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Наша велика Батьківщина, що розки
нулась нз одній шостій частині планети, 
вступила в сьоме десятиріччя своєї слав
ної соціалістичної історії, початок якій 
поклав Великий Жовтень. З його могут
нім революційно-перетворюючим впли
вом нерозривно зв’язана історична доля 
всіх радянських народів, у тому числі й 
українського народу. Наче два могутніх 
крила — соціалістичний лад і дружба 
народів-братів — допомогли трудящим 
Радянської України піднестись до вер
шин соціально-економічного і духовного 
розквіту. Між рівними рівна, між віль
ними вільна. Українська РСР відзначає 
велике свято — 60-річчя проголошення 
Радянської влади й утворення Україн
ської Радянської Соціалістичної Респуб
ліки.

Про щасливу долю українського наро
ду в сім’ї вільній, новій, його вірність 
вічно живим ідеалам Жовтня красномов
но розповідають святкові панно, транс
паранти і лозунги, якими прикрасились 
у ці дні міста і села Радянської України.

Особливо урочиста головна площа 
міста-гєроя Києва, яка носить Ім’я Жовт
невої революції. В центрі її височить мо
нумент на честь борців за владу Рад, 
тих, хто шістдесят років тому відкрив 
нову еру в історії людства, закладав 
фундамент соціалістичної Вітчизни.

Десята година ранку. На центральну 
трибуну під оплески учасників свята 
піднімаються товариші В. В. Гришин, 
Д. А. Кунаев, Г. В. Романов, В. В. Щер- 
бицький, Г. А. Алісв, П. М. Машеров, 
Ш. Р. Рашидов, МІ С. Соломенцев, 
перші секретарі ЦК Компартій: Грузії — 
Е. А. Шеварднадзе, Литви — П. П. Гріш- 
иявічус, Молдавії — 1. І. Бодюл, Латвії —
A. Е. Восс, Киргизії — Т. У. Усубалієв, 
Таджикистану — Д. Расупов, Віоменії — 
К. С. Демірчян. Туркменії — М. Г. Гапу- 
вов, Естонії — І. Г. Кебін, члени і канди
дати в члени Політбюоо ЦК Комплот!? 
України товариші М. М. Борисенко, О. П. 
Ботвин. О. Ф, Ватченкс, Г. І. #Вашенко, 
О. П. Ляшко, П. Л. Погсебняк. І. 3. Со
колов. Б. О. Сологуб, О. А. Титаренко,
B. В. Федорчук, В. Ф. Добрин. Б. В. Ка
чура, В. Ю. Маланчук, Я П. Погребняк.

У відкритій машині на плоту в’їздить 
кандидат'у члени Політбюро ЦК Компар
тії України, командуючий військами Чер- 
вонопрапорного Київського військового 
округу генерал Армії 1. О. Герасимов. 
Він приймає рапорт командуючого пара- 
лем генерал-лейтенанта танкових військ 
Ю. П. Терентьева, об’їздить війська, що 
вишикувалися вздовж Хрещатика, поздо
ровляє їх з 60-річчям проголошення Ра
дянської влади й утворення Української 
Радянської Соціалістичної Республіки. 
У відповідь гримить могутнє «ура!».

Командуючий піднімається на трибуну 
і виголошує промову.

Починається військозий парад.
Потім господарями головної площі 

міста стають торжествуючі колони де
монстрантів. Рапорти трудових перемог 
над їх рядами, бадьорі, життєстверджу- 
вальні пісні, радісні обличчя учасників 
багатотисячного походу відображають 
атмосферу загального піднесення і 
натхнення, з якими трудящі республіки 
разом з усім радянським народом за
вершують ювілейний сік. Він назавжди 
увійде в Історію країни і в наші серця 
рк рік прийняття нової Конституції СРСР 
і 60-річчя Великого Жоатня, як важлива 
Еіха у виконанні завдань десятої п’яти
річки.

Тисячі очей звернуті до портрета Во
лодимира Ілліча Леніна на величезному 
панно, що відкриває головну колону. З 
титанічною діяльністю створеної ним 

партії, з революційними ідеями Жовтня 
нерозривно зв’язані історичний поворот 
□ долі українського народу, найглибші 
перетворення в усіх сферах його життя. 
«1917» і «1977» — ці знаменні дати, що 
полум’яніють на кумачі, символізують 
героїчний шлях боротьби і творення, 
пройдений трудящими України пліч-о- 
пліч з великим російським народом, 
всіма народами нашої багатонаціональ
ної країни.

Розквітла, невпізнанно змінилась ио- 
тирижди ооденоносна Радянська Украї
на. Динамічно і комплексно розвиває
ться її економіка — невід’ємна складова 
частина єдиного народногосподарського 
комплексу країни. Про ці знаменні при
кмети зростання й оновлення розповідає 
панно-діорама, на якому відображено 
основні показники розвитку народного 
господарства республіки за роки Радян
ської влади.

Неначе червона зоря зайнялась .чад 
Хрещатиком — у повені червоних пра
порів на площу нескінченним потоком 
вливаються представники 700-тисячного 
робітничого класу столиці республіки. 
Індустоія міста сьогодні — це важке ма
шинобудування, верстатобудуванню, при
ладобудування, електронна та Інші галу
зі промисловості. Погляд раз у раз ви
хоплює знайомі емблеми швидкохідних 
морських суден, легкокрилих повітряних 
лайнерів, найдосконаліших електронно- 
обчислювальних машин, унікальних зва
рювальних апаратів, високоточних при
ладів.

Вбрання колон розповідає про те, з 
яким величезним натхненням поацювали 
випобничі колективи в дні в'сенаоодного 
сбговооення і прийняття нової Конститу
ції СРСР, святкування ювілею Великого 
Жовтня, які трудові подарунки підготу
вали вони 60-річчю проголошення Ра
дянської влади на Україні. З початку ро
ку в Києві вироблено понад план про
дукції майже на ВО мільйонів карбо
ванців.

Трибуни аплодують ученим. У місті 
працює понад 150 акздемічних і галузе
вих науково-дсслід тих інститутів. Наука 
стає справді продуктивною силою, допо
магає вирішувати практичні питання при
скорення науково-технічного прогресу.

Про свої творчі досягнення рапорту
ють представники творчої Інтелігенції. 
На марші — представники багатотисяч
ної армії студентів столиці республіки. 
850 тисяч майбутніх командирів вироб
ництва, педагогів, лікарів, дослідників 
здобуеають глибокі знання, проходять 
школу становлення і гартування у вузах 
республіки.

Разом з радянськими ровесниками е 
святковій колоні — юнаки І дівчата із за
рубіжних країн, які навчаються в київ
ських вузах.

Стрункими колонами прапороносців 
завершилася святкова маніфестація на 
Хрещатику.

• * •

Святкові демонстрації трудящих від
булися у містах Хаокові і Львові. Мі
тинги з нагоди 60-річчя проголошення 
Радянської влади й утворення Україн
ської РСР пройшли в містах і селах рес
публіки, в колективах трудящих.

Святкування 60-річного ювілею Радян
ської України ще раз продемонструвало 
монолітну згуртованість трудящих рес
публіки навколо рідної Комуністичної 
партії, її Ленінського Центрального Ко
мітету, їх рішимість внести гідний вклад 
у виконання величної програми кому
ністичного творення.

(РАТАУ).

ПШУИ ОБКОМУ КОМПАРТІЇ УКРІЇНК
27 грудня в Кіровограді відбувся пле

нум обкому Компартії України, який об
говорив питаннг. «Про підсумки грудне
вого (1977 р.) Пленуму ЦК КПРС і зав
дання партійних організацій області, що 
випливають з про/лови Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Голови Президії 
Верховної Ради СРСР товариша Л. І. 
Брежнєва на Пленумі» та «Про проекти 
плану економічного і соціального роз
витку та бюджету області на 1978 рік».

З доповіддю о першому питанні по
рядку денного на пленумі виступив пер
ший секретар обкому Компартії України 
М. М. Кобильчак, з доповіддю в друго
му питанні — голова виконкому обласної 
Ради народних депутатів Д. П. Макси
менко.

В обговоренні доповіді взяли участь: 
В. О. Сокуренко — перший секретар Кі- 
ровогоадського міськкому партії, В. В. 
Гуля — перший секретар Маловисків- 
ського райкому партії, М. Г. Гайдамака— 
голова виконкому Бобринецької район
ної Ради народних депутатів, В. І. Кар
пенко — директор кіровоградського за
воду «Червона зірка», В. А. Івлєв — пер

В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ

Про ініціативу колективу комсомольсько-молодіжної ланки 
по вирощуванню цукрових буряків 

колгоспу імені Котовського Добровеличківського району 
В «Основних напрямах розвитку народного господарства СРСР на 1976—1950 

роки» визначено чіткий рубіж для буряківників: «Довести середньорічне вироб
ництво цукрових буряків до 95—98 мільйонів тонн, значно підвищити їх урожайність 
і цукристість... Завершити в основному комплексну механізацію буряківництва». 
Тому-то ініціатива членів комсомольсько-молодіжної буряківничої ланки колгоспу 
імені Котовського Добровеличківського району, які звернулися до всіх сільських ро
весниць області із закликом оволодівати професією механізатора, заслуговує великої 
уваги і всебічної підтримки.

Бюро обкому ЛКСМ України схвалило ініціативу комсомольсько-молодіжної 
ланки Надії Сидорчук — протягом осінньо-зимового періоду оволодіти професією 
механізатора і з найбільшою продуктивністю працювати на вирощуванні та збиранні 
врожаю 1978 року. *

Міськкомам, райкомам комсомолу необхідно провести широку організаторську 
роботу по залученню дівчат до оволодіння механізаторськими «легальностями, поси
лити комсомольську увагу до умов навчання молоді на короткострокових курсах 
по підготовці механізаторських кадрів, направляти більше дівчат у сільські профе
сійно-технічні училища для набуття професії механізатора.

Обласному штабу «Комсомольського прожектора» рекомендовано провести в січ
ні 1978 року рейд-перезірку роботи короткострокових курсів по підготовці механіза
торських кадрів. (Див. 2 стор.).

У
ЖОВТНЕВИХ
КОЛОНАХ
Двадцять п’ятого грудня 

сідбулася маніфестація мо
лоді міста, присвячена 
60-річчю встановлення Ра
дянської влади на Україні і 
привітанню ЦК КПРС, Пре
зидії Верховної Ради СРСР, 
Ради Міністрів СРСР, приві
танню тов. Л. І. Брежнєва 
трудящим республіки у 
зв’язку із знаменним юві
леєм.

Учасники маніфестації по
клали квіти до підніжжя 
пам’ятника В. І. Леніну.

У виступах секретаря 
міськкому Компартії Украї
ни К. П. Неділька, ветерана 
революції, члена КПРС з 
1919 року І. М. Сунцова, 
формувальника цеху сірого 
чавуну заєоду «Червона 
зірка» Валерія Олефіренка 
йшлося про те, як трудівни
ки обласного центру зустрі
ли славний ювілей, як вони 
продовжують бойові й тру
дові традиції людей стар
шого покоління, говорилося 
про набутий молодих кіро- 
соградців, їхні зобов’язання 
на майбутній рік — рік 
60-річчя ВЛКСМ.

Учасники маніфестації на
правили вітальну телеграму 
на адресу ЦК КПРС, Прези
дії Верховної Ради СРСР і 
Ради Міністрів СРСР. 

ший секретар Знам’янського міськкому 
партії, В. І. Шестаков — генеральний ди
ректор об’єднання «Олександріяаугіл- 
ля», В. М. Пастух — центрифужистка ви
робничого об’єднання «Кіровоградгра- 
фіт», В. Г. Кузнецов — голова обласного 
об’єднання «Сільгосптехніка», Г. І. Тка
ченко — бригадир ферми радгоспу 
«Третій вирішальний» Новгородківсьного 
району, І. М. Венжик — голова обласно
го комітету по телебаченню і радіомов
ленню, Л. Д. Федорова — секретар парт
кому колгоспу «Дружба» Новоукраїн- 
ського району, В. О. Самохвалов — го
лова правління обласного міжколгосп
ного об’єднання по будівництву.

Із заключним словом виступив перший 
секретар обкому партії М. М. Кобильчак.

У першому питанні порядку денного 
пленум прийняв відповідну постанову.

В другому питанні порядку денного 
пленум прийняв постанову, якою в ос
новному схвалено проекти плану еконо
мічного і соціального розвитку та бюд
жету області на 1978 рік і доручено ви
конкому обласної Ради народних депу
татів внести їх на розгляд чергової сесії 
обласної Ради.

Кою б ви не запитали на першій молочнотоварній фермі 
колгоспу імені Чкалопа про комсомолку Людмилу Іванову, 
в кожною теплий усміх з’явиться на обличчі. Славна дівчи
на, скажуть, працьовита й щира, як і мати Ті.

Материною стежкою прийшла Люда на ферму п’ять років 
тому. Знала її. ту стежину, ще її рачіше, бо після уроків 
частенько навідувалася допомогти матері. Отож довго не 
роздумугала у виборі професії — стала дояркою. У ниніш
ньому, ювілейному ропі, вона значно раніше запланованого 
виконала своє соціалістичне зобев’язанча но надоях молока 
на корову.

На малюнку: доярка колгоспу імені Чкалова пово- 
мнргородською району Людмила ІВАНОВА.

Малюиок В. ШУЛЬГН.



,,Молоднй комунарі 29 грудня 1977 року

ЗВЕРНЕННЯ
членів комсомольсько-молодіжної 
буряківничої ланки колгоспу 
імені Котовського 
Добровеличківського району 
до всіх сільських дівчат області

Нинішній рік славною сторінкою ввійде в літопис 
нашої Комуністичної партії, Радянської держави. Це 
рік святкування 60-річчя Великого Жовтня, рік 
прийняття нової Конституції СРСР. Ми, члени комсо
мольсько-молодіжної буряківничої ланки, як і всі 
радянські люди, прагнули ознаменувати ювілейний 
рік новими трудовими досягненнями. Кожна з нас 
доклала чимало сил та енергії, щоб виростити на 
кожному з 28 гектаріз 320 центнерів солодких коре
нів при зобов’язанні 280,

Але цей здобуток нас не заспокоює. Адже наша 
рільнича ланка вирощувала врожай із значними за
тратами ручної праці, а поруч на 95-гектарній площі 
механізатори Іван Несторсвич Кобренюк і його син 
комсомолець Сергій при мінімальних затратах ручної 
праці одержали з гектара по 305 центнерів цукрових 
буряків.

Замислились ми, взялися підраховувати зроблене 
: нами і механізаторами — наслідки виявились разю

чими. Майже при однаковій урожайності собівартість 
центнера цукристих, виоощеного механізаторами, на
багато нижча, ніж нашого, а оброблювана площа у 
них у 3,5 раза більша, ніж у нас. Ось де резерв під
вищення продуктивності праці і здешевлення вироб
ництва продукції.

Порадились ми між собою і вирішили: шість дівчат 
нашої ланки підуть на курси механізаторів. Правлін
ня, партійна і комсомольська організації підтримали 
нашу ініціативу. Після закінчення навчання нам по
обіцяли дати нозу техніку. Бо технічне переозброєн
ня сільського господарства, як зазначає XXV з’їзд 
КПРС, потребує особливо висококваліфікованих кад
рів. XVII з'їзд ВЛКСМ назваз проблему підготовки 
механізаторських кадріз одним з першорядних зав
дань. Ми — молоді господарі колгоспу. І кому ж, як 
не нам, господарювати на землі, дбати, щоб колгосп
на нива віддячувала щедрими врожаями? Адже май
бутнє села — в наших руках.

Дівчина на тракторі. В пам’яті постає легендарний 
ґіодвиг Паші Ангеліної. Ми повинні стати в ряди її 
послідовниць. Нам, молодим дівчатам сьогодення, 
множити імена героїнь колгоспних ланів.

Ми вирішили стати трактористками. І віримо, що 
наше бажання здійсниться. Загооука цьому — нова 
Конституція СРСР, одна із статей якої проголошує:

«Жінка і чоловік в СРСР мають рівні права.
Здійснення цих праз забезпечується наданням жін

кам рівних з чоловіками можливостей у здобутті осві
ти і професійної підготовки, у праці, винагороді за 
неї і просуванні по роботі, у громадсько-політичній 
і культурній діяльності, а також спеціальними захода
ми щодо охорони праці і здоров’я жінок; створен
ням умов, які дають жінкам можливість поєднувати 
працю з материнством; правовим захистом, мате
ріальною і моральною підтримкою материнства та 
дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток 
та інших пільг вагітним жінкам і матерям, поступове 
скорочення робочого часу жінок, які мають малоліт
ніх дітей».

Ось чому ми звертаємось до всіх сільських дівчат 
області із закликом: «Дівчата — на тракторі» Нам, 
молодим, вирощувати хліб, буряки, примножувати і 
продовжувати славні трудові традиції батьків і стар
ших товаришів. Є такі крилаті слова: «Майбутнє на
лежить молоді». А ми, молодь, можемо так багато 
зробити! Ми скрізь потрібні коеїні: і на великих бу
довах Батьківщини, і в рідному селі. Наш обов’язок— 
працювати з кожним днем краще, гідно зустріти 
60-річчя Ленінського комсомолу, щодня наближати 
світле майбутнє всього людстза — комунізм.

Надія СИДОРЧУК — ланкова комсомоль
сько-молодіжної буряківничої ланки колгоспу 
імені Котовського Добровелнчківського району» 
Марія ШЕВЧЕНКО, Галина МАРЧЕНКО Па- 
їїл^СЛХ„°лПАР’ Тстяна ДОЦЕНКО, Олена ВІ- 
ВАТЕНКО — члени ланки.

НАВЕСНІ ВСІ ВО- 
НИ — ТЕТЯНА ДО
ЦЕНКО. ОЛЕНА BI
BA ГЕН КО, ОКСАНА 
КУЧЕРЯВА, ГАЛИ
НА ХАВРОНЕНКО 
ТА НАДІЯ СИДОР
ЧУК - ОДЕРЖАТЬ 
НОСВІ Д Ч Е Н Н Я 
ТРАКТОРИСТА. І 
РОЗПОЧНУ т ь с я 
ДЛЯ ДІВЧАТ ЗВИ
ЧАЙНІ ТРУДОВІ 
БУДНІ. АЛЕ ТЕ
ПЕР ВОНИ БУДУТЬ 
ОСОБЛИВИМИ. БО 
ЩОДНЯ МОЛОДІ 
ТРАКТОРИ С Т К И 

ВІДТОЧУВАТИМУТЬ. 
ШЛІФУВАТИМУ Т Ь 
СВОЮ ХЛІБОРОБ
СЬКУ МАЙСТЕР-

Ч'ОТМ о.
ЛЕННИКОВА.

[дійна, на. !PJLT.LP!_'
Надія СИДОРЧУК:

Учитись нам іще
та вчитись...
Собівартість центнера 

кореніз, вирощених нашою 
ланкою, і коренів, вироще
них без затрат ручної 
праці механізаторами, ду
же різнитося не на нашу 
користь.

Якось і сказав нам ко
муніст Василь Трохпмович 
Калінічев. досвідчений ме
ханізатор:

— Молоді ви, дужі, 
працьовиті, дівчата, а пер
спективи перед собою не 
бачите. Чи довго ще зби
ватимете бур’ян сапкою? 
Ой, недовго. Механізація 
на п’яти нам наступає. 
Відстаєте від життя... 
Знаєте що? Йдіть на кур
си трактористів!

1 задумались ми, заспереча
лися. Справді, у тваринни
цтві — механізація трудоміст
ких процесів; у жнива жінок 
побачиш хіба що на току; вже 
й на догляді за просапними 
механізатори можуть обійтися 
без ручної праці І мати при 
цьому кращі економічні показ
ники. Так, чого доброго, мине 
рік-два, і... ніде буде доклас
ти рук багатьом дівчатам і 
жінкам колгоспного села. А 
коли у нас не буде постійної 
роботи, тоді що, більшу части
ну року «ходити в домогоспо
дарках»? Е, ні, не вийде!

Отож ми й вирішили йти 
на короткострокові курси 
трактористів.

Звичайно, коли закінчи
мо їх та одержимо маши
ни, відразу не довірять 
нам серйозної роботи в 
полі. Спочатку підвозити- 
мемо насіння, добрива, 
корми та інші вантажі. А 
як навчимося добре води
ти машину, тоді будемо 
продовжувати ’ хлібороб
ську справу вже майстра
ми. Бо за нами, молоди
ми, — завтрашній день по-
КОМЕНТАР еяжми

ля. Але вчитись нам іще 
та вчитись...
Оксана КУЧЕРЯВА:

Вдома маю 
підтримку
Коли ото ми з подруга

ми вирішили трактористка
ми стати, чоловік мій, Во
лодя, подивився спершу 
педозірливо. Можливо, 
подумав: «Куди тобі, ота
кій малій, з потужними 
машинами справлятися!..»

А потім, поміркувавши, 
сказав:

подруг, з якими цього ро
ку в нелегкій праці вибо
рювала високий урожай. 
Знаю: в скрутну хвилину 
вони і морально підтрима
ють, і допоможуть на 
практиці,

Та й не тільки дівчата. 
Після закінчення курсів 
ми прийдемо в першу 
тракторну бригаду, а там 
немало досвідчених і мо
лодих, але вже вправних 
механізаторів. Вони, без
перечно, допоможуть нам 
утвердитися, набути не

ЇНТЕРВ Ю В ІНІЦІАТОРІВ

— Учись, Оксаико. Пра
цюють же інші жінки. Та 
й сапка вже з моди вихо
дить, хіба що па городі 
нею й орудувати.

І тепер я щоранку їжд
жу на заняття, а Володя 
і дочку в ясла носить, і 
забирає її звідти, коли ра
ніше з роботи повертає
ться. Одним словом, обоє 
ми задоволені.

Щоправда, на перших порах 
важко дається наука. Хлопцям 
легше — вони змалечку при
вчалися до металу, техніки. А 
дівчат, як правило, матері 
призвичаювали до хатньої ро
боти: смачно приготувати обід 
чи вечерю, гарно випрати бі
лизну. навести лад у домівці...

Та час ніші не той. Жін
ці мало бути доброю гос
подинею — її чекає багато 
важливих громадських 
справ. І я дуже рада, що 
чоловік мене підтримав і 
розуміє.

Тетяна ДОЦЕНКО:
Я — з подругами
Що найбільше закріпи

ло моє бажання стати 
трактористкою? Життєва 
необхідність бути поруч

обхідних навиків.
Правду каже Оксана: 

важко нам освоювати 
складні сільськогосподар
ські машини. Та коли вже 
поставили перед собою 
мету, то відступати ні
куди.

Олена ВІВАТЕНКО:

Головне — 
добрий настрій
Пригадую, як весною і 

влітку вирушали ми вде
сятьох на поле. Пісні, 
жарти, добродушні доте
пи — без них не обходив
ся жодний робочий день. 
1 хоча нерідко стомлюва
лись. та все одно життє
радісність і бадьорість аж 
бриніли в кожній. То були 
незабутні дні.

А як буде в тракторній? Як 
приймуть нас, жінок, чолові- 
ки-механізаторн? Правда, он 
Маруся Кривенко не скаржи
ться на своїх колег-чоловіків. 
Коли прийшла після курсів у 
бригаду, розповідала, як її 
оточили уваюю. 1 нехай у 
ставленні до дівчини спершу 
іноді проривалася іронічна 
поблажливість декого, одначе 
молода трактористка не обра-

жалася, а старанністю в робо
ті, уважністю до порад пово
лі здобувала повагу.

Випадковість? Ні, швидше— 
норма нашою устрою життя; 
спершу у новачка викликають 
цілком природне прагненні! 
визначити себе, а потім з то
вариською теплотою і друж
ньою підтримкою допомага
ють утвердитися.

Отож ми, майбутні трак
тористки, й сподіваємося 
па щирість і доброзичли
вість досвідчених колег. 
Взагалі, всім нам дуже 
хочеться бути серед тих, 
хто по праву вважається 
авангардом у дружній хлі
боробській родині. Будь 
ласка, їхні імена: Олек
сандр Леонтійович Іщєн- 
ко, Богдан Володимирович 
Грубар, Володимир Леои- 
тійович Негрецький, Ва
силь ГІахалюк, Петро Чу
мак, Олександр Самовнч.

Галина ХАВРОНЕНКО:

А МИ ВДВОХ
з Миколою
Ще півроку тому я й не 

думала про професію ме
ханізатора. Вступила на 
курси закрійників. Та коли 
почула, що кілька моло
дих буряківниць із нашого 
колгоспу пішли на курси 
трактористів, а до того 
виявив бажання стати хлі
боробом і мій чоловік, за
сумнівалась я 'у правиль
ності вибору професії.

Тепер ми разом з Мико
лою їздимо в Піщаний 
Брід на заняття. Сподіває
мося, що потім працюва
тимемо вдвох на одному 
тракторі, позмінно. Вва
жаю, романтика не тільки 
на Тюменщпні чи на 
БАМі — є своя романтика 
й на колгоспному полі, як
що серця полум'яні, ЯКЩО 
хочеться робити щось не
обхідне людям, вагоме.

Наш район відзначається тим, що 
на широких колгоспних ланах тру
диться чимало жінок-механізаторів. 
Старанністю в роботі, господар
ським уболіванням за родючість 
землі вони здобули собі шану зем
ляків. І сьогоднішній клич молодих 
буряківниць колгоспу імені Котов
ського: «Дівчата — на тракторі», 
викликаний листом Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Голови Прези
дії Верховної Ради СРСР Леоніда 
Ілліча Брежнєва до всіх буряководів 
нашої республіки з нагоди вико
нання плану продажу буряків дер
жаві, обдуманий, зважений.

Удамося до цифр.
в одному з найбільш економічно роз

винутих господарств нашого району — 
колгоспі імені Калініна механізатор Іван 
Гончаренко виростив на кожному з 5і 
гектара 367 центнерів солодких коренів. 
Собівартість виробленого ним центнера— 
близько 1,8 карбованця. На іншому, тако
му ж розміром полі, де вирощував буря
ки Анатолій Проценко, врожайність до
сягла 290 центнерів. При однакових за
тратах праці рітинця в собівартості цент
нера продукції становить 16 копійок. Та
ким чином, при плановій собівартості 
2.34 карбованця Гончаренкова система 
обробітку бурякового поля дала скопо-

ПОЛЕ ЧЕКАЄ
мічний ефект у 8700 карбованців. А Ана
толій Проценко, не дотримавши правиль
ної технології вирощування цукристих, 
втратив понад 7 тисяч карбованців. За
галом по господарству мали б СКОНОМІЧ; 
иий ефект від реалізації буряків у сумі 
понад 63 тисячі карбованців, якби собі
вартість центнера була такою ж, як у 
І. Гончаренка. Колгосп імені Котовсько
го, де працює ланка Надії Сидорчук, за 
цих же умов одержав би додатково 141,9 
тисячі карбованців.

Собівартість центнера цукристих зага
лом по району на 13 копійок нижча від 
планової. Економічний ефект від цьо
го — 408.8 тисячі карбованців. А якби 
центнер буряків обійшовся 8 стільки ж, 
як Гончаренку, район одержав бн 1446 
тисяч карбованців додаткового прибутку.

Це ще раз переконує в далекоглядності 
політики партії, яка в рішеннях XXV 
з’їзду КПРС намітила дальший курс на 
інтенсифікацію сільськогосподарського 
виробництва, на комплексну механізацію 
вирощування зернових І технічних куль
тур. на впровадження передових методів 
праці на полях колгоспів і радгоспів.

Відрадно, що дівчата-комсомолки 
нашого райоьу по-діловому відпо
відають на накреслення партії та 
уряду» Напередодні третього року

АНГЕЛІНИХ
п’ятиоічки вони закликали всіх ро
весниць області освоювати техніку 
села.

У районі їх підтримали. Сьогодні 
на базі трьох колгоспів — «Украї
на», імені Карла Маркса, «Шлях до 
комунізму» — і в районному об'єд
нанні «Сільгосптехніка» набувають 
спеціальності тракториста понад 100 
майбутніх хліборобів, серед них 86 
комсомольців, четверта частина з 
них — жінки і дівчата.

Отже, колоситися щедро, тужа
віти добірним зерном хлібним ни
вам, повнитись комсомольським за
взяттям трудовим будням сучасного 
села. Бо росте гідна зміна ветера
нам механізаторської гвардії.

Тож на трактор, дівчата! Шлях 
вам прямий і світлий.

С. ДРОМАШКО, 
завідуючий відділом комсо
мольського життя Доброве- 
личківського райкому комсо
молу. , •
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ПЕРЕКЛАДАЧ ДУШІ

Мільйони слухачів. Сот
ні Будинків культури, клу
бів, філармоній тощо. Оп
лески. Щирі усмішки. Все 
Це — історія нашого са
модіяльного хорового ко- 
лектизу.

Не один десяток років 
ми даруємо пісню робіт
никам і службовцям, сту
дентам і хліборобам, вої
нам і учням, А пісня — це 
перекладач душі народ
ної. Найкращий. Найчутли- 
зіший.

За роки своїх гастролей 
ми побували в Прибалти
ці, Грузії, Новоросійську, 
Москві, Ленінграді тощо. 
1 скрізь нас приймали, як 
бажаних гостей і найкра
щих друзів.

Г. ПОЧАПСЬКИЙ, 
заслужений працівник 
культури УРСР, керів
ник самодіяльної за
служеної хорової ка
пели кіровоградського 
Палацу культури іме
ні Жовтня.

ПРАВОВІ ЗНАННЯ- 
МОЛОДІ

Ь жовтні—листопаді цього року проведено двомі
сячник правової пропаганді! серед неповнолітніх і мо
лоді області. В лекціях та бесідах з молоддю особли
ву увагу було, приділено пропаганді і роз’ясненню 
матеріалів XXV з’їзду КПРС, говорилося про 60-річ- 
чя Великого Жовтня, керівну роль КПРС у створен
ні та розвитку Радянської держави, про положення 
нової Конституції Союзу РСР, радянський спосіб 
життя обов’язки радянських громадян, законодав
ство про молодь.

Члени лекторсько: групи обкому комсомолу побу
вали в семи районах, де прочитали 75 лекцій. Багато 
виступів на рахунку лекторських груп міськкомів і 
райкомів комсомолу, працівників правоохоронних ор
ганів. За -ДЕа місяці прозедено 84 вечори запитань і 
сідповщен, 15 засідань кіноклубу «Підліток», 11 зу
стрічей «Юристи за «круглим столом».

Велику роботу провели молодіжні правові клуби 
кірової ргдського заводу «Червона зірка», Світловод- 
ського заводу чистих металів, Побузького нікелевого 
заводу та ін. Програми клубів під час двомісячника 
включали зустрічі з працівниками адміністративних 
органів, вікторини «Чи знаєш ти закон?», перегляд і 
обговорення художніх та науково-популярних філь
мів на правові теми.

У Кіровоградському районі активну участь у яра- 
ЕОЕ-ій пропаганді взяли районний прокурор В. В. Ша
повалов, начальник районного відділу внутрішніх 
справ В. Н. Стояновсьций, народний суддя М. 1. Ду- 
бІЕка. Вони допомагали влаштовувати зустрічі моло
ді з ветеранами комсомолу, війни і праці, депутата
ми Рад.

Підсумки двомісячника підбито на спільній нараді 
працівників обласної прокуратури, відділу юстиції, 
управління внутрішніх справ, представників обласної 
організації товариства «Знания», обкому комсомолу. 
Відзначено, що проведення заходу сприяло активіза
ції правової роботи серед молоді.

В. МІСЦЕНКО, 
консультант відділу юстиції облвиконкому.

,,Молодий комуя&р(Г----------------------------------_ з сиаор. ___ ___
Якщо тобі подобається професія моряка, ти можеш ним стати. Як можеш стати 

льотчиком чи педагогом. Право на вибір професії нам гаранту.-: Конституція країни, 
в якій ми живемо. Та професія, яку ти вибираєш, обов’язково повинна відповідати 
покликанню, здібностям. А ще — повинна враховувати громадські потреби. Як знайти 
свою професію, ту, без котрої не уявляєш свого життя і котра найбільш необхідна 
людям, що живуть поруч тебе?

«І в українському мільярді пудів хліба є й ваша немала частка», — ці слова 
звернені не до знатних хліиеробів. Вони — до них, старшокласників області, котрим 
ще потрібно буде вибирати головну дорогу в житті. До них, старшокласників, котрі 
в душі цей вибір уже зробили. Бо пізнали смак хліба, вирощеного з малої зернини 
своїми руками. Бо зрозуміли велику єдність свого покликання і громадських потреб 
країни. Бо відчули, як буває приємно, радісно, коли люди кажуть: «Спасибі. За пра
цю вашу спасибі».

— їх, тих, хто працював цього літа в трудових об’єднаннях старшокласників, ба
гато — понад двадцять тисяч. Понад двадцять тисяч школярів, долі яких у майбут
ньому визначатимуться найголовнішим — працею. Так буде у вихованців учнівської 
виробничої бригади Новопразької середньої школи Олександрійського району. Вже 
вкотре їхня бригада стає переможцем в області, вже вкотре везуть вони до школи 
перехідний Червоний прапор обкому Компартії України. І вкотре залишаються пра
цювати в рідному колгоспі випускники цієї школи... І у тих, хто посів у змаганні 
друге місце, — в учнів десятирічок: Комишуватської Новоукраїпського району, Бог- 
даиівської Знамінського, Дмптровської Устинівського району, і у тих, хто посів

«Земля наша
доля наша...

КІРОВОГРАДСЬКА 
„РАЙДУГА“

Цього року вокально-ін
струментальний ансамбль 
«Райдуга» (художній ке
рівник В. Шепотиник) кі
ровоградської обласної 
філармонії обслуговував 
будівельників БАМу. Друж
німи і теплими оплеска
ми глядачі нагороджували 
виступи співака Валерія 

-Викова, читця Петра Чор- 
ігноморченка та інших ар

тистів ансамблю.
Кіровоградська «Райду

га» в ювілейному році по
бувала з гастролями в 
братніх республіках — Ка
захстані і Туркменії.

в. МАНУЙЛЕНКО.

„СЕРЦЕМ 
ДИВЛЮСЯ
ВЕЛИКИЙ

• ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»
„МЕНЕ ХВИЛЮЄ...“

Цікаво й змістовно про
йшла звітно-виборна комсо
мольська конференція Гаи- 
воронського району. Ком
сомольці, що виступили на 
ній, говорили не тільки про 
доелгнуте. Вони підняли ці
лий ряд проблем, над роз
в’язанням яких треба добре 
попрацювати і райкомові 
комсомолу, 1 комітетам пер
винних організацій. Зокре
ма, мова йшла про недоліки 
в роботі «Комсомольського 
прожектора», в організації 
соціалістичного змагання і 
дозвілля молоді. Деякі з 
виступів були опубліковані в 
номері «Молодого комунара» 
за 13 грудня під заголовком 
«Мене хвилює...»

Як повідомив перший сек
ретар Гайворонського рай
кому ЛКСМ України Олек
сандр ПЕРЕСУНЬКО. ран
ком проаналізував критичні 
зауваження і конкретні

пропозиції спілчан. Були 
розроблені заходи щодо по
ліпшення роботи районного 
штабу «КН», організації со
ціалістичного змагання і 
дозвілля юнаків та дівчат. 
Так, наприклад, райком 
комсомолу «лопотатиме пе
ред правлінням колгоспу 
«Зоря комунізму» про тс, 
щоб комсомольсько-моло
діжна ланка по вирощуван
ню кукурудзи працювала 
на своєму полі від початку 
і до кінця сільськогосподар
ських робіт.

Ціднині вечори для моло
ді влаштовуватимуть ис 
тільки школярі, але іі комсо
мольці промислових підпри
ємств. Що стосується робо
ти «Комсомольського про
жектора», то на базі кра
щих комсомольських органі
зацій проводитимуться семі
нари «прожектористів», ком
сомольські дозорці частіше 
обмінюватимуться досвідом.

27 грудня нашому землякові, українському радян
ському поетові Івану Григоровичу Червоніщенку ви
повнилося 70 років. Автор поетичних книжок «Серцем 
дивлюся», «Совість наказує» відомий на Україні і як 
пісняр, його твори друкувалися у збірках «Співає 
народний хор», «Дзвенять пісні над Ворсклою», «Гііс- 
пі Кіровоградщинн» та інших.

1933 року Іван Григорович втратив зір. Але й до 
сьогоднішнього дня перо поета-комуніста чутливо 
вловлює пульс нашої епохи, карбує рядки поезій, 
присвячених рідній Комуністичній партії, Ленінському 
комсомолу, трудовим будням сонячних п’ятирічок.

Сьогодні ми друкуємо вірш І. Червопіщенка з його 
нового поетичного доробку.

СШІ ПЛАНЕТИ
Еіщадку. мій далекий, 
Ти прадіда згадай.
Під кулеметний клекіт 
Звільняв він рідний край. 
Крізь буряну негоду 
Твій прадід-комуніст 
Навіки нам свободу 
В Жовтневі дві приніс. 
Розбив тюремні грати, 
Кайданів міць розбив. 
У славний вік двадцятий 
Він атом розщепив.. 
Зорав степи цілинні, 
Засіяв їх зерном. 
Він воду дав пустині,

Щоб квітло ссе кругом. 
Піднявсь у вись космічну 
Твій прадід-богатир, 
Наш трудолюб одвічний 
Відстояв людям мир. 
Великий син планети, 
Він гартувавсь в борні. 
Про нього всі поети 
Складатимуть пісні. 
Де сад V буйнім цвіті — 
Стоїть на повний зріст 
У бронзі, у граніті 
Твій прадід-комуніст.

Іван ЧЕРВОНІЩЕНКО.

БУДАПЕШТ. Успішно 
працювали цього року трудіс- 
ники сільськогосподарських 
кооперативів Угорщини. Обсяг 
виробленої ними продукції 
зріс порівняно з минулим ро
ком на 16 процентів. Поголів’я 
великої рогатої худоби в 
кооперативах збільшилось на 
43 тисячі голів, зросли надої 
молока,

СОФІЯ. Великого виробни
чого успіху добився колектив 
явтомобТльпого заводу при 

•’■/ашинобуцішіому комбінаті 
тБзлхан» у болгарському міс- 
>1 Лозеч. З його складального 
конвейєра зійшов стотисячний 
автомобіль «Москвич». Завод 
був збудований з братерською 
Дедомогою Радянського Сою- 

< Тепер щодоби з воріт за- 
• »МУ ряходять 60 автомобілів.

ВАШІНГТОН. Президент 
США Дж. Картер схвалив 
проект воєнного бюджету па 
1979 фінансовий рік у сумі 
126 мільярдів доларів. Він 
майже на 10 мільярдів доларів 
перепитує бюджет поточного, 
1978 фінансового року і є ре
кордним за всю історію США.

ЛІМА. У Перу триває прове
дении аграрної реформи. В 
департаменті Куско в розпо
рядження селян передано по
над 12 тисяч гектарів земель, 
які належали великим земле
власникам. Урядова газета 
сКроніка» відзначає, іцо пере
дача земель здійснюється від
повідно до закону про аграр
ну реформу.

(ТАРС),

Кроду^То? «ре’д'ьоі •,3 ХУІ обласного зльоту трудових 
школи ІІеірівського райо- ОО ЄДНЗНЬ СТЗрШОКЛЗСНИКІВ 

ну, Хащуватської Гайво- 
роиського, Липнязької 
Добровеличківського, Над- 
лацької Новоархаигель- 
ського районів. І у тих, 
хто не зайняв поки що 
призових місць, але хто, 
як і переможці, ростив на 
землі хліб, сідав за кермо 
трактора, ставав Трудів
ником.

На обласному зльоті 
трудових об’єднань стар
шокласників було урочис
то: учениця Наталка Пи- 
саревська приймала пра
пор з рук секретаря обко
му партії А. І. Погребня
ка. і радісно: на сцену уч
нівські руки несли соняч
ний коровай, випечений із 
зерна, викоханого цими ж 
руками. І цікаво. Бо ко
жен говорив пре те, що 
хвилювало всіх, хто був у 
цьому залі. Говорили зі 
сцени, говорили під 
перерв, стовпившись 
експонатів виставки, 
повідали, запитували, 
віть щось занотовували в 
зошитах.

ТУТ
НАШІ РУКИ
НЕОБХІДНІ

’ ОГЛЯДАЮТЬ 
Фото І. КОРЗУНА.з ВИСТУПУ ЛЮБИ 

СЕРДЮК, МОЛОДОЇ 
КОЛГОСПНИЦІ КОЛ
ГОСПУ ІМЕНІ ЛЕНІ
НА ДОЛИНСЬКОГО 
РАЙОНУ

Вони стояли біля прапора 
колгоспу, тримали в пригор
щах землю і повторювали: 
«Обіцяю чесно виконати 
свій сеященний обов’язок і 
повернутись у рідний кол
госп».

Я вірю їм: мої одноклас
ники після служби в лавах 
Радянської Армії обов’яз
ково повернуться до кол
госпу. Адже тут чекають їх 
друзі — 26 учорашніх деся
тикласників поповнили тру
дову сім’ю колгоспу імені 
Леніна. Тут чекає їх улюбле
на робота. Улюблена, бо 
г.юбоз до землі прийшла до 
нас не вчора. Вона вже ви
вірена працею в учнівській 
виробничій бригаді. І такої 
любові не зраджують.

Чи не думає хто-небудь, 
що, залишаючись працюоа-1 
ти в колгоспі, ми закриває
мо собі дорогу до навчан
ня? Якраз навпаки. Щороку 
працювати в сільському 
господарстві стає дедалі 
складніше, наука стає все
владною господинею в по
лі, на тваринницьких фер
мах. Понад сто трудівників 
нашого колгоспу навчається 
в інститутах і технікумах за
очно. В різних сільськогос
подарських вузах — оди
надцять колгоспних стипен
діатів. Багатьом моїм одно
класникам колгосп і наступ
ного року дасть направлен
ня для вступу до назчаль-

НА ФОТО: УЧАСНИКИ ЗЛЬОТУ 
ЕКСПОНАТИ ВИСТАВКИ.

них закладів. А по закін
ченні ми повернемося в 
рідне село спеціалістами.

Хочу звернутися до всіх, 
хто зібрався 
цьому залі: 
свою трудову 
рідному колгоспі, 
шайтеся працювати в селі 
всім класом. Тут ваші руки 
найнеобхідніші. До того ж 
руки ваші—вмілі, справж
ні руки хліборобів. Он до
каз, на столі, — запашний 
і світлий хліб, що принес
ли ви його з собою з пер
шого вашого поля...

сьогодні в 
починайте 
дорогу в 

зали-

ДОВЕДИ,
НА ЩО ТИ 
ЗДАТНИЙ
й З ВИСТУПУ АЛЛИ 

БАРБАРЕНКО, БРИ
ГАДИРА УЧНІВСЬКОЇ 
ВИРОБНИЧОЇ БРИГА
ДИ КОМИШУВАТ- 
СЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ 
ШКОЛИ НОВОУКРА- 
ЇНСЬКОГО РАЙОНУ

Є у нас один клас. Світ-* 
лий і просторий, несхожий 
на інші. Зветься він по
лем. Ми йдемо сюди з 
найбільшою охотою. Тут, у 
цьому класі, тобі не допо
можуть навіть найдеталь- 
ніші підказки. Тут повинен 
сам довести, на що ти 
здатний, що ти вмієш. А 
зробити це не просто. На-

ша учнівська виробнича 
бригада змагається з ком
сомольсько - молодіжною 
тракторною бригадою кол
госпу. По-справжньому, 
без скидок. Змагання у 
нас цікаве: більшість чле
нів комсомольсько-моло
діжної — наші колишні 
учні. І тому, коли ми пе
ремагаємо, вони радіють, 
мабуть, ще більше 
нас.

Улітку ми завжди 
няті в таборі праці і 
починку. Цього року 
табір уперше працював не 
як завжди, в одну зміну, 
а в три. Вийшло так, що 
різні класи по черзі пра
цювали протягом 
трьох літніх 
нашу думку, 
ти краще.

І ще хочу

від

заи- 
від- 
наш

усіх 
місяців На 

так працюва-

І ще хочу сказати про 
одну проблему: було б 
непогано, якби ми мали 
постійне приміщення для 
таких таборів. Про це, ма
буть, мріють чимало стар
шокласників І інших шкіл.

У нашому колгоспі ба
гато шанованих людей. Ми 
знаємо: їх шанують 
працю. За працю й від
значають — близько 150 
членів колгоспу удостої
лись урядових нагород. 
Радіємо за кожного. Та 
найбільше — за наших по
передників, колишніх вихо
ванців школи, нашої ви
робничої бригади. Радіємо 
і обіцяємо: прийдемо вамі 
на зміну.

за
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/СТАРШОКЛАСНИКИ ного зрозуміли: 
щоб стати чемпіоном з багатобор

ства ГПО, треба тренуватися, тренувати
ся щодня. Вчитель фізкультури В. А. Не- 
чилуренко ще раз перепитує хлопнів- 
восьмпкласіГ-гків:

— Як мavгe пробігти шістдесятимет- 
рівку на золотий значок?

— За вісім і чотири десятих секунди.
— А півкілометровий крос?
— За півтори хвилини.
— А ще яка програма?
— Стрибки в довжину ’• висоту.
— Лижні гонки.
— Велокрос.
— Плавання.«
— Є ще й біі на ковзанах.
Учитель, задоволений відповідями сво* 

їх вихованців, повідомляє:
— Сімдесят з вас уже значківці, сорок 

продовжують складати нормативи. Де
кому треба допомогти — у плаванні і 
в підтягуванні па перекладині. Шефами 
початківців будуть чемпіони з багато
борства ГПО Оля Похил уже тренує 
своїх подруг. У неї перший розряд, і ви 
можете повчитись, як треба виконувати 
кожну вправу...

Прийшов до четвертокласників і сліь 
тав:

— Чим би ви хотіли сьогодні зайня
тися?

Хлопчики відповіли першими:
— Мп взяли з собою ковзани...
— От і добре. Ось вам шайба. І дів

чаток навчіть триматися на льоду. А в 
неділю станемо на лижі. Хто має свої— 
принесіть. Підрнхтуємо в шкільні. Бо у 
нас па черзі «Старти надій» — спор-

НА МАЛОМУ
СТАДІОНІ — 
«СТАРТИ НАДІЙ»

тивіїі дитячі ігри. Тут багато цікавого. 
В кожному класі визначимо кращого 
стрибуна та бігуна, узнаємо, хто най
кращий снайпер, багатоборєць. 1 якщо 
більшість вас матиме високі результати, 
ваш клас етапе чемпіоном школи, ра
йону.

А семикласники цікавилися стартами, 
що .мають відбутися наступного тижня.

— Через день у вестибюлі для вас ви
вісимо графіки всіх змагань па зиму. 
Почнемо турніри на призи клубів «Золо
та шайба», «Біла тура», «Чудо-шашки». 
А ще — міні-футбол.

Усі ці новини неабияк схвилювали піонерів. 
І, надівшії спортивні костюми, вони звеселіло 
вибігали з класу; у спортзалі Василь Андрійо
вич запропонував їм спробувати свою май
стерність зі стрибків у довжину.

— Та тут же піде розбігтися, — кинув реплі
ку хтось із хлопців.

— Усе враховано. Стрибатимуть з місця. Хто 
перший?

Першою стрибнула Таміла Ткаченко. Замі
ряли. І всі приємно здивувалися — 195 санти
метрів.

— А коли з розбігу, то вона А результат Олі 
Похил може перекрити.

— Якшо потренується. Бо в Олі — 4 метри 
22 сантиметри.

Шестикласникам інше завдання — метання 
тенісного м’яча. Тут відзначився Сергій Тара
севич — 49 метрів. Це на два метри менше, 
ніж у чемпіона школи з багатоборства ГПО 
Гени Нсчипуренка.

Після обіду школярі зібрались у піонерській 
кімнаті. Володя Коженов записував бажаючих 
узяти участь у шахово-шашковому турнірі.

— Не всі одразу, — зауважив семиклас
ник, — Списки — за віковими групами. Спо
чатку будуть змагання в кожному класі. По
тім побачимо, хто наіісильніший у школі. 
Чемпіони класів візьмуть участь у сеансі одно
часної три з кандидатом у майстри спорту 
Георгієм Дубівкою. В дні канікул він приїде 
до нас із Кіровограда. Василь Андрійович за
просив.

— Неодмінно приїде, — озвався Нечи- 
пурепко. — Ознайомить вас зі стратегією 
шахів, розкаже про Карпова і Ботвин
ника. Допоможе вам налагодити заочні 
змагання з шахістами інших шкіл облас
ті, турніри поштою, тобто за листуван
ням. Ви дізнаєтесь, що таке подзійнпп 
удар...

Осторонь стояв кращий бігун школи 
Сергій Максютін. 1 коли вчитель віді
йшов від юних шахістів, хлопець за
питав:

— А як бути спринтерам? До весни 
чекати?

— Хто це тобі таке нарадив? Ні, ні, 
тренуватимемось і в залі, і надворі: буде 
крос, естафета. Хіба зима для легкоатле
тів — канікули? Знаєш, як тренується 
Борзов?

— Трохи читав.
— Ось буде день бігуна — розкажу 

вам про Борзова.
Тож і такі, як Сергій Максютін, теж 

задоволені. Проблема хіба що в Ігоря 
Полішка, Люди Мсвіної та Сергія Старо- 
дуба — ніде готуватись до обласних

змагань з плавання. А ці учні у збірній 
школи. ,

— Попросимось у плавальний басейн 
Кіровоградської ДІОСШ. Думаю, нам 
дозволять трохи потренуватися.

Зате для тих, хто захоплюється хокеїм. — 
привілля. Он Мишко Крнкуненко, Володя Ко
женов, Петро Пухир і Вітя Питомцев, узявши 
ковзаиіі, вжг побігли до ставу. Борти хокей
ного майданчика зробили зі снігу та покрише
ного льоду, ворота «окреслили» портфелика
ми — і в бій. За ними ще одна група юних 
хокеїстів.

А Василь Андрійович іде на розмову з ди
ректором школи. е

— Для тренувань це шс підходить — лід на 
ставу міцний. А якщо прийматимемо сусідів — 
потрібен типовий майданчик, з бортами, зі 
справжніми ворітьми, з освітленням. Треба 
придбати ковзани і лижі, бо цих мало. Хоч у 
багатьох і є свої, але па час відповідальних 
турнірів усе полинне бути на місці. Дівчатам, 
наприклад, батьки ще не купили лиж. А на 
крос вийде майже сто учнів. .

Нечипуренко мав на увазі лижний 
крос па приз колишньої підпільниці, вчи
тельки з Високих Байраків М. Є. Бонда
ренко, яку розстріляли фашисти. Ці зма
гання присвячуються 60-річчіо Збройних 
Сил СРСР.

Подібні поєдинки під час зимових ка
нікул щодня. І найбільш масові — в не
дільні дні. «Старти надій» згуртовують 
піонерів, кличуть до заповітного Олімпу.

М. ШЕВЧУК.
с. Созопівка
Кіровоградського району.

Володил'.ир Копкім ще молодий артист, 
Аг.г ежє здобуз прихильність любителів 
кіномистецтва, ставши лауреатом премій 
Ленінського комсомолу.

Мільйони кіноглядачів добре запам’я
тали його в художній стрічці «Як гарту
валася сталь».

Кілька днів митець перебував на Кіро- 
воградщині, зустрічався з глядачами в

кінотеатрах «Комсомолець» і «Мир» об
ласного центру, в шахтарській Олек
сандрії, розповідав про свій творчий 
шлях, про епізоди зйомок фільмів, про 
творчі плани.

І. ЖЕВАНІВСЬКИЙ.
На фото: В. КОНКІН дає автографи піс

ля зустрічі в кінотеатрі «Комсомолець». 
Фото І. НАЗАРАТІЯ.

ТУРНІРНЕ ТАБЛО
БАСКЕТБОЛ. П’ять днів у 

Буднику фізкультури кірово
градського заводу «Червона 
зірка» проходила першість 
обласного центру з баскетбо
лу серед чоловічих команд, 
присвячена ювілею Радянської 
України. Впевнено провели всі 
зустрічі студенти факультету 
фізичного виховання педаго
гічного інституту імені О. С. 
Пушкіна. Другу сходинку зай
няли баскетболісти спортивно
го клубу «Зірка», третю — 
представники інституту сіль
ськогосподарського машино
будування.

ВОЛЕЙБОЛ. Спортивний зал 
технікуму механізації сіль
ського господарства. Тут мі
рялися силами команди ко
лективів фізкультури середніх 
навчальних закладів обласно
го центру. Без поразок грали 
спортсменки машинобудівно
го І учні будівельного техні
кумів, які завоювали чемпіон
ські титули Кіровограда.

ГИРЬОВИЙ СПОРТ. У ра
йонному центрі Березівка, що 
на Одещині, відбувся респуб
ліканський турнір з гирьового 
спорту на приз олімпійського 
чемпіона, заслуженого майстра 
спорту СРСР Леоніда Жабо- 
тннського. В ньому взяли 
участі. І кіровогралці — атле
ти спортклубу «Зірка». До 
програми триборства входили 
вправи: жим гирі однією ру
кою. поштовх' двох гир двома 
руками і ринок гирі однією 
рукою. Вдало на цих змаган
нях виступив паш земляк кан
дидат у майстри спорту Воло
димир Балакпрев. Серед тих, 
хто мірявся силами в напів
важкій ваговій категорії, він 
зайняв третє призове місце.

На пооозі — Ноиіііі рік. Не злічити свят
кових ялинок, то сяятимуть веселістю 
майже на кожному підприємстві, в кожній 
квартирі. Та якщо не передбачити най- 
вг-оезіш їх заходів пожежної безпеки, 
глинка може завдати багато клопоту.

...Новорічне свято мало пройти дуже 
в/ ■ло. Приміщення прикрасили малюнка
ми. розвісили лапатий сніг з вати, посере
дині стояла чудо-ялиика з різнокольорови
ми іграшками. І ось у самий розпал свята, 
пі.и запалюванні бенгальських вогнів заго
рілася не оброблена вогнсзахисноіо ріди
ною вата, якою було прикрашено ялинку. 
Тільки завдяки рішучим діям обслуговую
чого персоналу вдалося не допустити по
ширення пожежі на будинок, де знаходи
лись багато людей. Цеіі випадок стався в 
Будинку культури села Суботців Знам’ян- 
сі.кого району.

Як і у всіх, у минуле Новорічне свято 
сіяло вогні.ми зелене діревце у кірово- 
I радця Г. П. Борисова. що проживає по 
вуя. Азовського, 62. Господар прикрасив 
ялинку елсктріїчнпми гірляндами. Вони 
виявились несправними, тому виникла по
жежа. Те ж саме трапилось у будинку 
А- 10 по провулку Училищному в м. Кі
ровограді. Господарка Л. В. Гараіценко 
дозволила своєму неповнолітньому сипові 
ввімкнути електрогірлянду, а сама пішла 
на роботу. Ввечері й сталося нещастя: від 
короткого замикання електрогірлянди зай
нялася ялинка, виникла пожежа. На щас
тя хлопчика вдалося врятувати, обстанову 
хі квартири господарка змушена була ку
пувати нову.

Таких сумних випадків, на жаль, нема
ло. А правила пожежної безпеки на святі

ВОГОНЬ-
ВОРОГ ЯЛИННИ!

нескладні. Ось вони: ялинки не можна при
крашати целулоїдними іграшками, папе
ром і марлею, які не просочені вогнезахне- 
ними речовинами. Не можна наряджати в 
костюми з марлі й вати дітей і дорослих, 
якщо них костюмів відповідно не оброб
лено. Для приготування вогнезахисної ре
човини в 1 літрі гарячої води розчи
няють 150 грамів діамонію фосфату і 90 
ірамів сірчанокислого амонію. Цього роз
чину вистачає для обробки 200 грамів по
передньо розпущеної пати.

Для освітлення ялинки слід використову
вати лише електричні гірлянди заводсько- 
ю виготовлення, напруга не повинна пере
вищувати 12 вольтів. Свічками та самороб
ними гірляндами користуватися заборо
няється.

Не можна залишати дітей біля ялинки без 
догляду — це теж може бути причиною по
жежі. Не слід обсипати ялинку бертолето- 
юю сіллю, влаштовувати п приміщенні 
фейерверки.

Не рекомендується ставити ялинку пище 
другого поверху. До тою ж у будинку ПО
СИНІЮ бути не менше двох виходів. У МІС
ЦЯХ улаштування колективних ялинок тре
ба мати 3—5 вогнегасників, ковдри, запас 
води та кілька відер. Адміністрація зобо
в’язана подбати про встановлення телефо
ну. виділити чергових.

Дотримуючи цих вимог, ви можете спо
діватися на нічим не затьмарений новоріч
ний відпочинок.

В. БУДУЛАТІЙ, 
інженер відділу пожежної охо
рони УВС облвиконкому.
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’І ЕТВЕР,
29 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новини. и.ІО — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Сонячний бу
динок». Концерт. 9.50 — К. т. 
П. Федоров. «Аз і Ферт». Те
леспектакль. 11.00 — К. т. 
«Клуб кіноподорожей». 14.30— 
К. т. Док. фільми. 15.15 — 
К т. Пісні і танці народів 
СРСР. 16.00 — К. т. «Шахова 
школа». 10.30 — «Золоті Зірки 
України». Кінонарис. 16.50 — 
Для дітей. «Маленька фея». 
Лялькова вистава. 17.30 —
«Наука — виробництву». 18.00
— «Основний Закон нашого 
життя». Виступ заступника 
голови виконкому Знам’яп- 
ської міської Ради народних 
депутатів В. А. Булаха. (К-д). 
18.15 — К. т. Хокей. Команда 
ВХА «Вінніпег джсіс» — збір
на СРСР. 20.00 — К. т. «Наша 
біографія. Рік 1977». 21.00 — 
«Часі. 21.30 — К. т. «Пумо, 
дівчата!»-.

ДРУГА ПРОГРАМА. 19 00
— Вісті. 19.30 — «Новоріч
ні візерунки». Музично-роз
важальна програма. 20.30 - 
Кінонарис «Повернусь у село 
Нікопольське». 20.45 — «На 
добраніч, діти!». 21.00—«Час». 
21.30 — «Хто — .за, хто — про
ти». Фільм-вистава. В перер
ві — нотній.

П’ЯТНИЦЯ,
30 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Свято не
слухняності». Мультфільм. 
10.20 — К. т. Увертюри до 
опСр Дж. Россіні. 10.50 — «До
роги кличуть». (К-д). 11.00 — 
К. т. Новини. 11.15 — «Інфор
мація І науково-технічний про
грес». 11.45 — К. т. Концерт 
майстрів мистецтв та худож
ніх колективів міста Дніпро
петровська. 14.30 — К. т. «До 
55-річчя утворення СРСР». Кі- 
нопрограма. 15.30 — Художній 
фільм «Великий трамплін». 
16.45 — К. т. «Москва перед- 
поворічна». 17.15 — К. т. 
«Відгукніться, сурмачі!». 18.00
— «День за днем». (К-д). 18.15
— К. т. «У кожному малюн
ку — сонце». 18.30 — К. т. 
«Естрадний огляд». 19.25 — 
К т. Художній телефільм 
«Ніс». 21.00 — «Час». 21.30 — 
К. т. Хокей. Команда ВХА 
«Вінніпег джстс» — збірна 
СРСР. 23.20 — К. т. «Танцю
вальний зал».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.30 — 
Для дітей. «Сонечко». 10.50 — 
П. Єршов. — «Горбоконик». 
Фільм-концерт. 18.00—«Ленін. 
Жовтень. Україна». Репортаж 
з Київського філіалу Цент
рального музею В. І. Леніна. 
Передача 3. 18.30—Для школя
рів. «Старти надій». 19.00 — 
Вісті. 19.30 — «Найдорожче». 
ВІдеофільм 8-й. 20.15 — Кон
церт. 20.40 — «На добраніч, 
діти!». 21.00 — «Час». 21.30 — 
Худ. телефільм «Обіцяння 
щастя». По закінченні — но
вини.

СУБОТА,
31 ГРУДНЯ

ПЕРША 'ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. Концерт. 10.00 
—К. т. «Стартує «Золота шай
ба», 10.15 — К. т. Мультфільм 
«Незнайко у Сонячному міс
ті» 1 серія. 10.30 — К. т. Худ. 
телефільм «Фантазії Всснухі- 
на». 1 серія. 11.35—К. т. «Му
зей Васнецова». 12.00 — К. т. 
«Нові пригоди старих знайо
мих». Музична програма. 12.33

— К. т. «Спортлото». 12.45 «р 
К. т. «Зимовий етюд». 13.10 -•£» 
К. т. «Білосніжна І семеро 
гномів». Вистава. 15.10 — К. ТІ 
Фільм-концерт. 15.50 — К. й 
«У світі тварин». 16.55 — К. т* 
Худ. телефільм «Про Червону, 
шапочку». 1 і 2 серії. 19.25 -у. 
К. т. Концерт-вальс. 19.45 
К. т. Музичний телефільм «Г4« 
ріх Кракатук». 21.00 — «Час». 
21.30 — К. т. Телетеатр мі« 

,кІатіор «13 стільців». 22.40 -і.
К. т. Балет на льоду. 23.4'А-4 
К. т. «Країна моя». Док.
лефільм. 23.50 — <3 Новим 
роком, товариші!». Поздоров
лення радянському народовГ. 
0.05 — К. т Новорічний «ГЙ> 
лубий вогник». 02.35 — К. у. 
«Ленінградський мюзик-хол», 
03.15 — К. т. «Мелодії і ритми 
зарубіжної естради».

ДРУГА ПРОГРАМА. 13.55 
Художній фільм «Шалений 
день». 15.00 — Для дітей. 
«Катруснн кінозал». 16.00 -й 
Естрадний концерт. 16.45 -» 
«Здрастуй. Прип’ять!». Фільм- 
вистава. 18.00 — «Екран м4; 
лодіїх». Інтерклуб, 18.50 ■«•
«Музичний антракт». 19.00 -«» 
Вісті. 10.30 — «Новорічна фан
тазія». 20.45 — «На добраніч, 
діти!». 21.00 — «Час». 21.30 -4} 
Худ. фільм «Гусарська бала» 
да». 23.00 — Фільм-концерт 
«Телеграми... телеграми... те^ 
леграми...». 23.40 — Док. теле« 
фільм «Країна моя». 23.50 -*й 
«З Новим роком, товариші!».! 
Поздоровлення радянському 
народові.

НЕДІЛЯ.
1 СІЧНЯ 1978 р.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
Новини. 9.10 — К. т. «Будили 
ник». 9.45 — К. т. НооорічпьЛ 
«Музичний кіоск». 10.20—К. 
Мультфільм «Незнайко у Сиг 
нячному місті». 2 серія. 10.40-4 
К. т. Худ. телефільм «Фанта
зії Весиухіна». 2 серія. 11.45-^ 
К. т. «До 19-ї річниці кубин
ської революції». Програмі 
телебачення Республіки Куба. 
13 00 — К т. Хокей. Команді! 
ВХА «Вінніпег джстс» — збір
на СРСР. 15.30 — К. т. «Світ 
зустрічає Новий рік». Ю.ОО -4 
К. т. «ЦиркІ Цирк! Цирк!», 
16.55 — К. т. Худ. телефільм 
«Собака на сіні». 1 і 2 серії. 
19.20 — К. т. Заключний кок« 
церт Всесоюзного телефестіі* 
валю «Пісня-77». В перерві 
(21.00) - «Час».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 і-» 
Худ. тетефільм для дітей. 
«Дванадцять місяців». 12.26 -В 
Великий святковий концерК 
(Вїдеозапнс від 23 груднів 
14.05 — «Мультипанорама»} 
15.05 — «На ялинку до мі« 
лят». 15.40 — «Театральна ій 
тальня». 17.10 — Студія «зо» 
лотнй ключик». Зустріч кнїо« 
ських школярів З КОМПОЗИТІ« 
ром В. Шаїнським. 18.10 в» 
«Недільний сувенір». Музич« 
но-розважальна програм#. 
19.00 — «Екран тижня». 19,4( £ 
— Фільм-балет «Чарівна квІї-У 
ка». 20.45 — «На добраніч, д(« 
ти!». 21.00 — «Час». 21.30 і 
Худ. телефільм «Пісні вад 
хмарами» 22.45 — Мультфіль
ми для дорослих.

316050. ГСП. Кіровоград 50. вул. Луначарсьиого, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, еідділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій- 
сьисво-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки. 2.

Наступний номер «Молодого комунара» 
вийде 1 січня 1978 року.
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