На порозі

РОЗМОВА
НА АКТУАЛЬНУ
ТЕМУ

ЙИ«»® ЖИТТЯ
Зовсім скоро, друже
десятикласнику, за тПоею
спиною востаннє зачиняться двері школи. Востаннє!
Цього ти і чекаєш, і боїшся. Згадай, як у третьому
класі тобі хотілося пошвидше стати дорослим. На
старшокласників ти дивився тоді з повагою і навіть
з доброю заздрістю. Тепер так дивляться на тебе.
Отже, тобі сімнадцять. Цілком доросла, самосгійна людина. І перед тобою стоїть найскладнішс із
складних питань — ким бути?
У нинішніх випускників багато дорослих друзія.
Це не тільки вчителі, а й викладачі міжшкільних нав
чально-виробничих комбінатів, колгоспні агрономи—
шефи учнівських виробничих бригад, робітники-наставники із заводського навчального цеху. Під їх ке
рівництвом учні встигли приміряти свої здібності,
спробували сили в умовах сучасного виробництва.
Більшість минулорічних випускників Федорівської
десятирічки Кіровоградського району трудиться в
місцевому колгоспі Імені Боженка. Після закінчення
школи вони стали хліборобами, успадкували від сво
їх батьків нелегкі хліборобські турботи, честь і слдву хліборобську.
Несуть вони цю естафету гідно. У тракторнчі
бригаді № 1 привітно зустріли вчорашніх учнів Саш
ка Воробйова та Віктора Волкова. Хлопцям доручили
самостійно працювати на тракторі Т-70.
Хороша традиція здавна існує у цьому колгоспі —
урочисто проводжати до лав Радянської Армії. Ке
рівники господарства, батьки, односельці дають на
каз призовникам вірно служити
Батьківщині. І, як
правило, кожному вручають грудочку федорівської
землі, щоб не забували про рідне село, про той край,
де зросли. А ті, що нині служать, пишуть листи до
батьків і односельців: «А хто тепер на моєму трак
торі працює, а чи одержував колгосп нові машини?»

В обкомі ЛКСМ України
Відбулося чергове засідання бюро обкому комсомолу,
на якому розглянуто питання про роботу Олександрійсь
кого райкому комсомолу. В прийнятій постанові відиачається, що районний комітет комсомолу помітно знизив
рівень оріаиізайійас-політичної і ідейно-виховної робо
ти. Бюро райкому слабо здійснює контроль за діяльніс
тю комітетів.комсомолу, працівники райкому мало бува
ють в первинних організаціях, пс падають їм практичної
допомоги.
У комсомольських організаціях колгоспів імені Лені
на, імені Петровського і Олександрійському кіизаводі-174 та інших не проводиться Ленінський залік, від-

Свою першу d житті
металургійну
плавку провів Вячеслав Стригун шість
років тому тут, на Світловодсьному заво
ді чистих металів, А сьогодні він — пла
вильний четвертого розряду, виробничі
завдання виконує в середньому на 150 —
170 процентів при відмінній якості пр>дукції. Колишній учень уже сам ділиться
багатим досвідом, підготував до самостій
ної роботи трьох молодих робітників.
Вячесласа хвилюють не тільки вироб
ничі срави. З перших днів він активно
включився
в грсмадсьне
життя цеху.
Встигає скрізь.— і допомогти у випуску
«Комсомольського прожектера», і побу
вати у підшефному нласі СШ № 4. і ви
йти на чергування у складі заводського
оперативного
комсомольського загону
дружинників. Комсомольці обрали його
заступником секретаря цехового осеред
ку та членом заводського комітету ком
сомолу, а комуністи одностайно прийня
ли кандидатом у члени КПРС.
Ділом відповідає В. Стригун на виявле
не йому довір'я бути в лавах ленінсько,
партії; Недавно він
зі своїми нолегами
Вадимом Гребенюком та Сергієм Дацю
ком узяв підвищені соціалістичні зобо
в’язання — збільшити
випуск готово,
г-родунції ще на 0,3 процента.

Щороку навесні вузи, середні спеціальні навчальні
заклади влаштовують дні відкритих дверей.
Користь
від подібних заходів очевидна. Викладачі навчальних
закладів мають змогу знайти саме «свого» абітурієнта,
а старшокласники в свою чергу ще раз переконуються
с правильності вибору, або, що те?« нерідко
буває,
приходять до висновку, що улюблена
спеціальність
не така елю й цікава, якою здавалася
раніше. Дуже
добре, коли таке розчарування
приходить вчасно,
коли ще не пізно переглянути свої блакитні мрії. Доб
ру справу в цьому напрямі робить Кіровоградський
педагогічний інститут. Свої профорієнтаційні пункти
він має в багатьох районах області. Приміром, в Устинівськоглу районі успішно діє Факультет майбутніх
учителів. Основна мета Факультету — виявити учнів.
схильних до педагогічної роботи, підготувати їх до
вступу у вуз чи у середній спеціальний навчальний
заклад. На цьому Факультеті вчаться старшокласни
ки Криничненсьної десятирічки Віра Горщар, Мико
ла Кобзар. Лариса Соломко. Іра Атрошенко. восьми
класниця )Жовтневої
”------------“ ----------; ' — школи “
восьмирічної
Таня Корешок.

Велика роль у професійній
і життєвій орієнтації
належить комсомолу. Райкоми ‘і міськкоми
*
ЛКСМ
України, комітети комсомолу формують трудові заго
ни, направляють молодь на ударні будови п’ятиріч
ки, вручають путівки на найважливіші ділянки всена
родної прані. Це проходить в урочистій обстановці.
Комсомольським органам треба потурбуватися, щоб
ентузіазм, патріотичні
поривання юності не були
схолоджені казенним словом, байдужістю прийому
на місцях.
Майже десять тисяч школярів області підходять до
порогу самостійного життя. Кращі риси сформувала
у них школа: ідейну переконаність, працелюбність,
прагнення до знань. І куди б не прийшов випускник,
його повинні зустріти щиро, доброзичливо, зацікавле
но. Нашій країні небайдужа кожна молода доля.
У добру путь, шкільна юнь!

ДОБРІ
ТРАДИЦІЇ

БРИГАДИ
Чимало

дій у

добрих градя-

комсомольсько-мо

лодіжної бригади

водіїв

виробничого

автобази

об’єднання «Олександріявугілля», де

бригадиром

член КПРС Микола Кор

пев. Наприклад, коли здій

снював свій тривалий noльотчик-космонавт

літ
о. ПОКРОВСЬКИЙ.

Скажімо, кому не відома на заводі «Червона зірка»
трудова династія Стахурсьних?
Кадровий робітник,
бригадир
слюсарів-монтажничів цеху
механізації і
верстатобудування Володимир Федорович Стлхурський
трудиться на підприємстві з 1954 рону. За цей час пе
редач свою майстерність сотням молодих робітників.
Поруч із батьком почав свою трудову біографію і син
Юрій.

Певно, кожен випускник 1983 року вже остаточно
вирішив, якою життєвою стежиною іти після закін
чення школи. Багатьом з них вибрати професію до
помогли міжшкільний навчально-виробничий комбі
нат, учнівська виробнича бригада. Нині в області
нараховується 26 МНВК, де старшокласників вчать
16 спеціальностей. Хочеш освоїти ази професій буді
вельника, шофера, оператора
машинного
лоїння,
швачки — будь ласка. Тобі завжди допоможуть ква
ліфіковані викладачі. Екскурсії на заводи і фабрики,
тракторні бригади і тваринницькі ферми, часті зуст
річі учнів зі своїми
шефами, вечори-знайомства з
представниками багатьох
професій, дні відкритих
дверей — все це теж позитивно впливає на свідомий
і серйозний вибір життєвого шляху.

сутній контроль за проведенням занять в школах комсо
мольської політосвіти.
В багатьох первинних організаціях порушують строки
лр.оведення комсомольських зборів, їх рішення часто не
виконують. Чимало недоліків допускають комітети ком*
сомолу і у внутріспілковій роботі. Райком слабо конт
ролює, виконання власних рішень.
Роботу бюро Олександрійського райкому ЛКСМУ ви
знано незадовільною і зобов’язано в короткі строки лік
відувати виявлені недоліки. Районному комітету комсо
молу требз'.підвищктп відповідальність у керівництві
первинними організаціями, глибоко проаналізувати їх
діяльність, подати практичну допомогу. Ранком комсо
молу зобов’язано також поліпшити роботу по боротьбі з
правопорушниками серед молоді, по зміцненню трудової
і виробничої дисципліни.
Бюро обкому комсомолу розглянуло також ряд ла
тань внутріспілкової роботи.

СРСР двічі Герой Радянсъкого Союзу Л. І. Попоз,

Вячеслав СТРИГУН.

Фото І. КОСЕНКА.

автомобілісти зарахували
славного земляка до складу своєї

Зор
над степом
Агроном відділка Мико трактор Т-74 комсомолець
ла Замашний майже по Микола
Романенко, він
стійно перебуває в полі, же групкомсорг відділка.
де трудяться комсомольсь Оперативно працює і шо
ко-молодіжні
екіпажі. 1 фер
Михайло Руденко, член ВЛКСМ Віктор Бащоразу задоволений якіс котрий автомашиною ГАЗ- довський — директор сіль
тю сівби.
52 своєчасно доставляє з ського буднику культури.
пішов на
Сіяти в нічний час не- комори посівшій матеріал. Цей колектив
■ легко. Робити це вдень, Агрегат він
обслуговує допомогу в третій відділок
першому
коли світить сонце і нав широкозахватний — з колгоспу. А в
відділку на молодіжному
коло все немов на долоні, двох сівалок.
— одна справа, а вночі, ко
— Брали ми зобов’язан агрегаті старанно трудять
ли навкруги темно, лише ня виконати змінні норми ся комсомольці Олександр
зорі сяють угорі та сліп виробітку па 110 процен Повиков і Володимир Тослюсарілять очі промені ліхтарів, тів, — розповідає Сергій пота — обидва
тракторної
працювати набагато склад Ткаченко. — У перші дні оємонтннкв
ніше. Виручають завзяття, сівби зробити це було не бригади.
прагнення зацершитв вес легко: заважали
дощі,
— Сьогодні в полі тру
няну сівбу в найкращі аг групі дозрівав повільно. А дяться і сімейні екіпажі,
ротехнічні строки.
тепер погода стоїть чудова — каже Сергій Ткачсико.
Очолив комсомольсько- — тільки старайся, пра — Хочеться
відзначити
молодіжний сівальний екі цюй. Ми вже засіяли віз- старанну прашо батька іі
паж секретар
комітету сом і ячменем понад сто сипа СтрсльцоБИх. Сергій
комсомолу колгоспу імені гектарів площ.
Йосипович та Олег обслу
Шевченка’ Сергій Ткачен
Нинішня весна має свої говують трактор
Т-74:
ко, молодий комуніст, пов особливості. Обсяг робіт у батько в пічну зміну, "а син
ний сил і творчої наснаги,. полі зріс майже втроє (до — удень.
Разом з ним сіють овес, водиться пересівати ози
Непомітно спадають на
ячмінь та інші ярі комсо мі), тут не те що година — землю сутінки. Вечірні зо
мольці Віктор Доброволь- кожна хвилина
па вагу рі ледь-ледь освітлюють
ськіїіі, Юрій
Русявий та золота Недарма кажуть, степ. А вдалині чути спів
Сергій Руденко, Трудова що весна одним днем крас тракторних двигунів, йде
біографія кожного з них на. Ось чому комсомольці сівба.
уміститься і-а одній сто колгоспу імені Шевченка
рінці. Ляше торік закінчи створили три комсомоль
І. РОМАНЕНКО,
громадський
корес
ли Коробчинську середню сько-молодіжні екіпажі і
школу, потім — курси шо дали слово, що, працюючи
пондент
«Молодого
ферів, а нині ж перевірка в нічний час, упорають не
комунара».
ділом — сівба.
І-іовомиргородський
менше 600 гектарів. Екіпаж
Впевнено•веде
у ГОНИ одного з агрегатів очолює район.

бригади і весь

час виконували за

норми. Зароблені

нього

гроші,

близько і000 карбованців,
було

перераховано

у

Фонд миру.
Відзначилася
бригада |
Николя Корнева
у зма
ганні на честь 60-річмя уг- а
вороння Союзу РСР. За І
60 ударних трудових тяж- І
пін вона перевезла понад і
завдання більше 00 тисяч |
тонн вантажів, заощадила
значну кількість пально- І
го.
Відмінно трудяться ком
сомольсько - молодіжний
колектив і сьогодні. З по
чатку року
понад план 1
перевезено 34 тисячі тон і
вантажів. Це найвищий І
показник в
автоколоні
?<° 2, яка трудиться на ви
везенні породи з вуглероз- і
різу «Морозівський». Від
мінно волять потужні са
москиди водії Олексій Жу[• ган, Анатолій ПашковсьI кий, Валерій Шаповалов,
Олександр Левчёнко.
Колектив бригади підI тримав ініціативу
мос
квичів провести І 6 квітня
1 комуністичний
суботпик.
Бригада Миколи Кориєза
дала слово в пень суботника виконати
завдання
на 120 процентів.
В. КОЛЕСНИКОВ,
працівник міськрайонної газети «Ленінсь
кий прапор».
м. Олександрія.

2 стор

«Молодий комунар»

2 квітня 1983 року
ЛАВШІМ шляхом ви
С
зволителів вів свій під
розділ ротний
командир

НАШ СУЧАСНИК

Демид Бабак. Він мріяв
скоріше ступити на землю
рідної Полтавщини, вряту
вати
земляків від фа
шистського ярма. Перебу
ваючи в першому ешелоні
діючої армії, Демид Іва
нович пройшов від Волги
до Дніпра. Був поранений,
після короткого лікування
повернувся в свій полк. На

МРІЇ ЗБУВАЮТЬСЯ
Еелектромехайка захо
пила Віктора Білоскурського ще з юних літ. У
школі кому найбільше по
добалися точні науки. Був
активним
учасником фі
зичного та технічного гурт
ків, увесь вільний час від
давав конструюванню ра
діоприймачів та електро
приладів.
Спочатку він
складав
прості схеми, а
далі — складніші. Не ви-1
падково після закінчення •
інколи Віктор вибрав собі
професію електромонтера.
У цех киснево-компре
сорної станції Побузького
нікелевого заводу імені
60-річчя СРСР Віктор при
йшов близько п’яти років
тому, одразу після служби
в армії. Швидко знайшов
хлопець своє місце в ко
лективі, здружився з Н1ІМ.
Все обладнання киснево-,
компресорної станції жи
виться
електроенергією.
Безперебійна робота стан
ції забезпечує чіткість у
всій технологічній ланці
одержання .товарної про
дукції — феронікелю. Ад
же без постійного надход
ження на плавильні печі
кисню неможливо
весгн
процес переплавки сухої
руди на метал. На брига
ду електромонтерів покла
дено відповідальне завдан
ня — слідкувати за безпе
ребійною роботою та своє?
часно проводити ремонти
всього електричного госпо
дарства на станції.
— Наш колектив успіш
но справляється зі своїми
обов’язками, — розповів
старший електрик станції
Б. 1. Фраичук. — В своїй
роботі
електромонтери
рівняються на бригадира
— Білоскурського. Віктор
дисциплінований, принци
повий у вирішенні склад
них виробничих
питань,
нетерпимий до проявів без
господарності. Цього ви
магає і від товаришів по
бригаді.
В. Білоекурський — член
цехової групи раціоналіза
торів і винахідників. Він
бере активну участь у по
шуку нових способів ре
монту електричного обладпання. За минулий рік в
його новаторському дороб
ку — чотири раціоналіза
торські пропозиції. Завдя
ки впровадженню їх у ви
робництво
зекономлено
чимало
електроенергії,
продовжено служб}’ КІЛЬ
КОХ видів обладнання.
Економічний ефект від но
вовведень складає понад
1400 карбованців.
Віктор активний у гро
мадському житті. Він за
ступник секретаря комсо
мольського
бюро цеху,
член добровільної народ
ної дружини.
За високі трудові здо
бутки комсомольця удо
стоєно звання
ударника
комуністичної праці, його
портрет занесено на завод
ську Дошку пошани. За
підсумками соціалістично
го змагання серед моло
дих робітників заводу з
четвертому кварталі мину
лого року Віктор визнаний
переможцем. Йому присво
єно звання «Кращий за
професією», котре свідчить
про
високу професійну
майстерність.
З перших днів серцевин
ного року
п’ятирічки
бршада, яку очолює Вік
тор Білоекурський, задає
тон у соціалістичному зма
ганні серед
молодіжних
колективів киснево-компре
сорної станції. Електро
монтери постійно переви
конують планові завдання
і взяті соціалістичні зобов'язанння'.
О. РІЗНИЧЕНКО,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».
Головаяівський район.

ладна стрілянина німець
ких автоматів. Паша роз
відка зіткнулась з воро«
гом, і лейтенант Д. І. Ба
бак кинувся зі своїми бій
цями в бік сутички. Маску
ючись за деревами, рота
вийшла на перехрестя до
роги і після короткої пере
стрілки погнала загарбни
ків у ліс. З кожним кро
ком опір есесівців зростав.
Відчувалось, що вони обо
роняли щось важливе. Бі

КОМАНДИР
От м

Лаборантка хімічної' лабораторії Кіровоградської обласної сільськогосподар
ської дослідної станції комсомолка Юлія КОРШУНОВА — активна слухачка
школи комсомольського політназчання.
Фото 0. РІЗНИЧЕНКД.

ДО 40-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕН
ІРОВОГРАДЩИНА літе вперше прозвучало літера
турне ймення нашого зем
ляка. З першого ж її но
імена
наших
видатних мера, з 5 травня 1912 ро
письменників-земляків, ви- ку Дем’ян Бєдний співро
ходців зі степового краю: бітничає у «Правді», дру
Миколи Некрасова і Сер кується з
редагованому
гія Степняка-Кравчинсько- М. Горьким більшовицько
го, Івана Карпенка-Карого му журналі «Просвещеза
К ратурна... Далеко
межами області
відомі

ського Союзу К. Є. Ворошилов і С. М. Будьонний,
один з видатних діячів со
ціалістичної культури А. В.
Луначарський,
учень
і
соратник В. І. Леніна М. І.
Калінін та інші.
Протягом свого творчо
го життя Дем’ян Бсдний

НЯ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇ

НИ ВІД

ШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИ

КІВ.

ЇИШ/ РЕВОЛЮЦІЇ
ДО 100-РІЧЧЯ з ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ПРОЛЕТАРСЬКОГО ПОЕТА ДЕМ’ЯНА БЄДНОГО
і Марка Кропивницького,
Юрія Яновського і Івана
Микитенка,
Володимира
Білль-Білоцерківського
(і
Микити Годованця, Ната
на Рибака
і Володзімежа
Слободніка, Василя Коза
ченка і Євгена Григорука.
Чільне місце серед цих
корифеїв
слова займає
Дем’ян Бєдний (справжнє
прізвище — Юхим Олек
сійович Придзоров).
Народився
він
1 (13)
квітня 1883 року в селі Гу
бівці Компаніївського ра
йону в родині відставного
бо/лбардира, який працю
вав у ЄлисаветградСсторо
жем.
Початкову / освіту
здобув у рідному селі, де
навчався у 1890—1896 ро
ках. У 1900 році, після за
кінчення Київської військо
во-фельдшерської школи,
приїхав до Єлисаветграда
для проходження військо
вої служби
в місцевому
госпіталі. Приїхав уже початкуючим поетом: в 1899
році в газеті
«Киевское
слово» видрукувано його
перші вірші, І, можна спо
діватись, писати
Дем’яч
Бєдний продовжував. Оче
видно, вірші його з’явля
лись і в єлисаветградських газетах, хоч з певніс
тю про це сказати не мож
на, бо ж, по-перше, газе
ти саме в цьому плані ні
хто не проглядав, а, подруге, вони не всі зберег
лися, і все це
— справа
майбутніх
пошуків. Що
поет продовжував працю
вати над собою, свідчить
той факт, що з Єлисавєтграда Дем’ян Бєдний пи
ше на ім’я ректора Санктпетербурзького універси
тету прохання зарахувати
йо^о студентом філологіч
ного факультету і обумов
лює своє захоплення літе
ратурою/
Літературна
діяльність
поета пов’язана з іменем
П. Ф. Якубовича-МелЬшина який у 1909—1910 роках
друкував у народницько
му журналі «Русское бо
гатство» проникнуті демо
кратичним настроем вірші
Дем’яна Бедного.
Поси
лення соціального протес
ту . у творчості Дем’яна
Бедного зблизило його з
більшовицькою
газетою
«Звезда», де в 1911 році
у вірші «О. Демяне Бед
ном, мужике
вредном»

ниє». Саме це й послужи
ло
першоосновою того,
що Дем’ян Бєдний
пер
шим з пролетарських пое
тів пов’язав
свою твор
чість
безпосередньо з
пропагандою і агітацією
робітничої партії і рево
люційною боротьбою про
летаріату, Володимир Іл
ліч Ленін
неодноразозо
підкреслював
величезне
агітаційне значення поетозої роботи, високо ціну
вав його рідкісний талант.
Найвищої популярності
сягнули його пісні і вірші
в роки громадянської вій
ни, куди
Дем’ян Бєдний
вирушив
за
покликом
серця " партійця-ленінця.
Він встигав скрізь — його
маршрути пролягали май
же через усі фронти мо
лодої Країни Рад. Залюб
ки
в кожній військовій
частині виконувались піс
ні на слова Дем’яна Бед
ного. Бійці
і ко/ландири
напам’ять знали вірші пое
та, котрі видані були гюлітвідділами армій мальов
ничими листівками і пла
катами. Експонати літера
турно-меморіального му
зею Дем’яна
Бедного в
Губівці
реекспозицію
якого щойно завершено,
розповідають відвідувачам
про дружбу поета-трибуна
з В. І. Чапаєвим, К. Є. Ворошйлозим, С. М. Будьонним, М. В. Фрунзе. До ре
чі, в штабному вагоні Ми
хайла Васильовича Фрунзе
Дем’ян Бєдний
написав
свій слазнозвісний «Мані
фест барона-- фон-Врангеля». За літературну діяль
ність на фронтах
грома
дянської Дем’яна Бедного
відзначено бойовим орде
ном Червоного
Прапора,
Він був першим, хто запо
чаткував
шеренгу пись
менників, котрі вийшли в
радянську
літературу в
шинелях і бушлатах.
За
Дем’яном Бєдним стояли
Раїса Азара, Ілля Дубинський, Олександр Фадеев,
Олександр Зоній,' Олексій
Гаррі, Всеволод Вишнезський, Мате Залка.
агатогранна діяль
ність народного поета
висвітлена у
численних
спогадах
про
Дем’яна
Бедного, котрі залишили
по собі В. Д. Бонч-Бруєвич
— один із соратниніз 8. І.
Леніна, Маршали
Радян

Б

ніколи не забуваз
про
край, до народився, про
Україну. Ось цьому під
твердження: лише в єлисаветградських газетах від
находимо вірші поета «Мій
меморандум», «Роздуми»
(«Коммунист», 1919 і «Чер
воний шлях», і 925), його
лист до командирів і кур
сантів 5-ої Української ка
валерійської школи імені
С. М. Будьонного в Єлисаветграді, де поет пише:
«Я дуже хворію, нічого
не пишу, а щоб куди по
їхати, 70 й думати нічого.
Жалкую, що не можу від
повісти на вашого
листа
7ЭК, як це потрібно було
б. Вітаю школу з десяти
річчям і бажаю молодим
кіннотникам стати бойови
ми будьоннівця.ми.
З товариським вітанням
Д. БІДНИЙ».
КРАЇНІ Дем’ян Бсдний

«По
У присвятив твори:
роги», «Квіти
коріння»,
«Колгосп «Червоний Кут»
(1936, в новій
редакції
«Степан
Зазгородні.й»,
1941), «Вставай, Україно»,
«Біля могили Тараса Шев
ченка», «Салют перемож
цям», «Одеса», «Визволи
телям Полтави» та інші.
Широко відома творчкть нашого
земляка на
Україні. Вперше його байки вийшли у перекладі -з
російської в 1919 році. Пореклав їх один з корифе
їв української радянської
байки, уродженець села
Вікнина
Гайворонського
району Микита
Годованець. Згодом вірші виходили
в 1936, 1951, 1957
роках, в*1963—1968 роках
видано восьмитомник.
Щороку 13 квітня на Кіровоградщині
дзвенять
молоді поетичні голоси.
В День поезії до них приєднуються
поети інших
міст СРСР. Особливо бага
толюдним мас <;тати традіцінне поетичне свято нині:
адже в області проходитиме наукоаа конференція,
відкрито реекспозицію музею в Губівці, присвоено
ім’я поета новозведеному
районному Палацу культури в Компаніївці, середній
школі в Кіровограді. Буде
відкрито меморіальні дошки на вулиці Дем’яна Бєдного в обласному центрі.
В. ЧАБАНЕНКО,
краєзнавець.
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фронті подав заяву в пар
тію.
Солдати любили свого
командира, офіцери по за
жали за відвертість і муж
ність. Роті доручалися від
повідальні завдання. Час
то вона йшла попереду го
ловних сил 924-го стрілець
кого полку, вела розвідку
боєм
у тилах фашистів.
Так ‘було і в серпні 1943
року, коли 53-я армія ге
нерала І. М. Манагароза
вела наступальні
бої на
Харківському напрямі.
— Настав час визволен
ня України. Будемо бити
ся за кожний метр поли
тої кров'ю землі!
— за
кликав бійців
лейтенант
Бабак.
Німці оскаженіло оборо
нялися. Харківщина знову
вкрилась колючим дротом,
окопами, мінними полями.
І все ж таки 15 серпня
1943 року після тривалого
артобстрілу і бомбарду
вання радянські воїни про
били у ворожій
обороні
коридор, що пролягав між
Семснівкою і Польовим.
Бабаківці, тіснячи гітлерів
ців, відірвалися від полку
на значну відстань і опини
лися в гітлерівському ти
лу. Зв’язавшись по рації з
командиром полку, Демид
Бабак одержав наказ пе
реслідувати противника.
...Підрозділ швидко око
пався, всі види зброї на
цілив на ліс.
Лейтенант
розкрив карту місцевості.
— Німців па узліссі не
має. На шляху сліди від
автомобільних шин, що ве
дуть углиб лісу, — допо
відали розвідники.
— Наступ продовжува
ти, — лейтенант
Бабак
повів роту. За кілька хви
лин автоматники сховали
ся під деревами від серп
невої спеки.
т— Чуєте, птахи. Життя
вирує. Ліс не визнає війпн, — промовив хтось.
Та нараз попереду про
лунала черга з ГІГІШ, а у
відповідь
гримнула без

ля
лісництва гуркотіли
машини,
чулася сварка,
бігали солдати.
— Кубло
атакуємо!
Перший і другий взвод —
на флангах . Третій поведу
сам, — скомандував Де
мид Іванович і, залишив
ши розвідку, повернувся в
розташування роти.
У дворі лісництва пере
бував підрозділ німецьких
автоматників, стояли ван
тажні «фіати»
«Штаб. Не чекають», —
подумав Бабак, і могутнє
«ура!» пролунало в лісі.
Гранати і багнети наших
бійців розігнали окупантів,
посіяли в їх рядах паніку.
Раптом із горища вдарив
важкий кулемет. Рота смі
ливців залягла. Лейтенант
Бабак підповз до ручного
кулемета і дав довгу чергу
в бік горища. Кілька гра
нат довершили справу.
Рота Бабака розгромила
штаб 198-ї піхотної диві
зії вермахту. Трофеями ви
зволителів стали карти з
позначками мінних полів
і прапор дивізії. З того дич
дивізії вже не було, а її
штандарт у червні 19-15
року кинули до Мавзолею
Леніна.
Лейтенант}' Демиду Іва
новичу Бабаку було при
своєно звання Героя Ра
дянського Союзу.
Червона Армія підійшла
до Дніпра. Рота Бабака,
використовуючи підручні
засоби, форсувала річку в
районі Куцеволівкп. Розго
рілися бої за розширення
плацдарму. Харківська ди
візія підбивала атаку за
атакою, вступала у двобій
з танками. Правобережна
Україна зустрічала доро
гих визволителів.
Герой Радянського Сою
зу Д. І. Бабак загинув в
Оиуфріївському
районі.
Трапилось цс 1 листопада
1943 року. На землі Кіроьоградщинп
похований
герой.
В. БУХЇІЯРОВ,
краєзнавець.
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ДЕВІЗ ПРАВОФЛАНГОВИХ
«Працювати ударно, по-комсомольському, добиватися
високих, стабільних урожаїв!» — такий девіз більш як
у 50 тисяч колективів землеробів країни, які беруть
участь у змаганні на пам’ятні призи ЦК ВЛКСМ імені
фронтових комсомольсько-молодіжних
бригад. Пред
ставники кращих у них зустрілися п столиці, щоб підби
ти підсумки трудового суперництва.
Хвилюючий перегук поколінь: у залі ЦК ВЛКСМ —
посивілі зачинателі патріотичного руху трудішшків тп?
лу в роки минулої війни і спадкоємці їх славних тради
цій — молоді гвардійці одинадцятої п’ятирічки. Рівно
сорок років тому молодій рязанській трактористі Даті
Гармаш за рекордні досяіисппя в роботі було вручено
тут перехідний Червоний прапор, • встановлений голов
ним штабом Ленінського' комсомолу.
З напутнпміі словами до учасників зустрічі звернувся
секретар ЦК ВЛКСМ М. Долгушкін.
(ТАРС).

I

«Молодий комунар»

«Солодка» професія
... Біля варильного апа
рата зосереджено працює
дівчина в білому халаті.
Тонкі дівочі руки легко і
спритно розливають паху
чу
мармеладну масу'в
. формочки. Продукція, ви
готовлена бригадою Лари
си Моргуновської Кірово
градської
кондитерської
фабрики дарує радість ді
тям та дорослим.
ГІіслд закінчення восьмо
го класу дівчина вирішила
стати кондитером. Вагала
ся: чи вступати до кулі
нарного училища?
Саме
тоді дізналася, що Кіро
воградській кондитерській
фабриці потрібці робітнл-

— Кілька слів про ва
шу спілку і студентський
рух у ФРН в цілому.
— У нас у країні існу
ють кілька студентських
організацій
— Молоді
соціалісти,
Ліберальна
Спілка студентів, Марк
систська спілка студентів

ки. Лариса звернулася у
відділ кадрів з проханням
взяти її на роботу. Додо
му повернулася в сльозах.
Відмовили! Потрібне було
направлення на роботу з
міськвиконкому
(Ларисі
тоді ще не
виповнилося
шістнадцяти). Перші нев
забулися,
дачі швидко
Ллє бажання працювати
тільки на кондитерській не
проходило.
І ось уже чотири роки
працює дівчина
в кара
мельному цеху. Починала
підсобною
робітницею.
Працювала і на упаковці,
і на транспортуванні про
дукції. З часом, перейшов-

Щоб закінчити вуз, йому
доведеться заборгувати
державі 50 тисяч марок
(100 — ЗО крб. 22 коп.
Рсд.). Але оскільки немзє впевненості з тому,
що випускник одержить
роботу — в країні висо
кий рівень безробіття,—

ши до мармеладної брига
ди, стала
бригадиром.
Схвильовано,
запально
розповідає молода
май
стриня про свою професію.
— Хоча виробництво па
нашій фабриці майже пов
ністю механізоване, деякі
кондитерські операції ні в
якому разі не можна вико
пувати автоматично. Тоді
цукерки навіть на смак ін
ші— не такі солодкі й за
пашні. Наша фабрика по
ставляє свою продукцію
майже у всі райони облас
ті, а також
Саратовську
область Російської Феде
рації.
Понад 000
кілограмів

мармеладу виходить що,
дня з карамельного цеху
фабрики. Полоыша з ник
— то результати роботе
бригади Лариси Моргунов
ської. Подвійної уважнос
ті, майстерності. потребує
виготовлення
'*
щойно
з’апроваджених у виробни
цтво сортів
*■’ ___ •_
солодощіз.
Так, бригада Моргунове^кої добре справляється з
випуском дієтичного мар
меладу
г"’_______
із
збільшеною
кількістю цитрусового пек
тину, для діабетиків.
Поважають на фабриці
дівчат “ з
мармеладноїбригадн Любу Прокопчуй,
Галю
Прокопенко, Зі.чу
Порфієву.
Комсомолки
стали на
підприємстві
зразком
злагодженості,
•взаєморозуміння та висо-

З стор

кого почуття відповідаль Ія із заступником дирек
ності за свою працю.
тора по навчально-вихов
Ми дали Ларисі листя,
котрі надіслали на адресу
редакції наші юні читачки
з проханням підказати, де
можна набути
спеціаль
ність кондитера. Ось що
вона сказала:
«Шановні дівчата! Якщо

______________________
обрати собі

ви вирішили

професію кондитера, всту
пайте до Кіровоградсько-

го кулінарного училища,
Хай щастить вам!»

Т. КУРЛЮК.
Щоб відповідь наша булд повнішою, ми зустрілл-

ній роботі Кіровоградсько
го кулінарного
училища
Зінаїдою
Григорівною
БОНДАРЕНКО.

— Училище готує кулі
нарів, кондитерів, офіціан
тів. Вступати
до нашого
навчального закладу мо
жуть юнаки і дівчата
з
обов'язковою середньою
освітою віком до 26 років.
Прийом здійснюється без
екзаменів за конкурсом
атестатів. Учні, зараховані
на навчання,
одержують
стипендію
в розмірі 32
карбованці, а юнаки звіль
нені в запас із лав Радянської Армії—70 карбован-

ти вивчення і викладання
спеціальних дисциплін з
боротьбою за мир. Про
водимо
конференції і
симпозіуми з представ
никами різних галузей
науки з тим, щоб включи
ти їх в антизоенний рух.
Така форма роботи до-

СТУДЕНТИ В БОРОТЬБІ

за соціальні права
На

запрошення

Студентської

ради

СРСР

в

Москві та Іркутську перебувала делегація Соціа-

лістнчної спілки учнів вищих шкіл ФРН (СХБ) на

йолі з її головою Вольфгангом Цельнером.
Агентство преси Новини пропонує читачам мого

Інтерв’ю кореспондентові АПН в Іркутську С. Остроумозу. .

га «Спартак», поки що мало
Н організовані
молодіжні
організації при
партії
I «зелених», ряд студент' ських течій правої орієн| тс.ції та ін.

що він
немає гарантії,
зможе коли-небудь Ви
борг. Ця
платити цей
проблема не знаходить
розз’язання, немає ніякого виходу.

СХБ, який я предстагляю, був заснований в
1961 році. Створення його намічалось в рамках
СДПН як організації ЦІєї партії. Однак протягом
свого розвитку наша Соціалістич.ча спілка прийняла ліву орієнтацію, а
в 1972 році були за
тверджені основні принципи програми
дій на
марксистській основі.

Крім того, уряд планує
ввести закон про плату
в розмірі
за навчання
1000 марок на рік. Це
позбавить
багатьох студентів можливості проі
довжувати навчання.
Проблема боротьби за
збереження
стипендій,
поліпшення
соціальних
умов студентів була в
центрі недавньої перед
виборної
боротьби у
ФРН, де більшість сту
дентських
організацій
віддавати
вирішила не
свої голоси правим силам.
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У своїй діяльності ми
прагнемо діяти спільно з
профспілкою і робітни" чим класом. Цієї єдності
дуже бояться правлячі
І кола ФРН.
— Які проблеми стэять
і сьогодні перед студентI стиом вашої країни!

І
І

— У грудні минулого
І року, наприклад, у ФРН
І буа прийнятий закон,
1 який відміняє стипендії.
В Кошти, які виділяв уряд
ія нз навчання студентів і
яких так не вистачало,
урізаються до мінімуму.
Тепер студент потенці
ально стає боржником.

ІLУГ

— Добре відомо , що
студенти ФРН
беруть
участь в антивоєнному
русі. Які коннретні на
прями цієї участі!
— Ми беремо участь в
усіх крупних акціях руху
прихильників миру. Зо
крема, нині готуємось до
наступних масовий пас
хальних маршів за мир.
Друге завдання, яке
ми ставимо
перед со
бою, — створення безядерних галузей науки.
Ми намагаємось пов’яза-

/

помагає нам опливати на
професорсько - викладацький склад, Нам вдалося одержати 800 підлисів ведучих професоріз і вчених під закликом
за мир.
— І останнє питання.
Ваші враження про по
їздку з СРСР!
— Між Соціалістичною
спілкою
учнів вищих
шкіл ФРН і Студентською
радою
СРСР існують
контакти в різних галу
зях. В основному — це
діяльність по відвернен
ню загрози ядерної вій
ни і боротьба за мир.

В цій поїздці нас зди
вувало те, з якою сер
йозністю молодь СРСР
підходить до розв’язан
ня Пробле.'Л сьогодення,
до роззитку
економіки
країни. У вашій країні
рахуються з молоддю •
їй відводиться
роль у
вирішенні
найсерйозні
ших проблем.

Я не міг
уявити, що
радянські студенти в та
кій мірі зацікаелені зо
крема, в розвитку Сибі
ру і вносять такий вели
кий вклад в його
освосиня. Нам важкр було
це уявити раніше. Треба
було все побачити свої
ми очима, щоб повірити
в це
Порадувало нас і те,
що на відміну від нашої
країни у кожного радян
ського студента є особи
ста перспектива. У вас
відсутнє
безробіття —
бич нашої молоді. Кожен
може бути
впевнений,
що йому буде де доклас
ти своїх сил у майбутньо
му. Враження про нашу
• поїздку в СРСР ми має
мо намір опублікувати в
друкованому органі СХБ
«Фронталь», популярно
му серед студентів ФРН.
(АПН).

ХТО ВБИВАЄ

ДІТЕЙ?
Півдснноамерпканс ь к і
міста прекрасні і потворні.
Розкіш торжествує в біло
сніжних віллах і космічних
спорудах із скла і сталі. А
на околицях в залізобетон
них
бараках
плачуть
злпдпі. Тут живуть чорні
півдепноафрйканці. В ба
раках немає слектрпки. В
кращому
випадку там
сплять на парах Один во
допровідний кран на 50
чоловік. їдять гнилі овочі
Л картоплю.
Дорослі
працюють з
ранку до ночі або шука
ють роботу. Діти, залише
ні самі на себе, риються у
відходах. Воші шукають
їжу. Шукають, але не зав
жди знаходять. Про цс не
раз повідомляли південно
африканські газети «Ранд
дейлі
меііл» і
«Стар».
Щодня в країні від голоду
вмирає 75
чорношкірих

дітей. Дитяча смертність
серед африканців тільки в
міських районах сягає 107
чоловік «а тисячу новона
роджених
в перший рік
життя. На другий рік жит
тя гине ЗО процентів малю
ків. Понад третину не до
живає до юнацького віку.
Це тільки
в місті. Але
понад 00 процентів афри
канців живуть у селі. їх
прибутки дорівнюють чет
вертій частині заробітку
міських жителів. Дитяча
смертність у сільських ра
йонах ще вища. В резерва
ціях із тисячі йовонароджених вмирає до 378 дітей!
Расистський режим на
магається переконати гро
мадськість, що смертність
серед дітей — результат
неосвіченості
африкансь
ких батьків,
які буцімто
не дотримуються режиму

харчування. Ну а що пока
зали дослідження в бактустані Транскєй? Факти
говорять про те, що біль
шість сімей, які
склада
ються в середньому з п’я
ти чоловік, мають щомі
сячний прибуток 45 рандін
при офіційному порозі бід
ності в 90 рандів.
Якщо в Транскеї майже
ЗО процентів дітей вмирає
від недоїдання у віці до 2
років, то в бантустані Бопутатсване цей
процент
сягає 40. В одній лікарні
бантустану Квазулу
75
процентам госпіталізованих дітей був поставлений
діагноз — «недоїдання».
Майже у половини з 92.3
дітей, які
знаходились у
лікарні для чорних у про
вінції Наталь за 8-річяий
період, була сильна ступінь
недоїдання. Понад чверть
із них вмерли від висна
ження.
Таке становище цілком
влаштовує правлячі кола
ПАР. Для расистів висока
смертність дітей — «при
родний
регула іор» чи
сельності
африканського
населення
Борис АЛЕКСАНДРОВ.
(АПН|.
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! Кіноекран квітня
Цьогорічна квітнева кіноафіша від
кривається показом художніх, доку
ментальних
і
науково-популярних
фільмів, присвячених Дню космоиав....... та
... Всесвітньому
?:.:у
Дню авіації і
тики
космопавгики.
Глядачі
зможуть
..............
....... ........
- ->----поди«так
витися художні стрічки «Злет»
поминалася легенда», «ГГарантую жигтя», «Поема про крила», «Через терми
до зірок».
У квітні прогресивне ЛЮДСТВО ВІДз дня народзначить 113-у річницю
дні буде пр>
ження Б. І. Леніна. В ці ..
ведено тематичний кінопоказ, до про
грами якого включено кращі твори
радянської кіноленініапи.
істарикорсйаолюційні. стрічки,
кюащі фільми
про наше сьогодення. Відбудеться пре
м'єра нового двосерійного художньо
го фільму «Я бачив народження ново
го світу» — другої частини
дилогії
«Червоні дзвони», створеної на кіно
студії «Мосфільм» режисером С. Бон
дарчуком. Цей твір
розповідає про
перемогу Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції, в ньому відбито ба
гатогранну діяльність у цей
період
В. І. Леніна.
роль
якого
викопує
А. Устюжанинов. В ролі Джона Ріда—
Ф. Меро, Луїзн Брайант — С. Ром.
На кіностудії імені М. Горького кі
норежисер Володимир
Горіккер за
сценарієм, який иін написав спільно
з
Владленом
Куксовим. поставив
фільм «Срібне ревю». У фільмі зву
чать пісні композитора Євгена Крилатова та поета Леоніда ДербеньочаПольоти па дельтопланах
і гонки
на мотосанях, казкова вистава бале
ту на льоду і танці в дискотеці, іро

нічні куплети і пісні
р’адіочарівнйка
сивого І еміра, — все це глядачі зу
стрінуть у музичній комедії «Срібне
ревю».
На Одеській кіностудії режисер Во
лодимир Василевськнй
за сценарієм
Михайла Димова поставив кінофільм
«4:0 на користь Тетянни».
З цікавістю і насторогою зустрічає
5 <В» клас тендітну
й сором'язливу
істянку. тобто — Тетяну Іванівну —дипломовану вчительку літератури і
нового класного керівника. Життєва і
педагогічна недосвідченість учительки
а саме такий категоричний діагноз
ставлять їй юні акселерати — назодить 5-н «Б> на думку провести опе
рацію під кодовою назвою «Перевихо
вання вихозатєля» що включає в се
бе перевірку й побуту, вчительського
терпіння, знання літератури, став
лення до
дітей, у цій напруженій,
повній цікавих колізій грі перемагає
Тетянка з «розгромним»
рахунком
— 4:0.
Удача нового художнього
фільму
Одеської кіностудії «4:0 на користь
Гетяякя» —• саме у спробі незвичного
підходу до проблеми взаємовідносин
вчителя та учнів.
У фільмі знімалися Андрій Мягков,
Світлана Немоляева. Євгенія Ханаева.
Юрій Васильєв. Вацлав Дворжєцьянй
.та інші.
"В поемі «Василь Буслаєв»
Сергій
Наровчатов поетично намалював са
мобутній образ народного героя. Мо
тиви цієї поеми покладені в основу
нового широкоформатного кольорово
го фільму «Василь Буслаєв», який по
ставив режисер Геннадій Золотухіп,

ranuif
ПАМ’ЯТІ ГЕРОЯ-8ИЗВОЛИТЕЛЯ
При вході е Малоаисиівсьну СШ X? З імені Лені
на висить меморіальна дошна, на якій викарбуоано слова; «За мужність і героїзм.
за знищення
фашистського гарнізону в -Малій Висці в січні 1944
року лейтенанту Акімсву Віктору Івановичу при
своєно звання Героя Радянського Союзу».
З ініціативи комсомольської організації дєсптирічни встановлено г.риз пам’яті В. І. Анімова. Ро
зігруватись вік буде серед кращих баскетбольних
команд району І приурочуватиметься до дня виз
волення міста від німецько-фашистських загарб
ників.
Перший розиграш призу зібрав дев'ять ког/анд.
В урочистому відкритті турніру взяв участь, вете
ран Великої вітчизняної війни’ Д. П. Путієвський,
який виступив із спогадами про В. І. Акімова, роз
повів пре бойовий
шлях його загону, сміливий
рейд в тил ворога в січні 1944 року.
Потім виступив перший секретар райкому ком
сомолу 6. Б, Полулях. Він ознайомив присутніх з
рішенням бюро РК ЛКСМУ і положенням про про
ведення турніру.
М’яч у гру елів колишній фронтовик Д. П. Путісвсьний. Перемогу у напружених поєдинках здобу
ла дружна команда СШ N° З (тренер М. С. Терно
вий). якій і вручено спеціальний кубок — приз па
м’яті В. І. Ачімсса.

ФУТБОЛ

/ЗІРІ!.А»~1:О
4

Футболісти КІрОііОГрЗЛсі-кої «Зірки»
провели
третій матч чемпіонату
країни. В Ужгороді вони
зустрілися з
місцевим
«Закарпаттям». Гра за
кінчилась з рахунком 1:0
на користь
господарів
поля.

Нагадаємо уболіваль
никам, що в трьох турах
«.ЗірКа» записала в свій
актив лише одне
очко
(вона програла
черні
вецькій «.Буковині» (1:0)
і звела гру внічию з Іва
ні -франківськпм «Прикар
паттям» — 1:1).
6 квітня відбудеться
урочисте відкриття фут
больного сезону на кіро
воградському
стадіоні
спортклубу
«Зірка». В
цей день наші земляки
гратимуть із «Стаханов
цем».

«Молодой коммунар» —

і

Уже неодноразово
на
нарадах
фізкультурного
активу області підкреслю
валось, що в збірні Кіро
воградщини рідко потрап
ляють вихованці колекти
вів фізкультури технікумів,
училищ, бо в багатьох із
них досі
не
розв’язані
проблеми
зростання ма
совості й майстерності, бу
дівництва і експлуатації
спортивних споруд. Комп
лекс ГПО — основа фізич
ного виховання молоді —
слабо впроваджується в
середніх навчальних зак
ладах. Доказ цього
—
низькі показники збірних
під час першості області з
багатоборства ГПО, що за
кінчилась минулої неділі
в Кіровограді. Представ
ники восьми команд по
їхали додому без заліко
вих очок. Деякі вихованці
Кіровоградського льотноштурманського
училища,
Компаніївського
ветери
нарного технікуму не під
твердили
І .
. на
нормативу
золотий значок. Тим ча
сом кожен учасник зма-

РАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЖСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.

На украинском языке.

БК 06330.

На знімку:

Індекс 61103.

Носик, Дмитро Матвеев, Андрій Мар
тинов та інші.

С. ІЛЛЯШЕНКО,
редактор обласного управління
кінофікації..

надр із фільму «4:0 на користь Тетянни».

гань
повинен був
матч
другий спортивний розряд
з багатоборства ГПО. А у
восьми командах майже
не було таких, хто б пока
зав розрядний норматив.
Якщо фізкультурні акти
Кіровоградського
вісти
кооперативного технікуму
признались
чесно, що в
них немає висококласних
багатоборців- розрядників,
'
то компаніївці рапортува
ли, що в них
минулого'
року вдосконалили свою>
майстерність аж 22 чолові-,’•
ка. Та тут
у Кіровограді,
тих розрядників ніхто не
бачив. Тож команда зами
кає турнірну таблицю. А з1

ДО ПІДСУМКІВ ПЕРШОСТІ ОБЛАС
ТІ З БАГАТОБОРСТВА ГПО СЕРЕД
КОМАНД СЕРЕДНІХ СПЕЦІАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ

ПРО «СПАРТАКА»
ЗНАЮТЬ В БУНІСІ
сі, Грузинська РСР). Пе
ремогу здобули
гості з
Грузії. А третю сходинку
в турнірній таблиці зай
няли хлопчики з кірово
градської «Зірочки», які
взяли верх над «Космо
сом» (Кірової рад).

що дебютував у ролі Петра, — у філь
мі «Юність Петра».
Його маму грає
добре відома глядачам актриса Люд
мила Хнтяєва. В ролі Ксенії знімалася
Ірина Алферова.
У фільмі також знімалися Валерій

Призери

В. КОНОВАЛЕНКО,
директор МаловискіБСЬкої СШ № 3.

У Світловодську закін
чився турнір з міні-фут
болу
на приз пам’яті
підпільної комсомольсь
кої організації
«Спартак». У фіналі зустрілися
футболісти
київського
«Факела» та
команда
«Юний геолог» (м. Б уні-

2 квітня 1983 року

нею багатоборці
Олек
сандрійського
радгоспутехнікуму,
Олександрій
ського педагогічного учи
лища,
Кіровоградського
технікуму
механізації
сільського господарства. ‘
І все ж
на спортивних
базах обласного
центру
під час турніру юних ба
гатоборців була
нагода
познайомитись зі споргсменами, котрі
подають
неабиякі надії, Передусім
спід відзначити учнів КіровограДського машинобудівного
технікуму
(спортклуб
«Машинобу
дівник»). Три з них (Г. Да
щенко, В. Гусєв, Л. Винник)
виконали нормативи пер
шого розряду. З ними по
рівнявся
і представник
Гайворонського
/машино
будівного
технікуму
О. Друзь. І це не випадко
во —
в колективах фіз
культури цих навчальних
закладів ведеться плано
мірна
робота в групах
ГПО, систематично працю
ють секції
багатоборців.
Цього не скажеш про фіз-

культурників Новомиргородського
зоотехнікуму.
Вони набрали
всього 65
очок і зайняли десяте міс
це. А в /майбутніх машино
будівників з Кіровограда
348 очок — перше місце.
Розрив у результатах со
лідний.
Отже,
і оцінки
фізкультурним працівни
кам треба ставити різні.
Увагу тренерів, що готуматимуть наші збірні до
республіканських змагань,
привернули результати дсяких багатоборців в окре
мих видах програми. Ось
кращі з них:
Олександр
Друзь (Гайворон) подолав
стометрівку за 11,8 секун
ди;
учень
медучилища
(гл. Кіровоград) Євген Фунс
проплив стометрівку за 1
хвилину 04,5 секунди (нор
матив на золотий значок
— 1 хв. 45 сен.); учень Кі
ровоградського музучилища Олександр
Пилипенко
кинув гранату за 54-метрову відмітну. А в комплек
сі на всіх спортбазах, де
тривали змагання, щодня
відзначались Кіровограді^
— учень машинобудівного
технікуму Григорій Дащенно та учениця медучилища
Ольга Комарчук. Вони .й
стали чемпіонами в особи
стому заліку.
Слід відзначити зрослу
майстерність
усіх членів
збірних ще двох навчаль
них закладів
обласного
центру — медичного і му
зичного училища, котрі ви
бороли «срібло:» і «брон
зу».
Тож будемо надіятись,
що й в обласному фіналі
чемпіонату країни з бага
тоборства ГПО на
призи
«Комсомольской правды»
еихованці середніх спеці
альних навчальних закла
дів вийдуть на нову висоту
і порівняються з чемпіо
нами.
Адже
чотирьом
учасникам турніру, що за
кінчився, недалеко вже до
нормативу
кандидата в
майстри. Григорій Дащенко, наприклад, буде пер
шим кандидатом в збір
ну Кіровоградщини. І він
пишається тим, що гартує
себе духовно і фізично в
колективі, де ось уже біль
ше десяти років готуються
багатоборці
ГПО, котрі
завойовують нагоооди на
змаганнях республікансь
кого рангу. І Дащенко, як
бачимо, не останній.
За
ним — В. Гусєв, Л. Винник,
І. Омельченко...

М. ШЕВЧУК,
спецкор
«Молодого
комунара».
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Телебачення

▲ ЦТ (і програма)

8.00 — «Час». 8.45 — Дже
рела. 9.15 — Науково-попу
лярний фільм *■ Гіпотеза про
космічну колиску». 9.30
Будильник. 10.00 — Служу
Радянському Союзу! 11.60 -■і
Здоров’я. 11.45 — «Ранкова
пошта». 12.15 — Піонерія.
12.30 —
Сільська
година.
13.30 —
Музичний
кіоск.
14.00 —
Сьогодні — День
геолога. 14.30
— Музична
передача до Дня геолога.
15.30 — Клуб мандрівників.
16.30 — Мультфільми. 17.00
— Звіт керівника. Передача
5 із циклу «Вирішується на
місці». 18.00 — Міжнародна
панорама. 18.45 — На арені
цирку. 19.35 — Фільм «Кали
на червона». 21.00 — «Час»'.
21.35 — Футбольний огляд.
22.05 — Концерт Державного
академічного симфонічного
оркестру СРСР. 22.55 — Но
вини.

А УТ

10.00 — «Актуальна каме»
ра». 10.45 —
Сьогодні —
День геолога. 11.15 — Худ.
фільм «Пароль не потрібон»і
1 серія. 12.25 — «Пісня скли
кає друзія». 13.10 — «Живе
слово».
«В сім’ї
єдиній»'.
13.55 — «Слава солдатська А
14.45 — «Ліричний настрій».
Концерт.
15.00 — Гандбол.
Кубок ІГФ. 'і- Фіналу. Чоло
віки.
«311» (Запоріжжя) —
РейнікенгорФер
(Західний
Берлін). 16.15 — Мультфільм.
16.25 — Літературні зустрі
чі. О. Гончар. 17.30 — «Ігро
тека». «Ділова телегра». «Урбоністика». 18.15 — Л. Міч*
кус. «Дон-Кіхот».
Вистава.
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Продовження виста‘ви «Дон-Кіхот». 20.45 — «На
добраніч, діти». 21.00
—
4Час». 21.35 —'Худ. фільм
«Пароль не потрібен». 2 се
рія. 23.00 — Новини.
6 П.Т (II програма)
8.00 —
Гімнастика. 8.20
— Виступ художніх колек
тивів Магаданської області.
8.45 — Телефільм «Якшо я
покохаю..:»
10.00 — Док.
фільми до Дня геолога. 11.00
— Концерт української пісні
у виконанні тріо бандурис
тів. 11.30 — Очевилне —
неймовірне. 12.30 — 9-а сту
дія. 13.30 — Кубок Європи
з стрибків у волу. 14.00 —
Переможці. Клуб фронтових
друзів. Зустрів
ветерячів
14-ї повітряної армії. 15.30
— Розповідають наші корес
понденти. 16.00 — Телефільм
«Ходіння по муках». 9 серія
— «Рощин». 17.05 — Б. Сме
тана. «Продана наречена».
Фільм-вмставл телебачення
Чехословаччини. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Чемпіо
нат СРСР з футболу. ЦСКА
— «Торпедо» (Кутаїсі) 2-й
тайм. 21.00 — «Час». 21.35—»
Фільм «Начальник Чукотки»«
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