вої» продукції — 630 ди
тячих платтячок на суму •' 
тисяч карбованців!..

І осе ж подібні успіхи 
Айрапетяна і його спільни
ка виявились нетривалими. 
Тому, хто не хоче чесно 
працювати, доведеться жи
ти за розпорядком дня, 
встановленим правовими 
органами. Не зайве було б 
суворо спитати й окремих 
горе-керівників Світлосод- 
сьного побутового комбіна
ту, чому в їхніх майстер, 
них так вільно почувають 
себе довгорчиі у.тпуги?

М. ПЛНЦИРЄВ, 
Д. "ГАНСЬКИЙ, 

працівники УВС обл
виконкому.

Приємні передневорічні турботи прийшли до Кірово
града, і в магазинах міста триває жвааа торгівля цу
керками, тортами, ялинковими прикрасами...

Особливо гомінкий сьогодні «Дитячий світ». Тут пов
новладно господарюють маленькі покупці — їм бо тре
ба не тільки прикрасити домашню ялинку, а й підго
туватися до новорічних карнавалів у дитсадках і шко
лах.

НА ЗНІМНУ: у секції іграшок «Дитячого світу».
Фото В. ГРИБА.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

ДО УВАГИ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ
Продовжено передплату па галети і журнали на 

1979 рік (крім лімітованих і тих видань, на які ти
ране вичерпано).

ІСТОРІЇ
II АРЕШТІ редакція
11 отримала відповідь 

від Новоукраїнського 
райкому ЛКСМУ па лист 
за № К-53, який було по
слано ще в серпні. Чле
ни редколегії «ТІК» бу
ли неймовірно схвильо
вані і зворушені також 
увагою працівників ІІо- 
вомиргородрького рай
кому комсомолу, котрі 
після... 4-го (чет-вер-то- 
го!) нагадування присла
ли нам відповідь па лист 
за № К-36, який редак
ція адресувала їм ще 26

січня. Після цього факту 
з лексикону новомирго- 
родців треба сміливо ви
ключити слова «бюро
кратизм» і «тяганина».
II АРЕШТІ на молоч- 
" нотоварннх фермах 
Кіровоградського. Пет- 
рівського і Світловод- 
ського районів організо
вано комсомольсько-мо
лодіжні колективи тва
ринників. І в цьому ве
лика заслуга передусім 
райкомів комсомолу зга
даних районів. З чим ми 
їх і вітаємо!

II АРЕШТІ в Кірово- 
граді в години пік 

можна вільно зайти в 
автобус чи тролейбус і 
живим дістатися на ро
боту або ж додому. Місь
кий транспорт настільки 
злагоджено .та оператив
но в цей час курсує міс
том, що всі Кіровограді 
на тролейбусних зупин
ках, розтираючи замерз
лі носи, з вдячністю ‘О- 
вопять па адресу дирек
цій тролейбусного й ав
тобусного парків... _

І ця палка подяка ціл
ком зрозуміла, особливо 
тим, хто щодня поспішає 
па роботу в міському 
транспорті з одного кін
ця Кіровограда в інший.

БАЄЧКИ-НАГАЄЧКИ

ЛАСИЙ БАРАН
Від Вовна раз почув Баран:
— Ходімо снідать

в ресторан... — 
Зрадів до одуоу рогатий, 
Бо хто запрошує, 

той платить. 
Зайшли обидса в сім годин. 
О восьмій вийшов Вовк 

один. 
Ця баєчка для тих лишень, 
Хто ласий до чужих 

кишень.
ДАРУНОК

У лісі Лис зустрів Тхора. 
Тхір — тиць рудому 

хабара.
— Хабар? Мені? Ах, сило

вража,
В тюрму відправлю,
' так і знай!..
— Та це ж даруночок, —

Тхір каже,
— Янщо дарунок,

то давай...
Борне ЧАМЛАЙ.

м. Кіровоград.

Ви ще масте нагоду передплатити і обласну мо
лодіжну газету «Молодий комунар».

Передплатна піна ии рік — 2 карбованці 40 ко
пійок. Індекс 61197,

Передплату можна оформити в будь-якому від
діленні зв’язну, агентстві «Союздрук», у листо
нош чи громадських розповсюджувачів преси.

ГУМОРЕСКА

Побралися Коля її Галя. 
Коля резюмує'.
— Нехай тепер кожний 

із нас
Іншого шанує.
Жити будем дружно, 

мирно,
Прямо душа в душу. 
Але я тебе суворо 
Застерегти мушу.
Від сьогодні, моя люба, 
Всю нашу получку 
Неодмінно складатимем 
В одну спільну кучку. 
Дивись, чим чорт

не жартує, 
Ще купим машину

Чи гучне весілля справим 
Майбутньому сину. 
Покоротше. Щоб урізать 
Всі зайві витрати — 
Бюджет- буду особисто 
Сам контролювати.
1 без всяких!
... У неділю
Вбігла Галя в хату:
— Давай швидше, 

голубчику,
Всю пашу зарплату!
Там такі дають

кримплени, 
Такі парики,
Що сусіди від заздрощів 
Ковтнуть язики.
Чого зблід? Яка умова? 
Хочеш, щоб любила, ~ 
Давай гроші!
Бо я чергу у ЦУМі 

забила!
Вячеслав СОКУРЕНКО.

«ПК»

ПОСМІ

ХАЄТЬСЯ

Що б 
воно 
означало?

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ
ПРИЙМАЄ СЛУХАЧІВ

|без відриву від виробництва] 
ьа шестимісячні підготовчі курси для вступу 

до інституту в 1975 році.

Заняття за програмою вступних екзаменів прово
дяться тричі на тиждень у вечірній час.

На нурси приймають громадян, що ’працюють с ус
тановах і на підприємствах народного господарства, 
колгоспників І звільнених у запас воїнів Радянської 
Армії.

Приймають осіб із закінченою середньою освітою, а 
також учнів десятих класів.

Вступники подають заяву па ім’я ректора, квитан
цію про внесення плати за навчання (гроші в сумі 1о 
крб. пересилають поштовим переказом па розрахунко
вий рахунок 14118 у Кіровоградському міському управ
лінні Держбанку на ім’я КіСМу).

Приймання документів — з 1 грудня цього року 
щодня, крім неділі, з 10 год. ЗО хв. но І8 год. 30 хв., у 
суботу — з 9 год. по 14 год. ЗО хв.

Початок занять з 5 січня 1979 року.

АДРЕСА ЗАКЛАДУ:
м. Кіровоград, вул. Орджонінідзе, 5.
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ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ 
( УЧИЛИЩЕ № З

готує кваліфікованих робітників для вугільних 
підприємств виробничого об'єднання 

«Олександріявугілля».
Заклад приймає учнів на такі спеціальності: прохід

ник горизонтальних і похилих виробон (строк навчан
ня — 10,5 місяця, зарплата після -закінчення училища 
— 280 крб.), елентрослюсар підземний (відповідно 10.5 
і 190—220), гірнин очисного вибою — для роботи на 
шахті «Ноцомиргородська» (7,5 і 170—300), машиніст 
підземних установок (7,5 і 200). машиніст електровозів 
підземних — для роботи па шахті «НовомипГоподська» 
(7,5 і 180 — 210), машиніст екскаватора (10,5 і 300), елек
трослюсар по ремонту гірничого устаткування (10,5 і 
250), електрослюсар черговий по ремонту устаткуван
ня брикетних фабрик (7,5 і 190). машиніст машин по 
сушінню бурого вугілля (7.5 і 210), машиніст брикету
вання бурого вугілля (7.5 і 210).

Учням гірничих професій виплачують стипендію в 
розмірі 100 крб. При проходженні активної виробничої 
практики на підприємствах одержують додатково до 
стипендії 50 процентів від заробленої суми. Тих. хто 
має потребу в житловій площі, забезпечують гурто
житком.

Початок занять — у міру комплектації груп.
Бажаючі набутії вказаних вище спеціальностей по

винні подати заяву на ім'я директора училища.
АДРЕСА УЧИЛИЩА: Кіровоградська область, м. Олек

сандрія. площа Кірова, 18, технічне училище № 3. Те
лефон 2-14-32.

ДИРЕКЦІЯ.
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