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НІ
ПЕРЕПОЧИНОК

З ПОЧУТТЯМ ЩИРОСТІВ ДОРОГУ
І/ ОЛИ оголовок третього (й остап- 
** нього) дюкера визирнув з води 
па правому березі Дніпра, начальник 
/.ільниці управління підводно-техніч
них робіт Анатолій Олександрович 
Медведев підійшов д.т метрового діа
метра труби газопроводу і поплескав 
її, мов доброго приятеля.

— Все. впоралися. Навіть па один 
день раніше, — промовив він стом
лено.

Так. найскладніша операція — про
кладання підводної частини газопро
воду — успішно завершилась. 11а дно 
.Дніпра укладено останній дюкер. Три 
велетенських «змії» з’єднали береги 
ріки Тринадцять напружених днів.

Тринадцять днів, сповнених пере
живань за проведення підводно-тех
нічних побіг, осіли па плечі Анатолія 
Олександровича суцільною ношею. 
Трохи несподівано зринули думки. 
п:о вивершувалися в його свідомості 
иіе здавна і тілі кп сьогодні заявили

« Комуністичну 
ідейність,

життєву 
позицію

члену 
ВЛКСМ!»

денний 
Всесоюзних

зборІВу 
які почнуться 
14 лютого

ЖОВТНЕВІ 
>АЖТА 

КОМСОМОЛУ
Обговорюючи Постано

ву ЦК КПРС «Про 60-у річ
ницю Великої Жовтневої 
соціалістичної революції», 
хлібороби колгоспу імені 
Леніна взяли підвищені 
соціалістичні зобов’язання 
на ювілейний рік. З кож
ного гектара вони виріши
ли зібрати не менше 32,6 
центнера зерна, по 270 
центнерів цукрових буря
ків та по 20 — соняшника. 
Ініціаторами достроково
го ремонту техніки, виве
зення місцевих добрив, 
доведення до високих по
сівних кондицій насіння 
ярих, проведення снігоза-

гро себе голосно, — пін етап більше 
поважати газопровід. Гак, так. саме 
поважати. Не тільки ні дюкери, не 
тільки підводіїу частику — весь газо
провід «Дружба» з його завзятими, 
симпатичними будівниками. Це по
чуття дістало наповнення саме тут, 
біля Дніпра. Власне, хіба так важли
во, де? Найголовніше — то станс цей 
увесь (і його, і багатьох-багатьох 
хлопців та дівчат з братніх соціаліс
тичних країн, з якими встиг подру
житися) газопровід надійною арте
рією, яка живитиме, скріплюватиме 
узи єднання між народами, особли
во ж — між представниками молодо
го покоління, які візьмуть це почуття 
9 собою в майбутнє...

А виконроб дільниці, випускник 
Бакинського політехнічного інституту 
комсомолець Валерій Желєзняк у цей 
час V тісному вагончику, де живе ра
зом із дружиною, спокійно їв борно

І’ауе за 
десятка

плсчпма у нього не менше 
укладених дюкерів. Піаслп- 

внй і стомлений, він па запитання, 
кого в першу чергу можна відзначи
ти, відповів:

— Важко виділити когось зокрема, 
та її нема потреби: всі працювали 
відмінно, всі однаковою мірою похви
лювались. усі поділяють сьогодні ЦЮ 
радість. Окремо ж хочеться подяку
вати колективові Світловодського го
ловного заводу виробничого об’єд
нання «Дніпроенеріобудіндустрія», 
який терміново виконав наше замов
лення — виготовив 2462 баластних 
сідлоподібних грузил. Вони значно 
полегшити нашу роботу. Особливо 
відзначився на виготовленні грузил 
комсомольсько-молодіжний колекі нв 
формувальників Віктора Нездєль- 
ського.

1. БОРИСОВ.
м. Світловодськ.

Фото Р. ЄПЕПКІНА.

Р ЕОЄ славне 60-річчя твоя Коаїна Рад, ровеснику, 
зустрічає в розквіті економіки, науки, культури, 

при небувалому зростанні народного достатку. По
глянь довкола: широка панорама динамічного роз
витку нашого соціалістичного суспільства — то спра
ва рук і розуму мільйонів трудящих — і тич, хто за
палив над світом факел Великого Жовтня, хто за своє 
норотке життя здійснив вайвеличніший подвиг — 
відстояв тобі праве- йти в революцію далі, і тих, хто 
своєю невтомною працею повсякденно ВНОСИТЬ СВІЙ 
чесний рядок у літопис комуністичного будівництва.

У бою і в труді ми — непереможні. Бо над нами 
прапор рідної партії, бо живе в кожному з нас вели
ка життєва сила ідей марксизму-ленінізму.

Відчуваєш гарячий подих революції, чуєш полум'я
ні слова її вождя? Вони кличуть у похід до нових 
трудових звершень. І сьогодні, в рік сланного юві
лею Батьківщини, нормою життя твого повинні стати 
активна життєва позиція, свідоме ставлення до гро
мадського обов язку, єдність слова і діла, неухильне 
дотримання морального кодексу будівника кому
нізму.

Чи зумів 
радянської 
історичних 
даєш свої 
зміцнення 
довий подарунок готуєш на честь її славного 
лею? Про все це скажи на Всесоюзних комсомоль
ських зборах. Ретельно й вимогливо проаналізуй 
егею роботу і діяльність усієї комсомольської орга
нізації. Бо зробити ще належить багато Виконати 
план двох років п’ятирічки до 7 листопада 1977-го — 
справа твоєї честі І тільки справді самовідданою З 
працею, відмінним навчанням, зразковою поведін- І 
кою можна добитися почесного права підписати Ра- ! 
порт Ленінськогр комсомолу Центральному Коміте- | 
ТОБІ КПРС ДО 60-ОІЧЧЯ Великого Жовтня. 1

же ти виплекати в собі ці високі якості 
людини? Як працюєш над виконанням 
рішень XXV з’їзду КПРС? Чи сповна від- 
сили, знання, талант і натхнення в ім'я 
могутності і розквіту Вітчизни? Який тру- 

юві-

тримання виступили ком
сомольці — механізатори 
третього відділка, яких 
очолює групкомсоріг, трак
тористка Валентина Мару- 
щак.

Першими завершили 
підготовку до весни за
кріпленої техніки комсо
мольці Юрій Цюпко, Вік
тор Вінник, Віталій Гри
ценко, Олександр Мосін- 
зоь, Володимир Каленик 
та Володимир Шалапко.

Молоді хлібороби зна
ють, що для виконання 
своїх високих соціалістич
них зобов’язань потрібно 
дбати про підвищення ро
дючості колгоспної ниви і

не забувати про свій фа
ховий рівень. Разом з ве
теранами, комуністами 
О. П. Д'денком, Б. П. Іва- 
щуком, механізаторами 
М. Л. Матковським, В. П. 
Носапьським та іншими в 
минулому році вони внес
ли в грунт 43 тисячі тонн 
органічних добрив. Це — 
по 7 тонн на кожен гек
тар. Щедру заправку 
одержить нива і в цьому 
році. За січень під май
бутні врожаї доставлено 
перші 8 тисяч тонн місце
вих добрив.

І. КОТОВСЬКИЙ. У
Вільшанськнй район. *

Є Ми—інтернаї^іоналісти
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ПРЕСТИЖНЕ
МІСЦЕ
ПРИЙМЕМО за відправну точку 

положення: про реальні по
мисли і почуті я людини можна 
судити тільки з її дій.

Цим положенням, немає сумні
ву, керувалися і збори Свіїловод- 
ського міського відділу культури 
(22 жовтня 1975 року), і засідан
ня ради того ж закладу (12 люто
го 1976 року), в центрі уваги яких, 
була роооіа парку кулыури і від
починку імені і . і. Шевченка. Що 
ж змінилося приблизно за два' мі
сяці? Факти переконую і <> незапе
речно: керівництво парку з «хоро- 
июгб» стало «поганим >.

Ще у жовтні позаминулого року 
парк перевиконав виробничо-фі
нансовий план дев'яти місяців, і в 
культурно-масовій робо 11 була по
мічена тільки одиа-с-дина хиба: не 
всі підприємства міста'виступили 
в зеленому театрі з концертам:-, 
художньої самодіяльності. А вже 
па початку лютого перевірка, ви
явила там масу недоробок. Ков
занка залита пізно, ковзани і ли
жі не відремонюваиі, у місті не
має реклами про роботу ковзанки 
і бази прокату. Забуто про план 
ремонту споруд парку, затвердже
ний міською радою. Радіоапарату
ра і музичні інструмент до засто
сування мало придатні. В доборі 
кадрів і трудовій дисципліні пра
цівників парку мають місце сер
йозні порушення.

«Товаришу Котлову оголосити сувору 
догану» — логічне іаперщі-ііия цілого 
набору більших і менших упущень (ви
ще перераховано лише частину з них,.

Подібних оргвисновків у послужному 
списку колишньої о директора парку 
Миколи Козлова пишнілося достатньо, 
щоб у червні минулою року кою .і ро
боти звільнили. Щоправда. за власним 
бажанням...

Запитаймо себе, чи може, скажімо, 
директор, з огляду на престижність і 
иевнзиачено-раид./жні надії своєї по
сади, захопитись конкретною справою, 
внести в неї своь ііачспня світу» Ма
буть, ні. Діючи, тут слід думати про 
відповідальність та доручену ділянку 
роботи.

Тик могло бугн в Козлова:
Раніше він хотів нрлсвятитїі се

бе музиці: у музичній шкалі, після 
закінчення музичного училища, 
і-ігі клас духовил інс і румешів. 
Швидко збагнув, що і роба штати 
щось інше. Він бажав тільки 
пропозиції, зручної для нього 
щоб піти. І вона по забарилася в 
особі О. ІО. Каиітанця. Десять ро
ків відпрацювавши директором 
парку, Олексії! Юхимович хотів, 
нарешті, передати цей носі у па
дінні руки... Після Каиітанця ке
рівники надовго не затримувались.

Олексій Юхимович зрадів, ді
ставши згоду Козло-за: буде в 
парку молодий, енергійний госпо
дарі Задоволений був і винува
тець радості.

До речі, про ці два с юва — 
«господар» і «господарник». Якщо 
ними визначати коло обов'язків 
директора парку, то'перше вбирає 
в себе зміст другого, і такі неод
мінні якості, як ерудиція, висока 
інтелігентність, принциповість, без 
яких важко'уявній керівника за
кладу культур її.

і Інспектор же міського відділу 
культури Л-. В. Гаркуша двома 
jiyKa.Mii голосує тільки за пробив
ного господарника («Спеціалістів 
у нас і без того вистачає», — не 
раз повторювала вона). Заборо
нити їй так думати нам не вдас
ться. 11с згодитись — можемо. 1а 
краще розібратись, зрозуміти при
чини, які сформували т<іку пози
цію.

На початку лютого, гіонсіїюіілли ме
ні, гостро відчуватиметься відсутність 
директора. Сесія міськвиконкому рої- 
поділятимс діляііііи робота в парку 
між підприємствами міста. Решту ча
су -■ загалом, увесь рік — директор 
стукатиме в солідні кабінети, нагадую
чи. аби обіцяне стало дійсним. ГІочу- 
ють його — пстанов.ііоватнмуться нові 
а і ранці они, впорядковуватимуться 
спортмайданчики. Не почують (буває 
и такі — продовжу витиме іржавіти під 
дощем І снігом, приміром, наполовину 
зібрана карусель «Ромашка». Ьо мож- 
ЛИВОСТІ ІіСВСЛЯлОІО колективу дуже 
скромні і явно недостатні для того, 
щоб привести в належний вигляд тери
торію, будівлі парку і підгримувати 
зразковий порядок протягом року. Роз
раховувати можна тільки на допомогу 
і ромадськості. Отуг і повинна спрацьо
вувати, як переконана JI, І1,. Гаркуша 
«пробивна сила» керівника

Відмовившись од іотібиого. занадто 
вузького розуміння прав і обонЧнків 
директора, зі одні« буде нелегко Ті 
відмовитись рано чи 'пізно змусить са
ме життя. Починані ж, мабуть, краще 
і усу пенни причин, які зумовлюють 
уже звичну, проге аж ніяк не jov-ihy 
позицію. Вона, ни позицій, відіграла

сумну роль і в директорській долі 
Козлова.

Повернемось знову до іасідапня ра
ди міськвідділу культури, з якого він 
вийшов і і суворою доганою. Рада рої- 
гяяда.іа роботу парку в зимовий пе
ріод і підготовку до песіїяііо-літнього 
сезону.

Треба мати па увазі важливий 
момент: уперше за кілька років 
життя в.парку не завмерло у 
звичній зимовій сплячці. Дзвеніло 
музикою ковзанів, повноголоссям 
оркестру запрошувало на чергове 
засідання клубу любителів музи
ки, на концерти оркестру народ
них інструментів. Lie не замовча
ли члені; ради (підтвердження іо
ну — протокольні записи). А в 
результаті все ж догана...

Ііро допомогу, надав.. Козлову, 
довелося почути немало. «Нянь
чився» З ІШМ І мкі-.квідді.і кульгу- 
ри, і парюргапізація закладів 
кулі, і урн па чолі з М. А. Іагарнн- 
цевою, і комсомольська організа
ція; яку тоді очолювала - Л. Де- 
м'ян. Няньчилися, допомагали. 
Але ж допомагати — не значінь, 
спостерігаючи за кожним наступ
ним кроком, ретельно занотовува
ти хиби — для чергового попе
редження чи догани. Тим більше, 
коли мова йде про керівника мо
лодого. Тим більше, колі: цей по
чатківець пропонує нове, чого ра
ніше, до ііьоі о, інші не пропону
вали.

З цім же концертно-танцюваль: 
ним залом — прекрасна ідея! — 
звергався до ,'іарнсп Василівни 
Гаркуші. Підтримки і розуміння 
не зустрів.

РОЗПОВІСИ! б йому в міськкомі 
комсомолу про цей зал, який по
трібен місТу- оільше, ніж музей, бо 
для музею треба сцершу зібрати 
експонати (так він вважає), і про 
ге. що керувати парком повниш 
молоді, оскільки ходить сюди пе
реважне- молодь. Та й сюди комсо
мольцю, .дорога закрита — бюро 
міськкому теж встигло, з свого бо
ку, ннчестн йому догану.

Не будемо перебільшувати за
слуги Козлова. Ентузіазму вш:га
чи. іо йому не надовго. Перші ж 
неприємності помітно послаб,їли 
волю, а труднощі знесли у його 
ставлення до своїх обов'язків хо
лодок пасивності. Від них До бай
дужості — всього два кроки. Звід
си — навіть випадки порушенйя 
трудової дисципліни...
ТЕПЕР він працює на заводі.
■ Стоїть за верстатом від зміни 

до зміни. У вільний час інколи 
думає, як добре було б організу
вати па заводі оркестр. Музикан
ти знайдуться, без сумніву! Осі, 
тільки хто запропонує? Йому ніяк 
не випадає: це ж значить знову 
брати на себе відповідальність.

Раціональні рішення він у свої 
■двадцять шість приймати навчив
ся. Допомогла «школа» стосунків 
з місьіівідді.іом культури.

...Ми ііііілн поміж соснами (зна
менитими кримськими, якими тут 
так гордяться! до виходу. «Я навіть 
радий. — повільно сказав Козлов, — 
що все гак вийшло. Парк я постарав
ся забути. Зовсім».

Дуже серйозно звучить,■ якщо вдума
тись, просіє поєднання слів-, нари — І 
місце чиєїсь роботи, чиїхось турбот і 
навіть болю. Гут зустрічають відвіду
вачів, своїх юсісіі, і прагнуть зробити 
їхній відпочинок красивим і корисним. 
Об’єднати колектив, створити в ньому 
атмосферу доброзичливості. ділового 
настрою -зможе справжній господар, 
якого тут давно вже чекають. Про це 
я почула і під робітниці МоїрониОпа- 
іїасініїи Ульянової. Вона — ветеран, 
працює в парку вже шістнадцятий рік.

Міський відділ культури поки що 
сподівається на щасливий випадок, ко
ли йдеться про нового кандидата в ди
ректори. Хоче працювати? Вважає що 
вистачить сил і вміння? То и добре. 
Допоможемо, мовляв, якщо буде щось 
не так. Отже, запрошення на то поса
ду людей пяііадкових, професійну при
датність яких міський відділ культури 
визначає за наявністю чи відсутністю 
господарської струнки, не схвалюючи 
потім ніякої «самодіяльності і фанта
зії», — зовсім не випадковість. За гри 
ромі — три директори. Цей факт зму
шує серйозно замислитись.

Па такі думки і висновки наво
дить лист, анонімний автор якої.) 
не розуміє, чому пішов Козлов 
(«Як нін працював — про це всі 
знають. Очолюваний ним колек
тив вивів парк у дипломанти рес
публіканського огляду»..), чому 
у світлов'одеькому парку культури 
і відпочинку так часто міняються 
директори.

Тільки директори...
Т. ЛЮДНА,

*|- ЕПсР хвилюватися вже пізно. Щсйно було 
’ оголошено: мерюве заияіія гуртка «і і з- 

літикв Кї Іг*С — марксизм-ленінізм у ДН» * 
наступні до кінця квітня проводитиме от, за
ступник пропагандиста тикола Моторний. 
Нові для нього оиставини народжую:» Дум
ку: він мас. піднятися на кілька сходимо« 
майстерності, а дається це тільки напруже
ною самостійною працею, чзгже, окрім ос
новної роооіи (він — лікар-терапев:) і відпо
відального громадського доручення (секре
тар комсомольської організації районної лі
карні), з явилася ще одна ділянка роботи. Як 
найрацюнальніше розподілити свій час і зу
силля, щоб скрізь встигати? Компромісні < 
формальні рішення до уваги не беруться.

Вихід, і досить простий', знайденої всі його 
обоз язки і доручення підпорядкозуюіься 
спразі, котрій аін служить — допомогіи хво
рому, повернути радість трудитися н.а землі 
повноцінним її господарем, він поведе про 
це мову з молодими слухачами, своїми ро
весниками — щоб ці погляди стали їхніми 
переконаннями.

Хіба не про це йдеться і на сьогоднішньо
му занятті, тема якого — «Оснозні напрямки 
й особливості розвитку народного господар
ства в десятій п ятирічці»'

— У чому полягає якість нашої роботи? — 
запитує головний лікар районної санепідем
станції пропагандист І. І. Зінченко медсестру 
Віру Гуцало. Разом з нею шукає вагомі, точні 
слова і Микола. Він звик активно думати, не 
пропускаючи жодного питання. Ця готовність 
кожної хвилини прийти на виручку товари
шеві, безумовно, допоможе йому як керів
никові пелітгуртка спрямовувати відповіді 
слухачів у потрібне русло, добиваючись тієї 
ж вагомості і точності. Тепер, коли йдеться 
про. якість роботи, він би ВИДІЛИВ, поряд з 
устаткуванням кабінетів, настрій, який у ник 
панує, доброзичливе, уважне ставлення ме
дичного персоналу до пацієнтів.

...З'ясовано пзрше питання. Інструктор по 
санітарно-освітній роботі Зіма Праля міркує 
над поняттям ефективності сіосозно меди
цини.

— Зіно, скільки ви провели вечорів запи
тань і відповідей?

— Два.
— А скільки треба було?
— Шість.
— Сорок шість!
Микола усміхається, слухаючи цей діалог 

пропагандиста » слухачки. Звичайно, він 
розуміє, що остання цифра свідомо завище
на. Припустимо, не сорок шість, але ж і не 
два. Профілактична орієнтація медицини ви
благає невтомного роз’яснення і донесення

ДО КОЖНОЇ ЛЮДИНИ 7 ого мінімуму знань, ЯКИЙ 
їй життєво необхідний. Ще один висновок, 
робить М. Моторний: потрібна точність і 
знання всіх обставин, щоб від заняття до за
няття гміцнюьався авторитет пропагандиста.

Проблеми дальшого розвитку сільського 
господарств^ політгуртківці розглядають та
кож під специфічним кутом зору. У березні 
в районі закінчується термін профілактичних 
огляд>з доярок і механізаторів. А не все

ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

СЬОГОДНІ 
і ЗАВТРА

зроблено, ще недос»а.иьо використовую.ься 
під санаторії для відпочинку та лікування 
колгоспників і робітників радгосгчд місцеві 
піонерські табори. Якщо всі трудівники вчас
но пройдуть медогляд, а в разі необхіднос
ті — курс лікування, і зможу?» із свіжими 
силами стати до роботи — це й буде внеском 
медиків, не зайнятих безпосередньо з /лате- 
ріальному аиробництзі, у всенародні здо
бутки.

Моторний записує цікаві місцеві цифри й 
факти, якими оперує кер;в-іик_ гуртка, на
приклад; кількість сільськогосподарської 
техніки з районі, напрямки спеціалізації ок
ремих господарств. Таким чином вдається 
вийти за вузькі професіональні ра-лки, і а той 
же час умикнути загальщини.

Чіткий темп, запропонований слухачам із 
перших хвилин (сприйняття —• аналіз — 
висновок: у такий ланцюжок прагне з єднати 
свої і їхні зусилля пропагандист), йому по
добається. Та про себе він думає, що культу
ра мови окремих слухачів залишає бажати 
кращого. Виразність думки можлива за умо
ви розуміння предмета обговорення, знання 
спеціальної термінології. Він обоз ЯЗІЇОВО 
зверне на це увагу. Наступного ж заняття.

А хвилюватись і справді не варто. Од усі
ляких хвилювань і сумнівів є надійні ліки — 
робота.

Т. ФЕДОРОВА.
11 овгородк і вськ 11 й район.

• Йде Всесоюзний 
місячник 
оборонно- 

масової роботи

ПОПЕРЕДУ
БУВ 

«ФАКЕЛ»
На цей вечір були запро

шені викладачі почаї копій 
військової підготовки баї а- 
іьо.х профтехучилищ облас
ті. Ділились досвідом своєї 
роботи, сперечались про НО
ВІ форми ітійськово-паїрю- 
тичних заходів. Тут, в Уль
яновському СГІТ>- .V- 11. по 
пн мали нагоду простежити 
за ходом цікавих зма:аПо 
майбутніх воїнів. Військо®’ 
спортивна гра х Нумо, х.юн’ 
ці!» заходила' всіх’. Було ви
значено, як учні обізнані В 
Законом про загальний вій
ськовий обов’язок, Уставами 
Збройних ( ид СРСР. Далі— 
вікторина, яка теж дала 
змогу визначити ргвснь іі(|- 
чагкової військової нідго- 
товкн учнів профтехучили
ща. А іцс підч ягу ваш..! іь; 
перекладині, естафета на 
ходулях, з баскетбольним 
IV ЯЧЄМ. Після підрахунків 
<‘иОК виявлено переможця- - 
команда «Факел».

ІІа вечорі з учнями проф
техучилища зустрі, пси ііс- 
тєранп війни, кращі спорт
смени Ульяяовки.

Спостерігаючи за учнями 
під час конкурсних виступів 
’ Сп°ртивмнх ПОЄДИНКІВ, ЩО 
раз переконуєшся, що пед- ^3 
колектив , комсомольська • 
Дтсаафівські організації
училища приділяють на
лежну увагу підготовці мо
лоді до служби в армії.

П. БАБИЧ, 
інспектор обласного уп- 
і'Долімпя нрофтехосвіїж



12 лююого 1977 року „Молодяі кохсунлр(і 3 стар
ДУДИТОР.Я... ч. оди »айшов ти, вперше переступивши пооіг інституту. Тут суворий 
М екзаменатор вив1Е у твоему екзаменаційному листку заповітну п'ятіпку. завдяки 
ян.и ти з абітурієнт« перетворився на справжнього студента. Віптод, в ауцитооію ти 
став приходити по знання: туг читають лекції, на яких ги захоплено слухаєш викла
дача (і звідки він с.ільки знає:;, тут відбуваються семінари, на яких викладач слухає 
^ебе. ут <и зустрічаєшся з друзями, тут під час перерв і після занять ви вирішуєте 
безліч своїх студентських проблем. І В цій аудиторії ти одного разу помітив, які 
голуб: И чис. І ОЧІ у твоєї сусідки по столу. І зрозумів, що тобі престо необхідно, 
щоб вони дивилися саме на тебе...

А чи гложеш ти, читачу, уявити соб* аудиторію, в якій помістилося б п'ять тисяч 
юнаків : дівча.. Мабуть, це важко. А саме стільки студентів навчається у двох інсти
тутах Кіровограда педагогічному імені О. С. Пушкіна та сільськогосподарського 
глашинобудування. А ще понад 15 тисяч молодих хлопців і дівчат — учні се
редніх спеціальних навчальних закладів області. Зустоїнься вони всі разом, їм, без- 

V ' —

перечно, знайшлося б про що поговорити. Про навчання і відпочинок, про комсо
мольські збори і виробничу практику, про екзамени і третій, трудовий семестр... 
Одні ділилися б досвідом, ІНШІ — просили 6 ДОПОМО“И. Але де їм зустрітися? Від- 
сьогодні місцем цих зустрічей стане «Аудиторія» «Молодого комунара» —• спеці
альна сторінка для студентів. Ось тут і йтиме мова про все, що хвилює сьогодні тих, 
хто вчиться у вузах і технікумах області. Заглянемо а нашу «Аудиторію» під час за
нять — і говоритимуть студенти про проблеми навчання і самоосвіти. Зберемося 
туг у вільний після лекцій час — і піде мова про дружбу і кохання, про вечори від
починку і студентські гуртожитки...

Кожен студент, мабуть, нам ятає езою першу тустріч у студентській аудиторії. 
Приходили викладачі, старшокурсники. І розповідали. Старші — для вас, молодших. 
І про вас — про те, що чекає тут на вас цікавого, а що важкого, чого треба остері- 
татися, а до чого прагнути. В нашій «Аудиторії» сьогодні теж перша зустріч. ! тому 
слово досвідченішим, Про вас. І для вас, звичайно.
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СТОРІНКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Ні, третьокурсників не 
назвеш молодшими. Ми 

старші від них усього на 
рік, не набагато більше 
знаємо і вміємо. І проте 
само зараз в «Аудиторії» 
мені хотілося б усе-таки по
ділитися з ними деяким 
досвідом. Чому? Та тому, 
що нині вони не прийшли 
разом з нами до інституту 
на навчання. І зібрати їх ра
зом у стінах вузу важко. Бо 
у них — практика. Перша 
іюравжня педагогічна прак- 

Чі тика, якщо не лічити тієї, 
коли еони після першого 
курсу працювали піонерво-

...ДЛЯ молодших

ПОЛЮБІТЬ
ПРОФЕСІЮ

па
ду же се

ми повинні

жатими в літніх піонерських 
таборах. А ми її, справжню, 
пережили. І не одну. Мож
ливо, щось із наших розпо
відей стане в пригоді.

...Хтось з учителів сказав нам. 
що практикантів учні люблять. 
Мабуть, тому, що різниш) 
ших і їхніх років не 
лика. А значить,
швидше зрозуміти їх. зацікави
ти чимось, відкрити Д III них 
щось нове. Вони чекають цього 
від нас. І ми чекаємо цього. 
Від себе. Яь? Це запитання 
хвилює найбільше. В інституті 
перед практикою ми складали 
еюамен з методики викладання 
літератури. Оцінки були нено- 
І4ИІ — четвірки, п'ятірки. І вже 
дехто вирішив, що він усе уміє.

Так і хочеться сказати: «Не 
повторюйте наших помилок!». 
Ні. ми не проти вивчення мето
дики викладання (без неї вза
галі не зуміли б пічок,) але ми 
за практику. Перед уроками нас 
попереджали: будьте готовими 
до ясьою. Ми готувалися Пла
нували уроки Старанно іапису- 
валн до конспекту свої іапитан- 
ня і тут же приблизно уявляли, 
якою повинна бути відповідь 
учня. І раптом — ВІДПОВІДЬ ІІЄ 
така. Що тепер? Уже потім, 
аналізуючи урок, зрозумієш, що. 
мабуть, трохи не так поставив 
запитання, учневі було не зов
сім ясно. Так учимося. Вони — 
роїумігн Горького, про нього 
ми розповіла, мо їм. ми — 
розуміти їх. викладати мате
ріал. слухати відповіді, спілку
ватися і класом, і складається 
враження — їм легше Бо яі-шо 
учень не відповість на твоє 
питання, то найстрашніше, 
може бути для нього, - 
задовільна оцінка, виведена н 
журналі твоєю рукою. А якщо 
11' відповіси ти? Спитати ж во- 
ии можуть то завгодно...

Робота вчителя складає
ться з двох частин: викла
дання предмета і виховання. 
Не питайте себе, що най
важливіше. Чи матиме авто
ритет той учитель, який не
спроможний добре подати 
матеріал, зробити нове ці
кавим і зрозумілим? Не 
відкриються дитячі душі й

за
то 

це нс-

тому, хто менторським то
ном повчатиме їх, хто не 
захоче жити їхнім життям, 
бути їм старшим, але все- 
таки другом. Нас перед 
практикою найбільше хви
лювало ось це: чи зуміємо 
знайти контакт з учнями? 
Як це зробити? Залишити їх 
після уроків у класі 
кликаючи по списку, 
тувати кожного, чим 
живе? Допоміг випадок.

Зі шкільного подвір'я 
трібно було прибрати 
гілля. Попросили допомог
ти десятикласників. І хоча я 
міг би й не братися за ло

пату, але ж не 
залишив хлоп
ців. Спочатку 
весело жарту
вали, потім 
розмова мимо
волі перекину
лась на серйоз
ніші речі. Гово
рили про все— 
і про улюблені 
книги, і про 
майбутні про- 

місце В ЖИГТІ...
ШВИДКО,

і, ви- 
запи- 

він

по- 
ву-

фесії, і про 
Роботу закінчили 
але потім ще довго сиділи 
на лавці: нікому не хотілося 
ити додому. Наступного дня 
на уроці мої десятикласни
ки здалися мені ближчими, 
зрозумілішими. І вести урок 
мені було вже куди легше.

Здається, що тут особли
вого: класна година, при
свячена сучасній поезії, піс
ля неї можна записати ще 
одну справу в рахунок ро
боти класного керівника. 
Та якщо зацікавити учнів, 
дати їм змогу висловити 
свою думку, відкрити для 
них щось нове, незвідане, 
результати будуть. Тільки 
більше поваги до них, до 
їхніх інтересів. Я був прос
то-таки щасливий, коли че
рез день після класної го
дини до мене підійшов юнак 
і попросив прочитати свого 
вірша, першого в житті...

Професію можна полю
бити «на відстані». Так мо
же захопити романтика ро
боти геологів чи 
І хоча образ 
вчителя найшвидше 
стати вирішальним при 
борі життєвого шляху,

льотчиків, 
улюбленого 

може 
ви- 
ви- 

пробування професією від
бувається гізніше, тоді, КО
ЛИ ти ознайомишся з усіма 
її тонкощами і нюансами, 
труднощами і радощами. 
Нині таке випробування — 
у наших третьокурсників.

Полюбіть же свою про
фесію!

В. СИДНІн, 
студент IV курсу фі.ю- 
лшічного факультету 
Кіровог радського педа
гогічною інституту «ме* 
ні О. С. Пушкіна.

КАЖУТЬ, 
сіудснт, 

склав заліків 
менів хоча б 
сесії. Якщо
привітаймо всіх пер
шокурсників — ІНШІ 
воші почали другий 
у своєму житті сту
дентський семестр.

До інституту 
прийти ти різни
ми: різні ж бо 
вдачі, ------*
банпя.
що привели до 
вузу. А от пер
ші дні вересня 
зробили їх с.чо- -------
жими одне ца 
одного. Що ро
бить їх подіб
ними? Перше— 
це щастя: «Я—--------
студент!» Іще—

«Оце так лабораторія!
; прнла-

бо 
уполо• 
шляхи.

чокає не іі-ііки приймальна комісія • 
інстктуїу, а й член» громадської 
приймальної комісії. Хто 
центи: члені! комітету 
відмінники навчання, 
Словом ті, кому е що 
завтрашнім студентам, 
порадити, допомогти.

І відтоді комітет комсомолу вже не ви
пускає зі свого поля ІОру ИОВОСПСЧСННХ

про МОЛОДШИХ

НАЗВ

цікавість: г .......
Ог би розібратися в отому прила
ді...» і несміливість: «Ой які тут хо
дить, усе, мабуть знають і вміють...» 
І оте запитання, яке кожен задає 
самому собі; «А я? Чи справлюсь, 
чи зумію?»

Пізніше вони знову ставали різ
ними. У одних після кількох напру
жених днів навчання несміливість 
переростала в розгубленість. 1 тоді 
вже не запитання, тоді відчай: не 
зумію. У других розгубленість ця 
виявляється трохи пізніше, коли 
настає пора студентського «хрещен
ня» — сесії. У третіх... А вгім. 
варто кожному згадати, яким вш 
був у ті далекі (чи ії не зовсім) ро
ки, і стане зрозуміло: ми, старші й 
досвідченіші, не маємо права поли
шати першокурсники самих на себе. 
Коли ж ми починаємо бути потріб
ними їм? У нашому інституті комі
тет комсомолу вважає: з першого 
знайомства. Себто тоді, коли всі 
вони ще називаються абітурієнтами 
і приносять до інституту свою мрію 
разом із заявою і всіма необхідни
ми документами. Тому абітурієнтів

Канікул, як і сесії, чека
ють усі. Та, на відміну від 
сесії, канікул, по-першє, 
ніхто не боїться, по-друге, 
гсі чомусь переконані, що 
чим вони довші, тим кра
ще. І все ж... Коли наш 
фотокореспондент М. Тер- 
навський заглянув до Кі
ровоградського коопера
тивного технікуму імені 
М. П. Сая, скінчилася не 
тільки сесія, скінчилися й 
такі жадані студентські ка
нікули. Щоправда, вони 
ще довго пануватимуть — 
у розмовах, спогадах, у 
пам’яті. Та все це буде 
тільки у вільний від на
вчання час. Бо в розпалі— 
новий семестр. Отож зно
ву книги, лекції, конспек
ти. Знову довжелезні фор
мули, виведені вашимі' 
руками на блискучій дош 
ці, прилади, досліди (фотс 
справа). Але не забудьте 
заглянути після занять ї 
комітет комсомолуї Люд
мила Кочерга, Олександр 
Сокуренко, Микола Лап 
шин, Валентина Мельни 
ченко, Надія Нелюбова 
Лариса Богучарська, Зої 
Колесник і секретар Євгеї 
Димура того дня довго н» 
розходилися з комітеті 
(фото внизу). Було про Щ( 
поговорити комсомоль 
ським активістам — адж< 
попереду цілий семестр 
А їх, комсомольців, як ві 
домо, стосується і успіш 
кість, і проблеми відпо 
чинку — словом усе, ЧИЛ 
живуть 590 майбутні 
кооператорів.

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

іюші? С гу- 
комсомолу, 

активісти, 
розповісти 
хто може

своїм
першокурсників. Якщо говорити офіцій
ною мопою, то п комітеті комсомолу з 
І вересня починає спою діяльність сектор 
по роботі з першокурсниками. Він і ко
ординує дії всіх тик, хто називає вчо- 
рпшніх абітурієнтів своїми друїями. А їх 
багато. Особливо серед найстарших. У 
нас навіть традиція гака — випускники 
обов’язково беруть шефство над першим 
курсом. Спочатку — знайомство. З фа
культетом, кафедрами, викладачами, 
комсомольським актином. На філологіч
ному новачків обов'язково ведуть до лі
тературної студії сОбрій». І повсюдно 
родловідаюгь про історію вузу І його 
сьогоднішній день, при плани і завдання, 
що стоять перед його колективом, а зна
чить, і перед ними. І відповідають на 
запитання.

— А що вчити легше — фізику чи ма
тематику?

— А де краще готуватись — у бібліоте
ці чи дома?

— Л чи обов’язково треба конспекту
вати? Якщо треба, то ик?

— А коли краще вчити — відразу піс
ля лекції чи ввечері?

— А як...
Запитань безліч, і на кожне — 

відповідь. Валерію Репсиько, п’яти- 
курсницю фізико-математичного фа
культету. першокурсники 12-ї груші 
слухали уважно. Дівчина ж — від
мінниця. Потім частенько прибігали 
у 52-у групу: «Валеріє, а ик мені 
бути ось гут?..»

Особливо часіо до 
друзів п’я гикурсники 
перед першими комсомольськими 
зборами. Чи слід новторюваїи, яке 
значенні! в становленні груші, ц її 
житі і відіграють ці іборп- Від них 
значною мірою залежить, якою буде 
група і чи народиться поїш взагалі.

— Зчаєш, у школі іііі звітно-виборних 
зборах ми нерідко мучились: ніяк -не 
могли придумати кожному доручений, я 
и душі навіть трохи потерпала: 
доведеться мені відповідати за 
столів в аудиторії?.. Потім, коли 
на подала свої пропозиції, мені 
соромно стало за такі дитячі 
Скільки ми всього 
лч — остигнути б 
Наталка допомогла 
во розповідала про

Цго розмову двох 
чуп випадково Навіть не заинтап у дів
чат, .з якого зони факультету. Цілком 
можливо, що таємнича Наталка — це 
комсорг 52-ї групи фізіїко-матемнтичною 
факультету Наталя Хряпченко. Це війн 
допомагала в підшефній 12-й групі готу
ватися до зборів, складати план робота 
на перший семестр. А може, й хтось ін
ший — адже и кожній і руні обов'язково 
оула своя Наталка

І все ж недаремно кажуть: тон 
не студент, хто не склав заліки-, чи 
екзаменів хоча б на одній сесії. 
Першокурсники знанні, про цс з 
розмов, старші — з досвіду. І тому 
за місиш, до початку перших залі
ків на всіх факультетах проходять 
тематичні комсомольські збори: «Ти 
і перша сесія» Проходять па пик 
першокурсники, їхні шефи, прихо
дять і викладачі, ті, кому доведе
ться ссати першими екзаменатора
ми в студентському житті майбут
ніх педагогів. І знову розмова щи
ра. дружня. Про усіїіїшіісті, (пер
ший бо семестр позаду), про труд
нощі. Знову запитання і знову від
повіді — такі ж конкретні, ділові, 
дружні.

Позаду перший семестр, позаду 
перша сесія. Па початку другого се
местру наші студенти (вже справж
ні), пізнавши смак справжньої на
уки, починають відчувати поїш до 
самостійної наукової робити.

МОЛОДШИХ 
приходили

■НІ не 
чистоту 
Снітла- 
ііавіть 
думки.такі

цікавої о наплинува- 
усс переробити... Це
пам'ятаєш, tu; ціиа- 

свою групу?
першокурсниць и но-

В. ГІОЛАДЬКО, ■ 
секретар комітету комсомолу 
Кіровоградського педінститу- 1 
ту імені О. С. Пушкіна.
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РІВНОВАГИ

ЗІРКИ-

, О. глх, . 
голова спортклубу 
«Зірка».

MOjlMl

ІІА ЗАСНІЖЕНИХ ЛЛІЯХ — ЗМАГАННЯ 
ЛЕГКОАТЛЕТІВ. НА ФОТО УНИЗУ - КРОС 
ПА ПЕРШІСТЬ ОБЛАСТІ ПРАВОРУЧ - 
ПЕРЕМОЖЕЦЬ ЗАБІГУ НА 2000 МЕ1РІВ 
( І-'РЕД ЖІНОК ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА АВЛН- 
ГАРДІВКА ОЛЬГА ДЕМЕХЛ.

Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

ПРИХОДИТЬ випускник факуль
тету фізвиховашія до керівника 

спортивного товариства і каже;
— Дайте мені спортивний зал. 

зразковий легкоатлетичний комп
лекс, а взимку — манеж, дайте доб
ре згуртегану групу чи команду 
спортсменів, — і я зроблю з них 
чемпіонів.

Дали групу, створили належні 
умови для тренувань. Через два ро
ки запитують у молодого фахівця:

— Де ж чемпіони?
— А моїх хлопців не включають 

до збірної, бо воші тільки третьо
розрядники. Вимоги підвциіуються, 
треба створити ще кращі у мови для 
підготовки леп> оатлетів.

Сприяють, допомагають. Але зно
ву тренер «найбіднцинії» — у його 
секції немає жодного першопозряд- 
иика. І починають йому «вичиту
вати»:

— За 
муєте?

— ? 
гальннй 
і дівчат.

— А олімпійський приціл?
— Ще є час...
З Василем Покрншкіним такого 

не було. Ні, він не випускник фа
культету фізвиховашія. він — інже
нер. Працював па «Червоній зірці», 
був викладачем інституту сільсько
господарського машинобудування і 
гордився тим, що р студентські ро
ки погранив до числа призерів рес
публіки серед борців-сам'бістін А 
тепер майстер спопгу Василь По- 
кпіпіікін хотів, щоб і тут, у Кірово
граді. буди такі призери та чемпіо
ни. І він у вільний від роботи час 
тренував дішамічськнх борців. Не 
вимагав олімпійського килима і 
зразкового спортзалу, хіба що ста
вив одну лише вимогу:

— Дайте мені можливість 
брати потрібних хлопців.

До нього прийшли І7-річні. 
він хотів ще молодших.

— Поки такі стануть майстрами, 
ТО вже не буде надії, ЩО ВОШІ ДОВ
ГІ:’! час виступатимуть за команду— 
сім'ї' ліги, нерозв'язані особисті 
проблеми. Чемпіона треба «робіни» 

> шкільної нарти 1 якщо вій уже в 
єЬ.-пзлп.ять літ майстер, то є ще час 
і на дорогу до Олімпу.

Він вірив у свої сили І зрозумів, 
що цим хлопцям треба віддати 
усього себе — тільки ТОЛІ б\дс 
стрімкий розгін Отже, основне за
няття — Тренерська робота.

Тепер він уже ппашовав з 12-річ- 
ннмп хлоп'ятами. Дітям було ціка
во. бо тренер ■гортав увагу не ли
ше на відпрацювання елементів 
вправ борця-самбіста. Були ігри. 
Бмла розмова про молодого олім
пійця. 1 була заслужена похвала, 
коли юний спортсмен перемагав 
свого суперника.

Та раптом несподіванка — на 
чергове заняття з'явилися не всі 
його вихованці. Окремі юнаки потім 
зовсім залишили секцію І тоді По
кричи.ін розшукував їх в школі, 
вдома. Але умовляння рідко коли

що ж ви зарплату огри-

перш за все дбав про за- 
фізнчішй гарт цих хлопців

иілі-Але

І

DTflT ЧИ ДАЛЕКОDluD ДО ОЛІМПУ!
трі.ох борців і Євгена 
Бойченка включили до 
складу збірної коман
ди УРСР. яка почала 
готуватись до II Всесо
юзних молодіжних ігор.

Тепер уже Покриш
иш не бідкається про 
резерв. Бо в ДІОСІ1І 
працює 11 груп (самбо, 

дзю-до):' дві групи — 
спортивного удоскопа- 
— иавчальпо-трепуваль-

Не так давно ми підво
дили підсумки минулоріч- 
них стартів першості краї
ни з футболу, аналізували, 
підраховували всі плюси 
та мінуси, а тепер вже ’ 
маємо орієнтир на новий 
сезон.

Дещо по-іншому урива
тиме боротьба серед клу- 
бів другої ліги класу «А». 
В цьому році тут виступа
тимуть не ?0, а 22 колек
тиви. У кіровоградської 
«Зірки» такі суперники: 
«Спартак» (Житомир), ар
мійці Києва, Львова, Оде
си, «Фрунзенець» (Суми), 
«Локомотив» (Вінниця), 
«Авангард» (Ровно), «Ме
таліст» (Харків), «Суднобу
дівник» (Миколаїв), «Ко
лос» (Полтава), «Колос» 
(Нікополь), «Кристал»
(Херсон), «Говерла» (Уж
город), «Хвиля» (Хмель
ницький), «Буковина»(Чер
нівці), «Новатор» (Жда
нов), «Шахтар» (Горлівка), 
«Атлантика» (Севастополь), 
чемпіон України 1976 року 
серед колективів фізкуль
тури чернігівський «Хімік »,

«Торпедо» (Луцьн), «Фо- 
топрилад» (Черкаси).

Сороковий чемпіонат 
Радянського Союзу роз
почнеться у суботу, 2 квіт
ня. Першими в бій за 
звання чемпіонів країни ; 
вступлять команди вищої 
ліги. А на другий день, у 
неділю, удар по шкіряно
му м’ячу в офіційному 
матчі зроблять представ
ники другого ешелону, 
яким треба буде провести 
по сорок дві зустрічі.

З метою кращого об
слуговування уболівальни
ків цього виду спорту ди
рекція стадіону «Зірка» 
заздалегідь розпочала 
продаж абонементів на ці 
поєдинки. Вистачить їх на 
двадцять ігор (в залежнос
ті від секторів), ціна — 
16 і 1 Гкарбованців, що на 
20 процентів нижче вар
тості квитків ча цей пе
ріод. їх Адожна придбати 
на стадіоні.

допомагали. Навіть 
пий Сергій Мезенцев залишив один 
раз тренування, Володимир Єфімов 
не прийшов двічі.

Василь Покришкін шукав упу
щення. 1 збагнув: юним спортсме
нам хочеться 
на змагання, 
збирають на рік І—2 рази. І то ці 
поєдинки в своєму спортивному то-’ 
ваппегві.

Тоді Покришкін вирішив органі
зувати 4-екцію борпів-самбістів у 
«Колосі». Тут вихованці Василя Бо
рисовича мали змогу виїжджати на 
змагання частіше. І не одразу по
значилося на їхній майстерності. А 
КОЛИ в 1974 попі в «Колосі» відкри
ли ще й ДЮС11І, сскпія борців пе
ретворилася в ціле 
лення

Перші зустрічі 
Сили майже рівні, 
папці Покршпкіна 
іній програш. Через рік матч 
лоса» з «Динамо» закінчився з ра
хунком 9:2 на користь представни
ків сільського спортивного товари
ства. 1 ось уже команда юнаків їде 
на першість республіканської ради 
ДСГ «Колос». Кіровоградські сам
бісти займають пспшу сходинку в 
турнірній таблиці. Невдовзі Воло- ми. і переконаний, що і їх невдовзі 
димпр ЄФімов, Сергій 
Євген Бойченко стали 
республіки серед юнаків.

Тренер домігся сг.сго — за 1975 
рік ного вихованці взяли участь у 
18 змаганнях.

Хлопці з «Колоса» знали, що їх 
чекають нові випробування. І тому 
ще з більшою наполегливістю готу
вались до наступних поєдинків. А 
під час змагань вони мали пагоду 
перейняти досвід іменитих спорт
сменів. Так. мужність виховується 
в бою. І Покришкін знову і знову 
намагався знобити псе можливе, 
щоб ті бої були частіше, і щоб ко
жен з них стакан чаируженіїпим. 
Спортсмени ШОСІП. дивись. вже в 
республіканській збірнії! «Колоса». 
А «недоторканим» дниамівцям про
тали з мінімальним рахунком — 
22:21.

Найщасливіїпим бмв 
ужинок. Спортсмені! «Колоса», 
ступаючи за збірну області 
юнацькій першості України .з бо
ротьби дзю-до. були третіми. Олек
сандр Вчсоколяп годі став чемпіо
ном в особистому заліку. Па почат
ку року Єфімов Бондаренко. Єо- 
иов, Внсоколяп. Мс-зеппев. Кх.тіш- 
ков і Бойченко стали кандидат ями 
п майстри. У жовтні Єфімов. Ку- 
лішкоп і Мезенцев викопали нор
ма гивн майстрів спорту СРСР. Них

диснипліпова- лення. п’ять
них. чотири — початкової підготов
ки. Вже й наймолодші (1962—1963 
років народження), яких тренують 
Леонід Медведев і Тофік Байра
мов і динамівець Володимир Дов
женко, виграли першість республіки 
з дзю-до серед школ я ріп. А По
кришкін із старшою групою привіз 
найвищу нагороду з першості, рес
публіканської ради ДСТ «Колос». 
Потім його вихованці у складі збір
ної нього товариства стали чем
піонами України І це висоти тих. 
v кого ? лише один старенький,бор- 
цівський килим та орендована кім
ната для тренувань (.залом її не 
назвеш). 11с. — золото н срібло 
хлопців. які не можуть похизува-; 
тиса вишуканою спортивною фор
мою. Скромні і «непробивні» улюб
ленці Василя Покрпшкіна доводять 
croio правоту високим ентузіазмом 
і мужністю. Такий v них і тренер. 
Він не підкреслює своєї переваги 
перед отим колегою. ЩО ПЄ ЗМІГ під
готувати жодного легкоатлета, пер
шорозрядника (у Покрпшкіна за 
десять ліг — 13 майстрів спорту, до 
40 кандидатів v майстпй. майже 80 
першорозрядників). Він називає 
імена хлопців, які стали чемпіона-
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частіше потрапляти А в Кіровограді їх

навчальне вілді-

з дпиамівцями. 
хоч інколи внхо- 
малп мінімаль- 

«Ко-

Мезенцев, 
призерами

торішній 
ви
на

7) Наша ^рееа і телефони
316030. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарсьного, 36. 
Телефони: зідповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів і матової роботи—2-45-36, відділу вій- 
сьново-латріотичного виховання та спорту — 2-46-67.

БК 16217,

ОКОПОІіВТИ 
співчуття:. 
тренерові, 
Як і тим, 

ДЗЮ-ДО.; 
бо знає

запросять у просторий зал і ска
жуть:

— Це нам дарунок за стійкість. 
Недосвідченого колегу ВІІ’ не. 

осуджує: «Може, йому важче. Воно, 
хоч і легка атлетика, аіе 
її нелегко...» Це — не 
часом проблему одному 
розв’язати не під силу,
хто займається самбо чи 
Він переконаний л ньому.
«біди» евлї’х ь-оюг За п'ять остан
ніх років В Б. Покришиш був суд
дею. головним секретарем на 39 об
ласних. республіканських та всесо
юзних змаїаннях 154 дні — без 
своїх вйховаш’іц. Він спостерігав 
за «чужими» Вчився. досліяЖмлавц 
відкривав причини поразок. І тому 
ПІСЛЯ перемоги його команди ми 
чуємо з уст Покрпшкіна:

— Це ми всі разом.
А якщо невдача, то чомусь лише 

про себ*:
— Я десь прорахувався 
Хоч -треба було інше:
— Ми не зуміли...
А колезі:
— На помилках 

братись досвіду.
1 додає:
— Тільки треба 

цих хлопців — як і

Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.
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Обсяг 0,5 друк, арк, Індекс 611-97, Зам. № 61. Тирані СО 000,

Як ми вже повідомляли, у 
Дніпропетровську посланці чо
тирнадцяти областей республіки 
і м. Києва змагалися за медалі 
других республіканських моло
діжних ігор з баскетболу серед 
жіночих команд.

Всі зустрічі проходили луже 
напружено. Спочатку шістнад
цять- колективів змагалися в 
чотирьох підгрупах, а потім по 
два переможці підгруп грали у 
півфіналі. Це право завоювали 
і паші земляки. Вони зайняли 
третю сходинку і боролися за 
С—8 місця: з рахунком 42:72

програли допеччаннам, а матч-1 
з. чернігівськимн спортсменками. 
uiirpa.ni — 78:73. І .в них Пула 
рівїід кількість очок т представ- • 
пнцчми Чернігівської- та До-, 
ценької областей. Лише за різ-, 
іінцеїо очон кіропоградкам ді 
сталася сьома сходинки. - Воин І 
принесли у копилку області пер 
ші двадцять чотири залікоп 
ОЧКІІ.

В. ТВ ЕР ДОСТУП.

ЙОСИП КОБЗОН— 
У КІРОВОГРАДІ

— Кіровограді паді вітати у своєму рідному місті 
земляка, відомого співака, народного артиста Дагестан
ської АРСР. заслуженого артиста РР-ФСР, лауреата 
міжнародних конкурсів естрадної пісні Йосипа Кобзона. 
Пего пісні приваблюють особливим громадянським па
фосом, ліричною піднесеністю Вдало творпті співак у 
співдружності з композиторами Олексаіідрою Пах’муго-’ 
воіо, Мікаелом Тарпвсрлієвим. Про це свідчать такі ніс-' 
пі. як «Гарячий сніг» «Пам’ять», — почав свою розпо-. 
відь заступник директора обласної філармонії О І. Єли- ’. 
саветський. — Разом з ПосппОм Кобзоном до нас завітає 
провідна артистка радянської естради Людмила Сен
чина.4 Не зроблю відкриття, коли скажу, піо концерти’ 
стануть святом для шанувальників їхніх талантів.

У лютому в обласну філармонію має приїхати ряд тпопчпх , 
мистецьких колективів та виконавців. 9—ІД лютого п Олгк- '' 
єандрії Світ.товодську і Кіровоградському 'музучнлиіці висту- ’ 
нив вокально-інструментальний ансамбль »Музики» Закарлат- - 
сі.кої філармонії Лауреати’ всесоюзних конкурсів А. Шкстко ’ 
(домра) і міжнародних конкурсів ‘ T. Заварсі.ка (віолончель) бу- • 
дуть гостями учнів музучнлниіа п обласному центрі 14—15 лю
тою. Естрадний колектив «Олеся»- Ровснської Філармонії глетро- * 
люватимс по області з 15 но 20 число місяця. В цей же час тру- • 
дівнпкн Кірсвоградіцннн зможуть познайомитися з ансамблем 
бандугнстів «Десна» Чернігівської філармонії.

В Олександрії 17 лютого виступатиме лауреат міжнародного 
конкурсу В. Суханов (рояль). Вокально-іцс:рументальний ач- ‘ 
гамбль «Беркут» ми чекаємо нл 19—24.-струнний квартет імені • 
М Лисенка з Києва власники абонементів -можуть песлУхатн • 
21—22 лютого. В залі філармонії.тл Ноноукраїнці наступні дії і . 
дні виступатиме, державний ансамбль лісні і танцю «Уморина» 
Мордсгсько: ЛРСР. До трудівників шахтарського міста з.-.ніта-т , 
а концертом лауреат .міжнародного конкурсу скрипаль В Брод- ’ 
ський. ” _

Естрадна група Донецької філармонії.з участю читця ' 
Євгена Марголіна побуває протягом, чотирьох останніх : 
днів місяця в Олександрії. Спігловодську. Знам’янці та •• 
р. обласному центрі. Завершить пашу програму лютого 
Київський камерний оркестр виступом v Кіровоградсько- \ 
му .музучнліпці та. певно, в ІІовоукраїїкіі. ■

дуже потюбити 
свою Г’°боту...

М. ШЕВЧУК.

теж можна на-

ДРУЗП

НАГАДУЄМО, ЩО З 1 ЛЮТОГО ВІДКРИТО ПЕ
РЕДПЛАТУ НА НАШУ ГАЗЕТУ. ПОВІДОМТЕ ПРО ЦЕ 
ТИХ, ХТО ЩЕ НЕ ПЕРЕДПЛАТИВ «МОЛОДОГО КО
МУНАРА». ГАЗЕТА — ВАШ ДОБРИЙ ДРУГ І ПОРАД
НИК. ПЕРЕДПЛАТУ МОЖНА ОФОРМИТИ НА ПОШТІ, 
В АГЕНТСТВАХ «СОЮЗДРУКУ», А ТАКОЖ У ЛИСТО
НОШ. ПОСПІШАЙТЕ!

«І ГАЗЕТА* 
ІМОЛОДиСі 
КОМУН®®

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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