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НА ФЕРАААХ — МОЛОДІ ГОСПОДАР! ЛЕНІНСЬКИМ ЗАЛІК
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~ прита

манні не ТІЛЬКИ ВИСОКІ ЕИ- 
показнини, а й 

уміння 
операції, 
•Д спро- 

раціоналізатор- 
напри-

лснтису, який зайнятий на 
складанні ;
трансформаторів,
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робничі 
взаємодопомога, 
виконувати інші с: 
творчий пошук. Від 
вадження , 
ських пропозицій, 
клад, бригада протягом ро
му заощадила 20 тисяч кар
бованців. На зекономлен.й 
сировині і матеріалах від
працювала 41 зміну.

Комсомольсько - моло
діжні нолентиви міста зав
дяки високій продуктивнос
ті і ефективності роботи 
завоювали авторитет на 
своїх підприємствах. Ни
нішнього року КМК Олек
сандрії зобов’язалися ос
воїти виробництво ще семи 
видів продукції, яка випус- Здали... в архів

ОРГАН КІРОВ ДСЬКОГО ОБКОМУ А КС МУ

, 5 груд/:ят, р. • Субота, 10 січня 1980 року

ЛеНІИСЬКФМу ЕОВВЛЄЕ® 
йгідиу
П’яти р і ч ці

В Олександрії працюють 
сто комсомольсько-моло
діжних нолектиоів. Об’єд
нують еони 1500 юнанів і 
дівчат. Минулорічні резуль
тати роботи підтверджують 
доцільність створення та 
існування КМК. Адже про
дуктивність їх праці вища, 
ніж звичайних, так би мо
вити, традиційних, ланок, 
бригад. Про це красномов
но свідчать підсумки робо- 

| ти за минулий рік. Так, пе- 
«реможцем соціалістичного 
^змагання вуглевидобувни- 

I нів виробничого об’єднання 
. «Олександріявугілля» стала 

■ зміна очисного вибою Дна- 
І толія Ланіна, яка працює 
| на шахті «Верболозівська». 
І Вона з вагомішими, ніж у 
і інших, здобутками стала на 
| трудову вахту ленінського 
І ювілейного року. Значно 

випередила своїх колег-ви- 
робничників комсомоль
сько-молодіжна бригада Ві
ри Поліщук з електромеха
нічного заводу. Цьому ко-

в дрш
сотню

Відданість роботі девізом: . 
я Вам

тисяч

ЧИ ПОКЛИЧУТЬ

сказати 
кожної

«СРІБНІ ТРУБИ»?

Всього чотири роки тому 
на Кіровоградському заво
ді друкарських машин бу
ло випущено першу дру
карську електричну маши
ну «Ятрань». А вже протя
гом минулого року з кон
вейера їх зійшло близько 
сорока восьми з полови
ною тисяч. У нинішньому, 
ювілейному році заводча
ни зобов язалися випустити 
вісімдесят тисяч «Ятра- 
ней». Ось такі кроки сход-
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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ! *

КЛУБ МОЛОДОГО ВИБОРЦЯ

СВЯТКОВІСТЬ
І ДІЛОВИТІСТЬ

Саме така атмосфера панує в ці дні в приміщенні біб
ліотеки Бобрннсцъкого сільськогосподарського техніку
му їм. Героя Радянського Союзу В. В. Порика. Тут роз
ташувався агітпункт міської виборчої дільниці 75/4.

З 12-ї години дня до пізнього вечора не зачиняються 
двері агітпункту: заходять молоді виборці, учні техніку
му, агітаторн-викладачі. Завідуючий агітпунктом М. Т. 
Січовий намагається не тільки давати слушні поради 
своїм активістам, а її підтримувати у них піднесений, 
святковий настрій. Адже агітатор несе людям живе сло
во про кандидатів у депутати блоку комуністів і безпар
тійних. А цс дуже почесна і урочиста місія.

В агітпункті технікуму завжди людно, але не гамірно 
Тихо шелестять сторінки свіжої періодики, пошепки пе
ремовляються відвідувачі. Буденна і ділова обстановка

На знімку (зліЕа направо): учні технінуму Микола 
ЩЕРБИНА, Анатолій КАЧАН, Галина КУЛІБАНИЧ і Галина 
ПЛЮН біля куточка молодого виборця.

Фото В. ГРИБА.

УО ВДО бршдл

ження колективу підпри
ємства. Сьогодні декого 
тут жартома називають 
«ветеранами» (через у те, 
мабуть, ш.о працюють з 
дня виходу першої «Ятра- 
ні»). «Ветерани» — моло
ді, запальні в роботі хлоп
ці й дівчата — показують 
воістину комсомольське 
ставлення до справ підпри
ємства, до улюбленої 

боти. Так можна 
про працівників 
дільниці, цеху.

Особливо пам ятним 
став для колективу Кірово
градського заводу друкар
ських машин один із пер
ших трудових днів цього 
року, коли склали стоти
сячну «Ятрань». Вона схо
же^ на своїх попередниць 
— той же колір, та ж ем
блема Знака якості. Виріз
нялася лише написом 

катнметься з почесним п’я
тикутником. Більще двох
сот юнанів і дівчат працю
ватимуть із особистим 
клеймом. А гірнини протя
гом ропу видобудуть 9 ти
сяч тонн надпланового бу
рого вугілля. 408 комсо
мольців міста виконають 
особисту п'ятирічку до юві
лею В. І. Леніна.

Цифри і факти, 
свідчать про те. що 
мольсько-молодіжні 
тиви Олександрії не 
ноюються на досягнутому. 
Бони й надалі прагнуть 
працювати ударно, по-гс- 
нінсьин. у

М. ТРУХАНОВ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

м. Олександрія.

«100 000». Радості з приво
ду її виходу не було меж. 
Раділи «ветерани» — скла
дальниці комсомолки Люд
мила Балазюк і Тетяна 
Дюбко, їхні колеги Наталія 
Ваніус, Катерина Ванденко. 
Та й не тільки еони. Бо, як 
сказав хтось із заводчан: 
«В цю мить разом із скла
дальницями біля головно
го конвейєра подумки зна-

ходиться колектив.
Кожна «Ятрань» — це його 
дітище».

Нагадаємо: протягом ро
ку заводчани випустять ві
сімдесят тисяч машин. Це 
без надпланових.

А. ШИЛОШИЙ.
На знімках: Кате

рина ВАНДЕНКО складає 
стотисячну; пакувальники 
готової продунції Мннола 
Пантелійович ЛЕБЕДИНЦЕВ 
та Ілля Микитович ЛІОБ- 
ЧЕНКО.

Фото Р. ЕПЕЙКІНА.

Де такі, 
як Буша?
ТІ АПЕВНО, кожен із нас 
“ зустрічав людей, без
межно закоханих у свою 
професію, і трохи заздрив 

не тільки конкретні показ
ний і цифри. Це насампе
ред здатність людини еід- 
мовити собі багато в чому 
заради справи, якій при
святив життя. У нашому 
районі, та й у області доб
ре знають молодого дояра 
з колгоспу «Дружба» 
Олексія Бушу. Він не раз 
був серед кращих моло
дих тваринників Кірово-

(Закіичення на 2-й єтор.|.

громад- 
отестація

ЖЕНІНСЬКОЮ перевір- 
** кою завершиться тре- ; 
тій етап Ленінського залі
ку «Рішення XXV з їзду 
КГіРС — в життя», присвя
чений 110-й річниці з дня 
народження В. І. Леніна. 
У березні 1980 року в об
ласті почнеться 
ськс-політична ------- . (
учасників заліку, яка прсн 
ходитиме під г~-: “*
«Товаришу Ленін, 
доповідаю». Як же гртую- > 
ться до неї у Знам ямсько
му районі?
(Закінчення на 2-й єтор-Л.

КОМСОМОЛ — ШЕФ 
ПРОФТЕХОСВІТИ

Після двотижневих кані
кул дівчата поверталися з 
Капітанівки з хвилюючим 
очікуванням зустрічі із дру
зями по училищу, з улюб
леними викладачами. Та на 
місці радість одразу за
тьмарилась: у будинку ха
зяїна. у котрого дівчата 
квартирують, тріснула тру-, 
ба опалення. Водою залило 
постіль, одяг. Довелося 
проситися у мзйстра із за
нять, щоб привести речі в 
порядок...

Цю історію мені розпові
ли в Капітанівсьиому про
фесійно-технічному учили
щі Н? 10. А ще учні повіда
ли, що гуртожитком забез- „ 
печені лише 150 чоловік, і 
що в його кімнатах мешка
ють по 5 — 10 осіб, і меблі 
там давно нікуди не годя
ться. Більшість хлопців і 
дівчат живе на приватних 
квартирах, де їм доводи
ться дбати про завезення 
вугілля і дров за власний 
рахунок.

Звичайно, це вноенто не
мало труднощів в організа
цію дозвілля учнів ПТУ. Те
му педнолектив. комсо
мольська організація праг
нуть використовувати до
цільно кожну вільну хви
лину.
(Закінчення на 3-й стор.|.
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(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.(.

Відповідати на це запи
тання другий секретар мі
ськкому комсомолу Лари
са Бородіна була не гото
ва. Не допомогла їй і пап
ка, в якій мали б зберіга
тися матеріали про хід Ле
нінського заліку, підсумки 
його другого етапу... Не 
допомогла з тієї простої 
причини, що їх, матеріалів, 
там не було... Окрім на
спіх списаного олівцем ар
куша паперу, очевидно, 
чорновика, довідки в об
ком ЛКСМ України (про 
підсумки громадсько-полі
тичної атестації минулого 
року) та виписки з прото 
колу бюро обкому ЛКСМ 

червня 
Всесо-

України від 17 
1976(1) року «Про 
юзний Ленінський залік...», 
у папці не було жодного 
документа. Це тоді, коли 
там повинні збертгатись 
хоча б план заходів по 
реалізації критичних за
уважень, висловлених ком
сомольцями в ході попе
редньої атестації; списки 
атестаційних комісій; пла
ни їх роботи; звіти про хід 
попереднього етапу Ленін
ського заліку з кожної ор
ганізації з обов язковими 
пропозиціями щодо поліп
шення роботи того чи ін
шого комітету комсомолу.

Мова йде не про бюро
кратично нагромадження 
паперів. Без вищезгаданих 
документів міськком ком
сомолу просто не в змозі 
контролювати хід Ленін
ського заліку в районі. У 
цьому ми переконались, 
коли запитали, які з 384 
висловлених пропозицій і 
критичних зауважень (така 
цифра стоїть у статистич
ному звіті про .хід заліку, 
надісланому до . обкому 
ЛКСМУ) враховані у роботі 
комітетів комсомолу, ра
йонної організації? Секре
тар не змогла 
на це (закономірно 
редодні заключного 
Ленінського заліку) 
тання. Додамо, що 
шість критичних зауважень 
секретарі комітетів комсо
молу передавали... телефо
ном. Отже, облікувати їх у 
міськкомі практично не 
могли. А як же в первин
них організаціях? Міськком 
запропонував ознайомити
ся, як готуються до Ленін
ської перевірки комсо
мольці районного вузла 
зв язку.

Секретар комітету ком
сомолу Олександр Яндо- 
вич розповів, як працює у 
них атестаційна комісія, 
яку очолює начальник РВЗ 
Г. К. Гой. До складу комісії 
входять парторг вузла 
зв'язку Г. М. Хотян, інже
нер міжміської телефонної

відповісти
напе-
етапу 
запи- 
біль-

станції А. Д. Смоквін, ін 
женер АТС О. М. Хірса.. 
Недавно на одітому зі сво І 
їх засідаїїи вони заслухс ! 
вували комсомолок Люл і 
милу Лимаренко та Галин 
Єрмолаєву. Дівчата звіту 
вали про те, як виконуюіь 
вони свої соціалістичні зо
бов язання, підвищують 
ідейно-політичний рівень, 
оволодівають теоретичною 
спадщиною класиків марк- 
сизму-ленінізму, займаю- 
іься спортом.

Ознайомилися ми і з 
комплексними планами 
зв язкізцІ8. На жаль, біль
шість із них складена фор
мально. Скажімо, електро
монтер Олександр Аса
уленко зобов язався «під
вищувати продуктизніс і ь
праці», «боротися за ви
соку якість роботи», «бра
ти участь у науково-техніч
ній творчості», «оволодіва
ти духовними ЦІННОСТЯМИ 

радянської літератури і 
мистецтва», «брати активну 
участь у комсомольському 
житті організації...» Ми зу
мисне перечислили ці за
гальні пункти, які ні до чо
го конкретно не зобов’я
зують. Бо вони з етапу в 
етап, з плану в план без 
думно переносяться де 
якими комсомольцями вуз
ла зв язку. Саме бездум
но. Бо, познайомившись із 
соціалістичними зобов'я
заннями, які беруть щоро
ку всі зв язківці, у того ж 
таки Олександра Асаулен- 
ка ми знайшли досить кон
кретні виробничі завдання 
на наступний рій. Про ще 
це свідчить? Насамперед 
про ге, що комітет комсо
молу не зумів роз’яснити 
комсомольця/л ролі осо
бистого комплексного пла
ну в їх житті, послабив 
контроль над ходом Ленін
ського заліку, не прослід
кував, як заповнюють юна
ки та дівчата бланки осо
бистих комплексних планів 
Як результат — формаль
не ставлення юнаків та дів
чат райвузла зв'язку до 
програмування своєї ви
робничої, суспільно-полі
тичної діяльності.

Не тримає комітет ком
сомолу, який очолює Олек
сандр Яндович, на контро
лі й тих пропозицій та за
уважень, які висловлюва
лись під час громадсько- 
політичної атестації мину
лого року. Не тримає, бо, 
як і в міськкомі ЛКСМУ, 
не облікував їх, отже, пус
тив на самоплив хід Ленін
ського заліку в організації.

Виходить, як поставився 
до Ленінського заліку мі
ськком ЛКСМУ, так зроби
ли і в первинних організа
ціях. Але навіть коли у пер
винних щось і робиться, у 
міськкомі про це не зна
ють. Бо ж усі матеріали 
попереднього етапу залі
ку, за словами Лариси Во- 
родіної, поспішно здали... 
в архів.

Правда, здали нібито не
давно, а от відшукати їх 
там нам так і не вдалося. 
Чи, може, їх і не було?

Ю. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара»».

(Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.|.

градщини. І цього року по
казав найкращий результат 
/ районі — 4712 кілограмів 
молока на корову.

Що ж у цьому дивного, 
спитаєте ви. Просто люди
на сумлінно робить свело 
спразу. Так, усе законо
мірно. Але хочеться дода
ти один штрих. Олексієві 
не раз пропонували поїха
ти за кордон за турист 
ською путівкою. Буша від
мовляйся. ш.о викликало

такі, 
як БУША?

«ПІШИЙ

/9 січня 1980 року

не

машинне доїння, 
зробити потрібно, бо у 
господарствах району л-і 
ше на 5 із 36 молочно;» 
варних ферм практикую, 
машинне доїння. Причт 
багато: незадовільно веде
ться племінна робота, не 
вчать доярок працювати з 
доїльними апаратами (са
ме через це в колгоспі 
«Іскра» повернулися до 
ручного доїння), не нала
годжена механізована роз
дача кормів...

Це, будемо вважаїи, 
найголовніша причина 
браку молодих кадрів 
на фермах. Але
єдина. Проблему не 
можна зводити 
прорахунків в органі
зації праці. Не треба 
зайвий раз доводити, 
що молодь на селі хо
че жити цікаво, повно
кровно. Марна спра- 

шукати нині села, де б 
було клубу чи Будин- 
культури. Інша річ, — 

навіщо вони існують. Ось, 
наприклад, у селі 
Верещаках (колгосп імені 
Шевченка) Будинок 
тури працює добре, є чим 
похвалитися. А в Любз- 
мирці цього ж господар
ства культурно-масову ро
боту вкрай занедбано. Чо- 
му? Бо Вищі Верещаки — 
центральна садиба кол
госпу, а Любомирка—«пе
риферія». І таких прикла
дів можна навести багато. 
Ось де точка прикладання 
сил комітетів комсомолу, 
комсомольських активістів.

1 слід 
— звернути увагу і на по
бутові умови молодих та >- 
ринників. У Ьагаїьох селах 
постійно вдосконалюється 
система побутового обслу
говування населення. Але 
трапляється й таке, як у 
Бірках-Друг их (колгосп «Іс
кра»). Лазня стоїть 
ставка, що має 
дзеркала понад 
рів, а на її дверях 
«Лазня не працює: 
води».

Профорієнтація 
рів — турбота комсомолу. 
Треба зізнатися, що не 
скрізь у районі вона на 
високому рівні. Іноді й не
ма на що( орієнтуватися. 
Пройдуть дівчата на фер
му непролазною багнюкою 
та й не захочуть стати 
доярками...

Нам потрібно більше та
ких, як Олексій Буша. Але 
вони будуть лише тоді, ко
ли ми не тільки покладати- 
мемося на їхній ентузіазм, 
а й самі підійдемо до роз
в’язання проблеми моло
дих кадрів з комсомоль
ською енергією (що сто
сується насамперед комі
тетів комсомолу) і з госпо
дарською мудрістю (її по
винні проявити керівники 
колгоспів і радгоспів).

В. БРАЙКО,

другий секретар Олен- 
сандрівського райко
му комсомолу.

до

ва 
не 
ку

немале здивування навіїь 
у його найближчих друзіз 
Молодий дояр пояснював 
це так: «Звичайно, корів за 
час моєї відсутності змо
же подоїти хто завгодно. 
Але ж вони до мене звик
ли, знають тільки мене, і 
того, що віддаватимуть усе 
молоко, я гарантувати не 
можу».

Я розповів про Олексія 
Бушу, хоча можу назваїи 
багатьох таких, як він. Га
лина Басова з колгоспу 
«Іскра», Петро Зеленько з 
колгоспу «Зоря ко/луніз- 
му», комсомольсько-моло
діжний колектив ферми 
Несваткіеського відділка 
радгоспу Другого імені іім АБУТЬ, подекуди 
Гіетровського цукрокомбі- “*гимВ.^і 
і.аіу, де групкомсоргом 
Катерина Іаанник. До речі, 
члени цього комсомоль
сько-молодіжного досягли 
найкращого результату в 
районі, надоївши від кож
ної корови 3622 кілограми 
молока при плані 3555 кі
лограмів.

Олександрівський район 
займає одне з чільних 
/лісці» у області по надоях 
молока. І внесок молоді в 
загальний успіх чималий. 
Та досягнення змушують 
задуматися над пробле
мою, котра, якщо її ірун- 
товно не розв язати сьо
годні, завтра постане пе
ред нами у всій своїй сер
йозності. Це — забезпе
чення тзаринницьких ферм 
молодими висококваліфі
кованими кадрами.

Нині на МТФ району тру
диться 68 молодих доярок 
і доярів. У комсомольсько- 
молодіжному колективі 
Несваткіеського відділка їх 
одинадцять. Немало. Та в 
той же час на деяких фер
мах зовсім немає молоді. 
Хто ж змінить літніх пра
цівників?

ПРОБЛЕМУ кадрів для 
МТФ потрібно розв’я

зувати комплексно. Дехто 
вважає, що Для того, аби 
молодь пішла на ферми, 
скрізь треба запровадити

Вищ- х

куль-

біля
площу 

ЗО ГЄКТ-3- 
напис: 
немає

школя-

експедиція «подвиг» 
наш конкурс «ВІТЧИЗНИ

ВІРНІЇ сини»

ХЛОП’ЯЧИХ ЛІТ
...У Губівці Компаніїв- 

ського району розвідники 
натрапили на гітлерівців і, 
відстрілюючись, почали 
відходити до Інгулу. В га
рячій сутичці з ворогом 
ніхто не помітив худорля
вого хлопчини, що приєд
нався до розвідників край 
села.

— Товаришу командир, 
візьміть і мене з собою. 
Я місцевий, знаю, де у 
німців стоять гармати, ку
лемети.

Командир розвідників 
усміхнувся.

— Як заати тебе, ге
рою?

— Дмитро Назаренко.
— Гаразд. Відходь 

моїми хлопцями, та 
підставляй голову під кулі.

Розповідь Дмитра знач
но поповнила дані розвід
ників про ворожу оборо- 
ьу в селі Губівці.

* 7- ♦
285-й гвардійський полк 

готувався до наступу. 
Шістнадцятирічного хлоп
чину тимчасово взяли ав
томатником у першу роту. 
В середині грудня 1943-го 
полк пішов уперед, визво
лив Тарасівну, а потім і 
Губівку. Визволяв своє 
рідне село і Дмитро На
заренко. За хоробрість у 
бою — нагорода. Наказ 
по полку був лаконічний: 
«Автоматник першої роту 
285-го гвардійського полку 
рядовий Дмитро Назаренко 
а бою на підступах до селе 
Тарасівни вогнем свого 
автомата знищив сім фа
шистів. За проявлену муж
ність нагородити медал
лю «За відвагу».

Губівку визволили, а 
Дмитра «демобілізували»» 
як неповнолітнього. Та не 
міг усидіти він удома, ко
ли лінія фронту поруч, за 
селом. Не допомогли й 
умовляння матері. Цього 
разу Дмитро подався до 
артилеристів, і командир 
87-го окремого гвардій
ського Червонопрапорно- 
го протитанкового диві
зіону старший лейтенант 
Черепанов узяв його за
ряджаючим до гармати.

X: sp 4:

...У серпні 1944 року 
жорстокі бої гриміли під 
Яссами. Протитанковий ди
візіон Черепанова — на 
передній лінії 8ОГННЗ. 
Безстрашно б’ються арти
леристи. В перерві між 
боями командир дивізіону 
заповнює нагородні лис
ти, і на Дмитра Назаренка 
теж:

«Тов. Назаренко в 
ступальних боях за Бать
ківщину проявив себе хо
робрим і мужнім. 23 серп-

з боях на 
км північно-західніше 

працюючи 
заряджаю- 
винятков/

із 
не

ня 1944 року
4
Тиргу-Фрумос, 
біля гармати 
чим, проявив 
чіткість у роботі. Від об
стрілу противника був ви
ведений зі строю ПІДНО
ЩИК, тоді тов. Назаренко 
взяв на себе цю справу, 
працюючи за дзох, забез
печив гармату боєприпа
сами. Г армата зела без
перебійний вогонь по про- 
тивнику. В цьому бою об
слуга, в якій перебу;^ 
тов. Назаренко, подааиг.а 
вогонь дзота, три куле
метні точки і знищила Ц 
солдатів противника.

За проявлені ініціати
ву, мужність і відвагу з 
боях з німецько-фашист
ськими загарбниками, до
стойний урядової нагоро
ди — ордена Слави ||| 
ступеня».

* х: *
Велика Вітчизняна на

ближалась до свого пере
можного кінця. Попереду 
— річка Дунай. Вогняний 
вал перетяз шлях радян
ським військам. Кома жр 
гармати комсомолец»
Дмитро Назаренко 
шим перебрався на 
вий берег.

У книзі спогадів 
вишнього командира 
гвардійської дивізії 
рала Морозова «Полки 
сражались по-г взрдежжи» 
так описано цей бій на бе
регах Дунаю:

«Батарея капітана Яро
славцева ще не зстиглг 
обладнати своїх правобе
режних вогневих позицій, 
коли її атакували п яіь 
«тигрів». Гвардійці бата
реї героїчно бились зі 
сталевихли потворами. Ба
тарея спалила два танк«. 
Біля неушкоджекої гарма
ти геройськи вів бій мо
лодий солдат, українець 
Дмитро Назаренко. Всту
пивши у поєдинок із «ЇИГ- 
рами», Назаренко стріляв 
із гармати до останньо-^ 
снаряда. А коли снаря^Г 
закінчились, то танк уже 
був пошкоджений і, як 
сліпе кошеня, завертівся 

І на одній гусениці. Наза
ренко, прикриваючись щи- 

і том своєї гармати, із авто
мата знищував фашистську 
піхоту».

Воромса куля обірвала 
життя комсомольця. Дмит
рові йшов у ту пору вісім
надцятий рік...

В. КОБЗАР.

громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

пер-

ко-
8І-І 

гене-

завтра Кіровограда

вестибюлі, фойе і кулуари на

на-

Новий красень Мельпомени
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19 січня 1980 року „МОЛ ОЛИ ІІ КОМУНАР“ З епюр. «

Сторінка для студентів та учнів
середніх спеціальних навчальних закладів

ЧИ
ПОКЛИЧУТЬ 
„С PISH І 
ТРУНИ“?

(Закінчення. 
Поч. на 1-й cTop.J.

Училище готує кваліфі
кованих робітниці з восьми 
спеціальностей для цукро
вої промисловості. Знання, 
одержані на уроках, за
кріплюються у виробничих 
майстернях, на засіданнях 
різноманітних гуртків, він- 
торинах, вечорах запитань 
і відпозідей.

...16 година. Закінчились 
заняття, у цей час «буди
нок майстрів» нагадує учи
лище мистецтва. Із залу ли
не злагоджене звучання хо
ру. Дівочі голоси, підтри
мані нмзьни.-аи юнацькими, 
співають задушевну на
родну пісню. 6 інших кім
натах ідуть репетиції тан
цювального гуртка та духо
вого оркестру. У спортив
ному залі тренуються бас
кетболісти, легкоатлети, 
футболісти.

Завжди людно у кімнаті- 
музеї ь. І. леніна. До 110- 
річчя з дня народження 
ВОЖДЯ КОМСОМОЛЬЦІ вирі
шили переоиладнати її, по
повнити новими цінними 
експонатами. А допомагає 
їм у цьому викладач історії 
та суспільствознавстза С. В. 
Бриженко.

Ганну Ґриджин, Світлану 
Бабій, Людмилу Партину, 
Валентину Драну здружила 
агітбригада «Пошук», котра 
на минулорічному обласно
му огляді-конкурсі худож
ньої самодіяльності проф
техучилищ, присвяченому 
325-річчю созз єднання Ук
раїни з Росією, зайняла 
третє місце.

— Тепер, — кажуть дів
чата, — готуємося до ново
го конкурсу, де хочемо ста
ти першими.

Понад усе люблять у ПТУ 
вечори, які проводяться у 
«рідному домі» (так хлопці 
і дівчата називають своє 
училище). Коли в гарно 
прибраному залі звучиїь 
музика у оинонанні аласно- 

ЛЕНІНСЬКИЙ УРОК

ПЕРЕМОЖЦІ
ЩЕ НЕ ВІДОМІ

І лягають квіти до під
ніжжя пам’ятника В. І. Ле
ніну... А потім, уже в 214-й 
аудиторії педінституту, 
звучить грамзапис спогадів 
поета О. Жарова про 
виступ Володимира Ілліча 
на III з’їзді РКСМ.

Іде спільний Ленінський 
урок першокурсників фа
культетів англійської мови 
та історичного па тему; 
«Жити, працювати і боро
тись по-ленінськн».

Командир «англійців» 
Людмила Шинкаренко по
мітно хвилюється. Супер
ники серйозні. Хто-хто, а

ЛИСТ

ГРУПА І „ГРУПКИ“
«З чого починається 

дружба? Це питання хви
лює мене і кількох моїх то
варишів по групі четвертий 
рік.

Трохи про минуле. Біль
ша частина нашої групи— 
з підготовчого відділення. 
Люди дорослі. Ті, хто при
йшов до інституту' зі шкіль
ної лави, дивились на нас 
із повагою. Де повага, там 
повинно бути і взаєморо
зуміння. Але біда наша,

мабуть, у тому, що ми ще 
на підготовчому відділенні 
розділилися на групки. Там 
це було зрозумілим: друж- 
ба-дружбою, а все-таки 
конкурс! Ось і перший курс. 
Вчорашні школярі дивн- 
лнсь-дивились па наші за
дерті вгору носи (все ж 
таки ми вже рік фактично 
в інституті!), а потім по
дружились між собою по 
2—3 чоловіка.

І почалося в пас життя

го вокально-інструменталь
ного ансамблю «Срібні 
струни». Коли хлопці за
прошують дівчат на вальс, 
ноли проводяться веселі 
змагання і атракціони. По
тім, наче сама по собі, на
роджується пісня. І немає 
причин сумувати, кожному 
весело і цікаво. Тому, що 
тобі лише 15 — 16 років і ПО
РУЧ — ровесники, друзі...

До душі учням і вечори- 
диспути. Зоесім недавно об
говорювали роман Вадима 
Собка «Лихобор». Спочатку 
говорили про твір, про те, 
чого треба повчитися у 
його героїв. Далі розмова 
перейшла на теми: «Як оби
рають друга?», «Чим визна
чається щастя людини?», 
«Чи правильно ти обрав 
професію?», «Чому людина 
кохає?»...

Жодне свято в училищі 
не обходиться без старших 
товаришів із базового під
приємства — Капітанів- 
ського цукрозаводу. І не 
тільки свято. Теоретичні 
заняття і виробнича прак
тика просто немислимі без 
Галини Степанівни Драган, 
Миколи Івановича Волоши
на, Ніни Олексіївни Двор- 
ниченко.

Добре розуміють у ПТУ, 
що правильно організова
ний вільний час учнів — то 
і в навчанні добра підмога, 
і запорука зразкової посе- 
дінки вихованців. Ось уже 
чотири роки підряд тут від
сутні -рубі порушення на
вчальної і виробничої ди
сципліни, норм соціалістич
ного співжиття.

Пам’ятаєте, ще на почат
ку розповіді йшяося про 
незадовільні побутові умо
ви учнів? Нині у Капітанів- 
Ці будується новий п’ятипо
верховий гуртожиток на 
450 місць. Споруджувальні 
роботи веде ПМК-138 трес
ту «Кіровоградсільбуд». Але 
при такому повільному тем
пі, який узяли будівельни
ки зараз, об’єнт навряд чи 
стане до ладу 1081 року, як 
заплановано.

— Дуже хочемо пожити а 
новому гуртожитку, — ска
зали наприкінці зустрічі 
вихованці ПТУ.

Може, комсомольці зга
даної будівельної організа
ції допоможуть своїм ро
весникам із Капітанівки?

Т. КУДРЯ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Нозомиргородський район.

історики, мабуть, добре 
знають і праці Леніна, і 
його біографію, і історію 
Кому кіс нічної партії Ра
дянського Союзу. Сьогод
нішній Ленінський урок 
проходять у формі КВК- 
Кожній стороні для відпо
віді на запитання жюрі 
дає 10 хвилин. Якщо про
мовець не використав усьо
го часу, його відповідь до
повнюють товариші по 
команді. Суперники, воші 
ж і опоненти, теж мають 
5 хвилин для доповнення 
відповідей ораторів, ви
правлення їхніх помилок.

...Десь близько восьмої 
під 411-ю з’явилися перші. 
Сусіди вже були на місці. 
Через півгодини прийшов 
Іван Іванович Решетник. 
Привітали його дружно. Він 
навіть не чекав такого. Де
кого з присутніх майже не 
пам’ятає. Дивно...

Ну що ж, почнемо.
І над аудиторією та най

ближчими коридорами за
панувала фізика. Квантові 
випромінювання і генера
тори випромінювання. Ла
зери. Поділ твердих тіл на 
ізолятори, метали, напів
провідники за зонною тео
рією твердих тіл. Основні 
властивості діелентрикіз з 
точки зору зонної теорії. 
Спин електрона. Спинове 
квантове число. І так далі. 
«Спробуй одразу в усьому 
розберись», — це Григорій 
Шимно. Виявляється, треба 
знати не тільки те, хто такі 
Штерн -иГерлах, а й суть їх 
дослідів. Добре, що хоч То
ля Кияненко поруч (старос
та). Наташу Сметану вже 
вітають у коридорі товари
ші по групі...

Перша... Старший

раз

винла-

кільна 
ні 

пір

ще 
живих 

томилося

Сесія?

Хвилюється ко

жен за себе. 

Хвилюється за 

однокурсник і в; 

цікаво, що там? 

П’ятірна?

Перше завдання жюрі:
— Як проходитиме свят

кування 1І0-Ї річниці з дій 
народження В. 1. Леніна?

Студенти факультету ан
глійської мови занепокоєні. 
Швидше, швидше. Мель
ник, Потапенко, ще хто? 
А член жюрі, секретар ко
мітету комсомолу інститу
ту Л. Куценко показує, що 
час для відповіді закін
чується...

І де тільки історики 
«відкопали» стільки ка
верзних запитань?

Підготовка до цього Ле
нінського уроку почалася 
ще у вересні. Тоді студен» 
ти-псршокурспийн історич
ного факультету та фа
культету англійської мови 
уклали договір про соціа
лістичне змагання. До по
чатку уроку кращих ре
зультатів у ньому досягли 

«по групках». А спільних 
інтересів немає.

Забили тривогу. Обгово
рювали питання про друж
бу на комсомольських збо
рах. Після них життя на 
деякий час оживало: ходи
ли в кіно, провели вечір 
поезії. Але так трипало 
недовго, знову настала ти
ха одноманітність.

А недавно паша Людми
ла несміливо запропону
вала:

— Пішли в театр.
—. Що ти, що ти! — за

гомоніли з усіх боків не- 
вдоволено. — Через місяць 
сесія.

майбутні викладачі іно
земних мов.

Ведучий Ленінського 
уроку Федір Кузьмич Бо 
лявіи задоволено відмітив 
про себе: «Ага, захвилюва
лися й історики. Якбй ж 
хоч трохи раніше...»

А жюрі вже підводить 
перші підсумки. Рахунок 
11:14. Лідирують студенти 
факультету англійської 
мови.

Ленінський урок тривав 
па цілих 20 хвилин довше 
звичайної пари, а учасники 
хотіли б іще його продов
жувати.

І вже поздоровляють од
на одну комаиди. Людми
ла Шинкаренко радісно 
усміхається: «Ми дуже ра
ді, що перемогли». Та із 
жюрі застережливе: «Оста
точних переможців визна
чить сесія».

В. КАЛИНА.

— А як же з поїздкою в 
Умань? — уже у відчаї ви
гукнув Сергій, — вона за
планована з весни! А до 
сесії ще ж цілий місяць.

— І так завлСДп, — з іро
нією підсумувала. Оля, — 
то ніколи, то сесія.

— Будемо гризти «граніі 
науки», — зітхнув Олег 
А гам, може й поїдемо, як
що буде час.

Розійшлися і цього разу.
Невже так скрізь?..

г. новиков, 
студент педінституту.

р. Л як ги думаєш, 
»уже, поїде група?

СТАРШИН ВИКЛАДАЧ 
І. І. РЕШЕТНЯК: «ЕКЗА
МЕН?' З ФІЗИКИ У МАЙ
БУТНІХ ЕЛЕКТРИКІВ ВЖЕ 
ТРЕТІЙ рік і, признати
ся ЧЕСІІО. СКЛАДАЮТЬ 
вони ного успішно. 
СКАЖІМО, АНАТОЛІЙ КИ- 
ЯНЕНКО. СЬОГОДНІ СТА- 
согьл ЗІІ0ВУ- <ПА ВІЇ' 

Фото В. ГРИБА'.

дач І. І. Решетннк ще ,__
пробіг поглядом відомість. 
Непогано, майже без трі
йок. П’ятірок більше. Здає
ться, все. і полегшено зі
тхнув. Під аудиторією вже 
нікого не було,

У майбутніх електриків, 
другокурсників факультету 
сільгоспмашинобудуван н я 
КІС.Му, закінчився перший 
екзамен першого семестру. 
А у сусідів з механіко-ма- 
шинобудівного 
студентів — ні 
мертвих 
дверима.

Сесія...

СЕРЙОЗНО 
ПРО 
«ВЕСЕЛИХ 
ХЛОП'ЯТ»

Сесія, сесія, сесія... Здає
ться, якби сьогодні на Зем
лю прибули представники 
іншої галактики, то іі ця 
сенсаційна подія не змогла 
б відірвати багатьох із 
вас, товариші студенти, від 
підручників, конспектів. 
Хоча, здається, ми поми
ляємося...

Сесійними клопотами 
живе зараз і багато ва
ших улюблених музикан
тів, співаків. Скажімо, ке
рівника популярного ан
самблю «Веселі хлоп’ята» 
Павла Слободкіиа знайти 
нині можна лише в кори
дорах Державного інсти
туту театрального мисте
цтва імені Лукачарською 
під дверима із застереж
ливим написом: «Тихо, ек
замен!». Само собою зро
зуміло, що відповіді його 
на запитання нашого ко
респондента—швидкі і ко
роткі.

КОР.: Що змусило вас, 
професійного музиканта, 
стати студентом режисер
ського факультету?

СЛОБОДКІН: Деяка ре
жисерська аморфність на
ших концертних програм. 
Я впевнений, що театралі
зація концерту, який зми
катиметься з певними ри
сами драматичного спек
таклю, буде надалі харак
терною для зсіх виступів 
вокально - інстру/денталь- 
них ансамблів.

КОР.: Познайомте, будь 
ласка, наших читачів із 
нинішнім складом ан
самблю.

СЛОБОДКІН: Почну з 
солістів. Це досить відомі

виконавці Роберг Мушкам- 
барян, Людмила Барикіна 
і Олександр Бирикін. Спі
вають і інші учасники ан
самблю: соло-гітарисі м
Олексій Пузирьоз, ритм- 
гітарист Ігор Гатаулін. На 
бас-гітарі грає Валерій 
Дурандін.

Органіст Олександр Буй- 
ноз — теж аатор багатьох 
композицій із репертуару 
групи. Напевно, ваші чита
чі знайомі з його баладою 
«Траза-мурава». Нарешті— 
трубач Олександр Чинен- 
ков і господар ударних ін
струментів Віталій Валітоа.

КОР.: Любителі грамза
пису мають у своїх колек
ціях два «гіганти» «Веселих 
хлоп’ят». Які диски ансамб
лю вони зможуть придбати 
найближчим часом?

СЛОБОДКІН: По-перше, і 
«гігант» із піснями Вяче
слава Добриніна до виста
ви «Дрібниці життя». (Це 
моноспектакль Геннадія » 
Хазаноза). По-друге, диск 
«Популярна мозаїка» — 
кращі пісні зарубіжної 
естради з оригінальними 
текстами російською мо
вою.

КОР.: «Веселі хлоп’ята» 
брали участь в озвученні 
кільнох кінострічок. Чи 
будете ви продовжувати 
роботу в цьому напрямі?

СЛОБОДКІН: Централь
не телебачення знімає ху
дожній фільм про чудово
го російського поета 
В. Хлєбникова. Саме до 
цієї картини я й створюю 
музику, яку запише наш 
ансамбль.

КОР.: Які творчі завдання 
столть зараз перед вашим 
колективом?

СЛОБОДКІН: їх кілька. 
Створення власного ре
пертуару, який би допоміг 
відрізняти наш ансамбль 
від інших. Створення і за
пис складних за компози
цією творів (подібно до 
сюїти Д. Тухманова «По 
волне моей памяти»). На
решті, освоєння з повному 
обсязі можливостей елек
тромузичних інструментів, 
які розширили звукову па
літру групи: синтезатора 
клавінета, стрінгса,



4 cm op. „МОЛОДИЙ КОМУНАР" ■ ■ ' —■■■■■ ----------- — 10 січня 1080 року —-------

ДОБРОВІЛЬНЕ
БЕЗГЛУЗДЯ

ПЕГАС «МК»

МІКРОІІАІІКИ
Бородавка на Носі хизувалась: 
«Ой, як я зручно влаштувалась!»

* * *
— Я — сестра світила-Сонця! — 
Пищала Свічка із віконця.

* * *
Очкур Струні говорить: «Ти — дурна. 
Рискуєш, Лопнеш — і нема...
А я у нитку витягнусь,
Попустять — е бубличок звернусь. 
Живу і не журюсь».

Микола ЗОЛОТАРЕНКО.
с. Ганно-Требинівка <
Устинівського району.

ДсШ^А оГоЛ^ШеНь
ОБЯВЛЕНИЕ

Продайотся 
село Терновка 

моста через Синюху 
лево /ложна видеть е 
бое Бремя.

ОБ’ЯВА
Продаються набани 

Могилєвської Анны Сидо-

мєдогонкт 
возле 

на 
лю-

в

іі

Хто бажає добровільно 
з’їхати з глузду? Ніхто. А 
за гроші? Тим більше, за 
власні? Виявляється, таних 
чимало. В основному це 
молоді люди, які, незва
жаючи на скромний трудо
вий стаж, уже мають бага
тий досвід відвідування Кі
ровоградського медвитве
резника.

Є серед 
чемпіони. 
24-річний 
ренко, який ,
нільна місць роботи, за ос
танні три рони «відмітив
ся» у нас 12 разів.

Його колега по чарці, 
вантажник кондитерської 
фабрики Віталій Новиков 
лише минулого року «пе
респав» на казенних про
стирадлах 6 разів. Якось 
Віталій так «набрався», що 
ледве додибав до скверу, 
Трудової слави. «А далі не 
можу. Стомився», — лед
ве вимовив він і приліг від
почити на лавку. І знову 
працівники міліції допо
могли молодому п’яниці 
дістатися до витверезника.

До речі, добровільне 
безглуздя у згаданих мо
лодиків починає проявля
тись у найлюдніших місцях 
(щоб бути у всіх на виду). 
Наприклад, 
вець Юрій 
минулого року був піді
браний у нетверезому ста
ні спершу біля магазину 
№ 88, вдруге — поблизу 
пивбару, втретє — на про
спекті «Правды» і т. д.

А ось робітник чаєуно- 
ливарного заводу Євген 

; Швець (він побував у ви
тверезнику лише... чотири 
рази) вирішив... надудлити
ся культурно. Що йому і 
вдалося зробити в рестора
ні «Київ». Після чого для 
більшого ефенту Євген по
чав привселюдно демон
струвати свій нецензурний 
лексикон.

них і сеосрідні 
Тан, скажімо, 
Василь Бонда- 

зміние уже

червонозорі- 
Мельникович

І

Уже В МІЛІЦІЇ пояснив, що 
у його товариша народився 
син. І, мабуть, саме від цьо
го еєлиного щастя Швець 
вирішив переспати у мед
витверезнику...

Звичайно для того, щоб 
відвідати нашу установу, 
деякі молоді кіровоградці 
випивають кілька енллнок 
вина і прямують до скверу 
Трудової слави. Саме тут 
був затриманий, а точніше, 
втриманий, бо вже падав з 
ніг, робітнин «Червоної зір
ки» Сергій Шостак. Хиль
нув же він з нрчвопу одер
жання зарплати. Отож, як 
це не парадоксально, боли 
б не гроші, то Сергій би не 
потрапив (уже в шосте!) у 
цю халепу...

На жаль, список молодих 
п’яниць, які «прописали
ся» в Кіровоградському 
л\єдвитверезнику, я могла 
б продовжити. Але мені 
хотілось би поговорити 
про інше. Майже всі наші 
«клієнти» десь працюють, 
десь навчаються, врешті- 
решт, десь мешкають. Це 
— люди, які живуть у на
шому суспільстві і з якими 
ми зустрічаємося щодня.

Гадаю, що комсомол (та 
і профспілкові організації 
теж) не повинні випускати 
з поля зору молодого тру
дівника не тільки на робо
ті, а і б годину дозвілля. 
Чи багато комсомольські 
єатажки організували рей
дів по ресторанах, кафе і 
барах? І чи взяв комсомол 
дійове шефство над ними? 
Чи контролює він роботу 
торгових точок (і тієї ж 
«Перлини степу»), де про
даються в необмеженій 
кількості спиртні напої? 
Відверто зізнаємось, ні. А 
така потреба вже давно 

• назріла. Про це свідчать 
. вищезгадані факти.
і О. ПІСКУНОВА,

інспектор медвитве- 
’ резника Кіровоград

ського мвве.

Щоб Вовк на гостроту не злився, 
їжак узяв і поголився.
І, задоволений цілком, 
Вовк пообідав їжаком.

2.
Натура у Петра така: 
Він радий шахті, новій домні.
Але підйом його зника,
Як тільки кінчаться підйо/ині.

САРЖЕВСЬКИИ.Анатолій

МІНІАТЮРИ

ровной через дорогу 
фе.
ДОВІДКА

Справка выдана током 
що студеьти кіровоград
ського педінституту пра
цювали на току зав. то
ком.

Вячеслав ШАХНЕНКО.
Бобрикецький район.

HLBUITM иг т« І ■ * г~»г їм, їм ■ ні шп tttw у гг m де дст/.дя» ех?

І Пензель гумориста
Мал. Володимира ПОСТОЄНКА. 

м. Кіровоград.

м. Кіровоград.

О «

Хтось побував тут до мене.

'7
. . О » <=

С о С г

Без слів.

изми

гроші
власним

*
тримати

Це 
а 

29

не ді- 
третій

із
чи-

Здається, так, а може, й 
не так, а як вам потрібно?

♦ ♦ *

ра- 
ро- 

встановила

на початку року
Вже стало трздицісю на 

початну нового року про
водити змагання з легкої 
атлетики на першість цент
ральної ради ДСТ «Аван
гард». Цього разу такі старі 
ти відбулися в авангардіп- 
ському манежі Донецька. В 
них узяли участь і предстае- 
нмки нашої області. Щас
ливим був фініш для вихо
ванців тренера В. К. Іван- 
цп (спортнлуб «Зірка»). 
Студент факультету фІЗИЧ; 
ного виховання педінститу
ту імені О. С. Пушкіна, майї 
стер спорту СРСР Леонід 
Левченко у потрійному 
стрибку мав показник 15 
метрів 83 сантиметри, І?., 
результаті — чемпіонсьнии’е'' 
титул. Вдруге цього звання 
він був удостоєний за стри
бок у довжину на 7 метрів 
29 сантиметрів. А учень бу- 
дівельного технікуму, кан
дидат у майстри спорту 
Віктор Льотних став АРУ? 
гим призером з бігу на 400 
метрів — 51,1 секунди.
Срібну медаль привіз у міс
то енергетиків кандидат у 
майстри спорту вихованець 
світловодського наставника 
f. І. Мірошниченка Олек
сандр Касьян. 800 метрів 
він подолав за 1 хвилину 
56 секунд.

Всі три спортсмени Кіро- 
воградщини виступатимуть 
у складі збірної «Авангар
ду» на чемпіонаті України 
з легкої атлетики.

В. ТВЕРДОСТУП, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

„-S3 -

І тут риби нема. Куди ж вона ділася?

СПОРТИВНЕ 
ДОСЯГНЕННЯ

НАРЕШТІ в Маловисніс- 
сьному райміжнолгоспбу- 
ді молоді штукатури вико
нали норматив першого 
розряду з гімнастики, а 
муляри створили найсиль- 
нішу в області футбольну 
номанду. Всі комсомольці 
склали нормативи комп
лексу ГПО. У цій будівель
ній організації спорт досяг 
такого розвитку, що навіть 
виникла необхідність від- 

ін- 
йо- 
ви-

виникла необхідність і 
мовитись від послуг 
струнтора по спорту, а 
го ставну тут вирішили 
планувати друкарці. « 

Кажуть, друкарка від 
дог.ті на дистанції від 
боти до дому ес.з::с2 
світовий ренорд із бігу.

НОВИНКА БІБЛІОТЕКИ
НАРЕШТІ в читальному 

залі обласної наунової біб
ліотеки ім. Н. К. Крупсьної

для того, щоб отримати по
трібний журнал чи ннижку, 
потрібно в черзі простояти 
не півтори години, як 
було минулого року, 
всього лише годину і 
хвилин.

«Все це, — говорять 
гордістю працівники 
тальнсго залу, — ми роби
мо лише з однією метою: 
щоб полегшити читачам 
вибір потрібної літератури, 
зекономити їхній дорого
цінний час. Адже наші чи
тачі — це студенти і робіт
ники, службовці і МИТЦІ 
міста. Ми плануємо в на
ступній п’ятирічці час, ви
трачений на стояння в чер
зі за літературою, скороти
ти на 2.5 хвилини».

Є СВІТЛО
Як повідомив мешканець 

є. Богданівни Знам’янсько- 
го району П. І. Гулг.єв, ось 
уже третій місяць на вули
ці Фрунзе можна спокійно 
ходити ввечері і вночі, не

ризикуючи набити собі ло
ба об телеграфні стовпи з 
погашеними ліхтарями.

Запаз уся вулиця залита 
електричним сяйвом.І стов
пи, які попадали у минуло
му році, міцно і надійно 
стоять у новому.

Про все це потурбувала
ся Богдзнівська сільська 
Рада народних депутатів. 

ЗМІСТОВНЕ ДОЗВІЛЛЯ
НАРЕШТІ в селі Нововодя- 

ному Знам'янського району 
вечорами з вікон клубу, за
литих яскравим світлом, 
линуть музика, пісні, весе
лі дзвінкі голоси. Сільська 
молодь репетирує нові ви
стави, готує чергову кон
цертну програму.

Крім цього, тут щотижня 
відбуваються цікаві зустрі
чі, вечори танців тощо.

Як не дивно, але кажуть, 
що все цс організував заві
дуючий клубом П. В. Ша
пошников. Народна муд
рість говорить, що при ба
жанні можна і гору звер
нути. Цікаве і змістовне 
дозвілля молоді Нсвоводя- 
ного чудово ілюструє спра
ведливість цього прислів'я.

ще іри висоти
У доброму настрої поча

ли спортивний сезон олім
пійського року боксери 
«Трудових резервів». КЗ 
особистій першості'респуб
ліканської ради цього това
риства, яка проходила 8 
Харкові, юніори Кірова- 
градщини продемонструва
ли побру технічну, фізичну 
підготовку, волю до пере
моги, Трос з них стали чем
піонами в своїх вагових 
категоріях.

Ці високі титули завою
вали студенти-псршонурс- 
ники факультету фізвихо- 
вання педагогічного інсти
туту імені О. С. Пушкіна: 
майстер спорту СРСР Во
лодимир Долгунь (вагова 
категорія до 81 кілограма), 
кандидати у майстри спор
ту Іван Гринько (вага до 
67 кілограмів) і Леонід Ба- 
бинсьний (вага до 63 кіло
грамів).

Всі вони включені до 
складу республіканської 
збірної, яка виступить на р 
всесоюзних змаганнях труд- 
резервівців, що відбудуться 
наприкінці січня у Каунасі.

В. ШАБАЛІН.

Перша програма
8.00 — «Час», 8.40 — Гім

настика. 9.05 — Улюблені 
вірші. 9.35 — В гостях у 
казки. 10.35 — «Очевидне— 
неймовірне». По закінчен
ні — Новини. 14.30 — Нови
ни. 14.50 — Дон. фільми.

І мемуари можуть бути 
першою книгою.

* * *
Звільнився за 

бажанням шефа.
* *

Декому, щоб

себе в рунах, потрібні 
нігті.

Володимир ПОЛІЩУК,
с. Підвнсоке
І Іовоархапгсльсі.кого 
району.

♦
Якщо три на два 

литься, то ссе одно 
не зайвий.

♦ ♦ *
Де ті кури, що 

клюють?

Дмитро ГАНСЬКИЙ.
м. Кіровоград.

16.05 — Грає заслужений 
артист Латвійської РСР 
М. Віллеруш (віолончель). 
16.20 — Наш сад. 16.50 — 
Кубок світу з гірськолиж
ного спорту. 17.20 — Впе
ред, хлопчаки! 18.20 —
«Ленін у сбрці народному». 
Ораторії Р. Щсдріна для сс- 
ліетів мішаного хору й ор
кестру. 18.45 — Сьогодні У 
світі. 19.00 — П'ятирічка. 
Рік завершальний. Літопис 
землі тюменської. 19.30 — 
Концерт з творів Ф. Шопе
на. 19.40 — М. Погодін.

«Третя, патетична». Фільм- 
вистава. (21.00 — «Час»). 
По закінченні — «Сьогодні 
у світі».

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

Концерт ліричної ПІСНІ. 
10.30 — Дон. фільм -іПерші 
сторінки». 11.40 — «Шкіль
ний екран». 8 клас. Історія. 
12.10 — «Доброго вам здо
ров'я». 15.45 — Повний.
15.55 — Для малят. «Сріб-

ний дзвіночок». 16.15 — 
И. І. Чайковськнй. 6 симфо
нія. «Патетична». 17.10 — 
Док. телефільми. 18.00 — 
«Телепост на ударній будо
ві». Споруджується Харків
ське метро. І8.30 — «День 
за днем». (Іі-д). 18.45 —
Док телефільм. (К-д). 19.00 
-г «Актуальна камера». 
19.40 — < Погляд у майбут
нє». 20.45 — «Па добраніч, 
діти!». 21.00 — «Час». 21.35 
— Худ. фільм «Оповідання 
про Леніна». По закінчен
ні — Новини.

починає розгін
Підготовку до нового 

чемпіонату країни з футбо,- 
лу почала кіровоградська 
«Зірка». Склад номанди 
особливих змін не зазнав. 
Поруч із ветеранами М. По- 
рошинигл, ІО. Касьонніним, 
А. Карп’юком, О. Смиченком 
готується до сезону й мо
лодь, яка здобула гарт У. 
минулорічних матчах.

Після короткого збору п 
Кіровограді футболісти
«Зірки» продовжують тре
нування у Сзітг.оводсьиу« 
За час перебування в місті 
енергетиків будуть віднов
люватись фізичні кондиції 
гравців, вдосконалювати
меться технічна майстер
ність, розроблятимуться 
тактичні варіанти. Перед 
поверненням додому «Зір
ка» проведе 26 січня конт
рольну зустріч із черка
ським «Дніпром».

В. ПИЛИПИШИН.

Редактор
М. УСПАЛЕНКО.

«Молодой коммунара — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
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