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ПОЛЬОТІ
ПОВІДОМНЕ

Відповідно до програми досліджень у навколозем
ному космічному просторі 18 грудня 1973 року о 14 го
дині 55 хвилин за московським часом у Радянському 
Союзі здійснено запуск космічного корабля «Союз-13>,

Космічний корабель пілотує екіпаж у складі ко
мандира корабля майора Климука Петра Ілліча і 
бортінженера Лебедева Валентина Віталійовича.

Програма орбітального польоту передбачає: прове
дення астрофізичних спостережень зірок в ультра
фіолетовому діапазоні за допомогою встановленої на 
борту системи телескопів «Орион-2»;

спектрозональну зйомку окремих ділянок земної

„СОЮЗ-13“
н н я т а р с

поверхні з метою одержання даних для розв’язання 
народногосподарських завдань;

продовження комплексної перевірки і випробувань 
бортових систем космічних кораблів «Союз»;

дальше опрацювання процесів ручного і автоматич
ного керування, а також методів автономної навігації 
в різних режимах польоту.

З екіпажем корабля «Союз-13» підтримується стій
кий радіо- і телевізійний зв’язок.

Самопочуття космонавтів товаришів Климука і Ле
бедева добре, боргові системи працюють нормально. 
Космонавти Климук і Лебедев почали виконувати на
мічену програму польоту. •

ПРАЦЯ
КОЖНОГО- 
ЗДОБУТКИ 
СПІЛЬНІ

Створивши комсомоль
сько-молодіжний колек
тив, хлопці-механізатори 
з колгоспу Імені Суворова 
зрозуміли, що своєчас
ність і якість виконання 
спільних завдань завжди 
залежатиме від досягнень 
кожного. Групкомсорг 
Павло Шпук постійно дбав 
про гласність змагання — 
буквально щоднини дізна-

вались хлопці про резуль
тати своєї праці. Пшениця, 
скажімо, нагородила їх 
добрим врожаєм —- по 
32,3 центнера зібрали ме
ханізатори з кожного гек
тара. Повсюдно добива
лись економії пального, і 
тепер можуть похвали
тись: зекономили його на 
суму 600 карбованців.

План умовної оранки за 
рік передбачав 850 гекта
рів виробітку на кожен 
трактор. А всі 12 молодих 
механізаторів колективу 
за місяць до закінчення 
1973 року мали по 950 гек
тарів орної площі.

О. КРАВЧЕНКО, 
завідуючий відділом 
комсомольських ор
ганізацій Устинів- 
ського РК ЛКСМУ.

УРОЖАЙ-1974

ПОСТІЙНО -
З ПЕРЕВИКОНАННЯМ

ПЛЕНУМ ОБКОМУ
КП УКРАЇНИ

Вчора, 17 грудня, відбувся пленум обласного комітету Ком
партії України.

Пленум заслухав інформацію другого секретаря обкому 
партії Л. Ф. Кібця «Про хід виконання постанови пленуму об
кому партії від 22 лютого 1973 року «Про роботу партійних 
організацій підприємств промисловості, транспорту, зв’язку та 
будівництва області по прискоренню темпів технічного про
гресу в світлі рішень XXIV з’їзду КПРС».

В обговоренні інформації виступили перший секретар Кіро
воградського міськкому партії І. П. Валявський, директор Світ- 
ловсдського заводу чистих металів А. М. Тузовський, перший 
секретар Знам’янського міськкому партії В. О. Івлєв, токар 
механоскладального цеху № 2 заводу «Червона зірка» М. І. 
Жссак, секретар вузлового парткому станції Помічна П. А. 
Пархоменко, керуючий бурякоцукротрестом Г. І. Степовий.

На пленумі виступив перший секретар обкому Компартії 
України М. М. Кобильчак. Він спинився на невідкладних зав
даннях обласної парторганізації, які виходять з промови Гене
рального секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва на груд
невому (1973 р.) Пленумі ЦК КПРС.

По обговореній інформації прийнято відповідну постанову.
Пленум розглянув організаційне питання.
Пленум увільнив Л. Г. Кравченка від обов’язків секретаря і 

члена бюро обкому партії у зв’язку з виходом його на пенсію. 
Секретарем і членом бюро обкому Компартії України обрано 
В. К . Дримченка, який до цього працював першим секретарем 
Новомиргородського райкому партії.

У зв’язку з переходом Д. С. Сиволапа на іншу роботу пле
нум увільнив його від обов’язків секретаря та члена бюро 
обкому партії. Секретарем і членом бюро обкому партії обра
но А. І. Погребняка, який до цього працював консультантом 
відділу пропаганди і агітації ЦК Компартії України.

В роботі пленуму взяв участь заступник завідуючого відді
лом організаційно-партійної роботи ЦК Компартії України 
П. К. Клименко.
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НАПРУГА
ТРУДОВОГО
СУПЕРНИЦТВА

За одинадцять місяців па кожну корову надоїли кілограмів 
молока:

Ольга Козаченко — Несватківськнн відділок радгоспу Дру
гого імені ІІстровського цукрокомбінату Олександрійського 
району — 4262. Світлана Павелко — колгосп імені Жданова 
Новоукраїнського району — 4176. Надія Вацюк — Новоселиць- 
кий відділок Ульяновського бурякорадгоспу — 4139. Ольга 
Чиж — колгосп «Путь Ильича» Зная міського району — 3985. 
Галина Скічко — колгосп імені Шевченка Знам’янського райо
ну — 3970. Валентина Славетинська — колгосп «Дружба» Ііо- 
воукраїнського району — 3931. Валентина Тарасенко — кол
госп імені Жданова Світловодського району — 3900. Надія Те- 
теріна — колгосп «Перше травня» Маловисківського району — 
3852. Ірина Вітряк — колгосп імені Леніна Долинського райо
ну — 3813. Марія Маната — колгосп «Зоря комунізму» Ново- 
архангельського району — 3712.

На фото: (вгорі) Анатолій Кругляк. Зліва —• 
Петро Кедрнч.

Фото автора.

Т ОКАРЦИЙ цех у колгоспі 
1 Імені Ілліча Кіровоград

ського району невеликий. Пра
цює в ньому лише троє спеціа
лістів — комуністи Іван Мики
тович Доленко та Анатолій 
Іванович Кругляк, комсомо
лець Петро Кедрнч. Іван Ми
китович вже одинадцять років 
токарем. Анатолій та Петро 
освоїли цю професію порівня
но недавно, повернувшись з 
армії. Та всі троє, як кажуть, 
своє діло знають.

Не буиає такого дня, щоб у 
них не було термінових, над
термінових і, тим паче, зви
чайних замовлень. І не бував 
такого дня, щоб з ними не 
справилися. Змінні завдання 
токарі постійно виконують на 
115—120 процентів. В гарячий 
час польових робіт чергують 
у майстерні 1 у вихідні дні, 
щоб вчасно прийти на допомо
гу механізаторам, запобігти 
простоям машин.

Чимало добрих слів про то
карів можна почути й сьо
годні, коли йдеться про ре
монт посівних та грунтооброб
них машин. їх поставлено вже 
на лінійку готовності. І не без 
допомоги 1. Доленка, А. Круг
ляка, П. Кедрнча, адже виго
товили і реставрували вони не 
одну деталь.

Хлібороби колгоспу зобов’я
залися в четвертому році п’я
тирічки одержати продукції 
рільництва значно більше, ніж 
передбачено планом, тож і 
працюють з особливим напру
женням. Довели до першого 
класу посівної кондиції насін
ня ярих, підготували техніку 
дія їх вирощення, вивезли під 
урожай наступного року понад 
20 тисяч тонн органічних доб
рив, продовжують нагромад
жувати їх у полі І зараз.

в. цвях.

АВАЛЕР орденів Трудового 
Червоного Прапора та 

«Знак Пошани» групкомсорг 
МТФ колгоспу імені Ульянова 
Голованівського району Надія 
Говорун на районній комсо
мольській конференції розпо
відала про трудове суперни
цтво із Ганною Цвігун; про те, 
як молоді майстри машинного 
доїння господарства включили
ся у конкурс на приз «Першій 
тритисячниці Кіровоградщини», 
як це допомогло їм добиватися 
високих надоїв. Надія і Ганна, 
їхня подруга Валентина Паро- 
хонько вже надоїли на кожну 
корову більш, ніж по 3500 кі
лограмів молока. Райком ком
сомолу узагальнив і розповсю
див досвід роботи молодих 
доярок. Про те, що конкурс 
«Першій тритисячниці Кірово
градщини» користується по
пулярністю, говорили не лише 
на ґолованівській, а й на інших 
районних комсомольських кон
ференціях, особливо у Новоук-

раїнці, Малій Висці, Знам’янці. 
Трудове суперництво між мо
лодими доярками в цих райо
нах набрало широкого розма
ху.

Минулого року близько БО МОЛО
ДИХ доярок області стали трнтисяч- 
ницями. А нині, коли підбито під
сумки змагання за одинадцять мі
сяців, їх уже понад 120. Нині моло
ді тритисячниці в у всіх районах, 
крім Петрівського. Змагання між 
молодими доярками тут проводять 
абияк, про узагальнення і розпо
всюдження передового досвіду не 
може бути й мови. Підсумки зма
гання підбивають час від часу. Во 
коли запитали завідуючого відділом 
комсомольських організацій Пет- 
рівського району Володимира Шев
ченка про ге, хто ж з молодих 
доярок у районі має за одинадцять 
місяців найбільші надої на корову, 
почули відповідь: «Ще не підбили 
підсумки змагання». Не зміг сказа
ти Володимир навіть про те, хто з 
молодих доярок був попереду за 
підсумками десяти місяців, бо, мов
ляв, секретарі первинних організа
цій не можуть вчасно дати інфор
мацію в райком комсомолу.

Щоправда, це єдиний при
крий факт. В інших районах на 
фініші третього, вирішального 
року райкоми комсомолу знач

но активізували роботу з моло
дими тваринниками.

Як і раніше, змагання очолює 
комсомолка Несватківського відділ
ку радгоспу Другого імені Петров- 
ського цукрокомбінату Олександрій
ського району Ольга Козаченко. За 
одинадцять місяців на кожну коро
ву вона надоїла по 4202 кілограми 
молока. Одна, але істотна деталь: 
зараз Світлана Павелко та Надія 
Вацюк, які вже теж подолали чо
тиритисячний рубіж, впритул набли
зились до претендента на почесний 
приз. А якщо взяти до уваги, що 
Надія Вацюк, не знижуючи темпів, 
добивається щомісяця надоїв на 
100—150 кілограмів більше, ніж її 
подруги, то питання про володаря 
нагороди лишається поки що від
критим.

Напругу трудового суперни
цтва підтверджує і те, що зно
ву повернулися до десятки 
кращих молодих доярок об- 
лесті Валентина Тарасенко, Іри
на Вітряк, Галина Скічко, впер
ше до неї потрапила Марія 
Маната. Отже, дійсно, девіз 
конкурсу доярок «Третьому, 
вирішальному — ударний фі
ніші» підкріплений вагомими 
трудовими здобутками.
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= ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА

ЇЙ І ЗАРАЗ згадується, як 
вперше прийшла на завод. 

На душі тоді було чомусь не
спокійно, чи то погода стояла 
огидна, небо мрячило якось їд- 

. ко та сумно, наче їй на зло, і 
від всього цього ще більше і 
більше псувався настрій. На 
прохідній у її перепустку і не 
глянули, старий вахтер бурк-

. нув;
— Проходь.

. По закінченні школи вона 
надіялась вступити до універ
ситету, з такою певністю їха
ла на екзамен, що мов би від
чувала себе студенткою. І рап
том... не добрала одного балу. 
Одного-однісінького! Треба бу
ло сказати тих двоє чи троє 
слів невпопад, щоб замість п'я
тірки в екзаменаційному листі 
з’явилася четвірка. Але що по
робиш? >

Вдома батько розсудив:
— Я хоч І на пенсії, І статки на

ші не дуже великі, та мати візьме 
ще півгрупп корів, я теж знайду 
собі посильну роботу, а ти готуйся 
знову...

Вони живуть в селі. Там можна 
було зачинитися в хаті, обкласти
ся книжками, зубрити. Ллє як же 
тоді жити? Затворницею? Ні ти до 
дівчат, ні дівчата до тебе? І тіль
ки одна мста — університет, запо
вітний прохідний бал? Л там десь 
життя, топаряство. І дівчина поду
мала: «Л чого сидіти? Хіба само
тиною чогось кращого доб’єшся, як 
у гурті?» Л вдача в неї весела, ха
рактер товариський, в класі і в за
гоні була першою заспівувачкою. В 
школі вчила вона токарну справу, 
дуже подобалося їй ходити на за
вод.

Але коли не везе, то не ве- 
I зе. Виявилось, що токарі як- 
< раз ніде не потрібні. їй запро

понували посаду шліфувальни
ці на заводі тракторних гідро
агрегатів. Це, казали, майже 
одне і те ж.

і — То підеш? — відірвали від 
задуми.

— Давайте, — рвучко взяла 
призначення.
Д КОЛИ наступного дня вран- 

ці, захекавшись, перебігла
! через залізничний міст біля 
І вокзалу, коли побачила завод-
■ ське дворище, все зрите гли-
і,——---------- -------_

бокими котлованами, тоді й зу
пинилася, здивована. Еге! Так 
завод розбудовується, зводя
ться нові корпуси, не сього
дні, так завтра стануть до ла
ду нові лінії, і якщо зараз не
має місця за токарним верста
том, то воно буде згодом, і 
можна буде, напевно, перейти 
в токарі, а поки що можна і 
шліфувальної справи попробу
вати. їак думала дівчина, обе-

КАТЕРИНІ не довелося Дов
го опікати свою підшефну.

З першого разу, коли закрути
лася затиснута в патроні де
таль, учениця вже показала 
своє робоче старання і вмін
ня. Вона мов би прикипала до 
верстата, зливалася з ним, * 
очі світилися радістю, і руки 
діяли, як заворожені. Настав
ниця не без захоплення якось 
сказала:

то до комітету ко/лсомолу пі
ти, за цікаву зустріч домови
тися... А день такий малий! Ще 
як сама була, то інша справа. 
Але невдовзі вийшла заміж, а 
там 4 маля « явилося, дали 
квартиру, в ній теж роботи чи
мало. Вранці їй і Анатолієві на 
роботу, малого в ясла віднес
ти, а після роботи забрати. По 
черзі — сьогодні ти, а завтра 
я. Анатолій, правда, розуміє,

БАЛ ■
режно ступаючи на завод
ський двір. їй показали цехову 
браму, широку розчинену на
встіж. Там сяяло світло, звід
тіль линула невідома музика 
верстатів. І враз полегшало на. 
душі, І веселішими здалися 
заводські корпуси, не так уже 
й дратував постійний гуркіт.

Стояла, слухала...
— Подобається? — почула поруч.
— Що? — обернулася раптом.
Майстер Анатолій Петрович 1р- 

кас зміряв новеньку веселим і ду
же уважним поглядом, наче хотів 
сказати: «Звикнеш, дівчино».

1 повів між двома рядами вер
статів. Дівчата, які працювали тут, 
проводжали її допитливими погля
дами, і кожній Юля кивала голо
вою: — Здрастуйте.

Біля одного верстата, де май
же ніхто не працював, вони зу
пинилися, майстер поставив 
Юлю поруч з собою і сказав 
діловито та весело водночас:

— Що ж, попробуємо.
При ньому Юля кілька раз 

включила і виключила верстат. 
Побачивши, як звично і впевне
но дівчина натискує важіль, 
майстер зауважив: «Хо-ро-ше! 
Ти як тут і була...» Невдовзі пі
дійшла сусідка, літня робітни
ця, назвалася Катериною.

— Оце буде твоя наставни
ця, — познайомив майстер. — 
Як тільки що, то до неї звер
тайся.

— Тебе хоч зараз на кон
курс кращої по професії ви
ставляй.

Правда, ще кілька разів показу
вала, як краще провести ту чи ін
шу операцію, як підійти, взяти, ку
ди покласти, що за чим і в якій 
послідовності робити, — на вироб
лення таких навичок потрібен час. 
Лише до місця звикнути, і то час 
потрібен. Заглядали до новенької 
II Інші сусідки, давали поради, роз
питували. Та І Юля не цуралася 
нікого. Весела і спокійна вдачею, 
товариська, нона шппдко обжилася 
в колективі. Як тут, справді. І бу
ла. 1 на зборах якось відразу ста
ло чути її голос, і жодна комсо
мольська чи профспілкова справа 
не могла без неї вершитися. Якщо 
яке серйозне доручення, ТО ОСІ в 
один голос:

— Юля Романюк! Вона зро
бить!

І старалася. До всього, зви
чайно, доходила самостійно, 
ало якщо треба, то не соро
милася і спитати. Незабаром 
вена вже стала ударницею ко
муністичної праці, портрет її 
з’явився на цеховій Дошці по
шани. «Чи я заслужила? — 
подумала тоді дівчина. — Тре
ба ж виправдати це високе до
вір'я, а то що подруги ска
жуть?» ! вона працювала ще 
завзятіше, ще активніше вела 
громадську роботу. А дору
чень вистачало: то бесіду про
вести, то перевірити 8 яких по
бутових умовах живе подруга,

допомагає а усьому: «Ти, — 
каже частенько, —- сього
дні не поспішай, я зайду за 
малим».

Робота, робота...
Майстер уже знає: що риініла 

Ромашок, те відмінне. Вона ще А 
товаришам поможе. Якщо треба, 
декого і присоромить: «Про себе 
думаєш, а про цс, про завод тобі 
байдуже?..»

Якось сталі: з нею говорити ста
рі кадрові робітники.

— В праці, дівчино, показуєш ДН 
приклад, — сказав Іван Сергійович 
Качднов. — За кожну громадську 
справу берешся о вогником, ком
сомолка активна. А чи не думала 
ти, щоб вступити в ряди комуніс
тів?

— Ой, я ще ж, мабуть, молода!
— А не вік це визначає.
— Та й хто мені рекомендації 

дасть? — промовила Ю.тн задум
ливо.

— Я перший дам, — сказав Juan 
Сергійович. — Та ось 1 Петро Ва
сильович, — кивнув він до лекаль- 
щика Сулімова, — не відмовить то
бі я ньому.
V ОМУНІСТКА! Високе зоан- 

ня Треба в усьому пока
зувати приклад, і старання їй 
не позичати. Справа не тільки 
в тому, що вона приходить за 
кілька хвилин до початку зміни 
і готує, як кажуть, фронт ро
боти; і не тільки в тому, щодо 
кожної деталі вона придивляє
ться, як до таємниці, яку їй 
треба відкрити, розгадати. І 
береться за роботу, як раніше 
в школі бралася за складну,

але цікаву задачу. І кожного 
разу відкриваються їй нові 
грані, пізнає вона нові особли
вості, глибше проникає а саму 
суть процесу народження чу
дової машини, і вона до цього 
причетна, з її теплих рук по
чинається казковий світ техні
ки. І щоразу, то все захопле- 
ні.шою видасться їй ця просте 
щоденна робота. Отут справж
ній університет житія, громад
ської активності, і нема чого 
жаліти за тими прохідними ба
лами. Саме життя ставить їх, 
підтверджує вибір. «Як добре, 
що пішла на завод, —• не раз 
тепер думає Юля. — Тут зна
йшла своє місце в житті...»

...Жінка зустріла П біля-про
хідної.

— Ви Романюк?
— Я.
— То це ви наш депутат? Я 

б хотіла з вами поговорити, 
може, ви допоможете...

Розповідь її була переривча
та, тривожна, на очах висту
пали сльози. Юля заспокоюва
ла. Так, вона тепер повинна 
допомогти і цій жінці, в якої 
не все гаразд у сім'ї, 1 малі 
діти... Високе довір'я виявили 
товариші на заводі — висуну
ли кандидатом в депутати об
ласної Ради. В день виборів 
вона хвилювалася, як ніколи. 
Йшла на першу зустріч з ви
борцями теж із душевним хви
люванням. Та коли поговорила 
з людьми, коли виконала пер
ше доручення, тоді зрозуміла: 
(Як це добре •— бути потріб
ного, бути завжди у вирі жит
тя...»

Сьогодні йде вона із заводу, 
горда і замріяна. Трохи втома 
дається взнаки, але попереду 
захоплюючі справи, буденні, 
але величні обов’язки. І ста
рий вахтер на прохідній киває 
їй головою, як давній і бли
зькій знайомій:

— До завтра!
О. МОТОРНИЙ.

Кіровоградський завод 
тракторних гідроагрегатів.

«Ленінсаким курсом ми
ру і соціалізму» — так на
зивається книжкова ви
ставка, влаштована у Жу- 
равлинській сільській біб
ліотеці. Крім книг і бро
шур на її стендах завжди 
свіжі газетні замітки.

Виставка має три розді
ли: «Зовнішня політика 
КПРС та Радянської дер
жави», «Дружба, братер
ство і співробітництво со
ціалістичних націй» та «Єд
ність світового комуніс
тичного руху». Вона роз- 
позідає про візити миру 
Ґ енерального секретаря 
ЦК КПРС тов. Л. І. Бреж
нєва у США, Францію, Ін
дію, про співробітництво 
країн соціалістичного та
бору, про боротьбу за 
мир і безпеку народів.

Завідуюча бібліотекою 
М. Зозуля використовує 
матеріали виставки в бесі
дах з відвідувачами, у від
повідях на запитання з пи
тань міжнародної політи
ки КПРС і нашої країни.

Л. ПОЛІЩУК.
с. Журавлинка
Голованівського району.

КОМСОМОЛКА МАРІЯ ПЕ- 
РЕПЕЛИЦЯ КРАЩА ДОЯРКА 
КОЛГОСПУ «ДРУЖБА» КОМ- 
ПАНІЇВСЬКОГО РАЙОНУ. ВО
НА СТАРАННО ПРАЦЮЄ, 
ДОБРЕ ДОГЛЯДАЄ ЗАКРІП
ЛЕНІ ЗА НЕЮ 25 ГОЛІВ КО
РІВ. ОДЕРЖУЄ НАЙВИЩІ 
НАДОЇ. ДО КОМСОМОЛЬ
СЬКИХ ДОРУЧЕНЬ СТАВИ
ТЬСЯ з повною ВІДПОВІ
ДАЛЬНІСТЮ.

Фотп Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

А РГАІІІЗОВУЮЧИ дозвілля молодих бу- 
дівельників, директор клубу комбінату 

«Кірозогрздважбуд» Євген Векслер завжди 
радиться з Михайлом Шереметом, секрета
рем комітету комсомолу. Найбільш масові 
заходи планують на суботні і недільні дні.

Цього разу Михайло і Євген зайшли о 
гуртожиток, вислухали-пропозиції комсо
мольців. А потім уже покликали на допомо
гу працівників клубу Віктора і Якова Крас- 
ковських.

— Дівчата за ге. щоб були танці. — це 
Євген.

— Одноманітно, — зауважив Михайло. 
— Я, наприклад, чув на будівельному май
данчику про таку проблему: ке кожен знає, 
який костюм одягнути на свято, дівчата
сперечалися про моди.

Зійшлись на одному — влаштувати мо
лодіжний вечір на тему: «Культура пове
дінки молодої радянської людини»...

Запросили до клубу вчителів вечірньої 
школи, працівників ательє мод, перукарів.

На вечір будівельники прийшли з робітничих 
гуртожпткіп. Поки збиралися, и залі лунали пісні 
радянських композиторів. А потім вчителька Таї
сія Долганова розповіла про культуру поведінки

Як ви відпочиваєте?

ЗМІНА ВИЙШЛА 
З ПРОХІДНОЇ,
• НА ВЕЧОРІ — РОЗМОВА ПРО МОДИ
• ГОТУЄТЬСЯ НОВОРІЧНА ПРОГРАМА

юнаків і дівчат, раьмла як треба вести себе зі 
старшими, згадувала про манери і смаки, повела 
розмову про дружбу і товаришування, наводила 
приклади з життя робітників комбінату.

Працівник експериментального цеху фаб
рики «Індпошиття.» Марія Крищспко відпо
віла на запитання будівельників. Дівчат ці
кавили нові моди сезону, цоаи хотіли зна
ти, як пошити новорічний костюм. Виступ 
Марії'Крищспко супроводжувався демонст
руванням кращих зразків жіночого і чоло
вічого одягу.

Майстер жіночого салопу перукарні Рига 
Єгорова теж була порадницею у дівчат, які 
хочуть мати гарну зачіску па новорічний 
вечір. ' іт. І

1 зиову звучала пісня. На сисну вийшли співа
ки І музиканти клубу. А в залі — танці. Михай
ло Шеремет, теж пішовши в танок, запитував діи- 
чат-будівельниць про те, як би вони хотіли відпо
чити Іншого разу.
Комсомолець Гениадій . Кім запропонував про
вести новорічний «Вогник» І запросити на нього 
кращих будівельників, 'сказати на вечорі добре 
слово про їх досягнення в праці, привітати піс
нею.

Солістка агітбригади Надія Кришия:
— Перед тим, як поїхати на огляд у Ки

їв, ми повинні ще кілька разів побувати на 
будівельних майданчиках. ГІередноворічнІ 
виступи агітбригади неодмінно будуть по
пулярні серед робітників.

Всі пропозиції були слушними. І Михай
ло Шеремет та Євген Векслер ше раз об
міркували разом, як поліпшити організа
цію дозвілля молоді. Планували молодіжні 
вечори, диспути, вечорщші, і не тільки в 
клубі, а її в гуртожитках, безпосередньо на 
будівельних майданчиках.

М. ВІНЦЕВИЙ.
Ж5КИИИИЯИВВКЗЇL:

ефективність: від чого?
Па допомогу слухачам і пропагандистам

Щоб з найбільшою ефективніс
тю працювати не виробництві, ко
жен повинен оволодіти основами 
економічних знань. Видавництво* 
«Економіка» випускає серію бро
шур «Економічні знання —• в ма
си», які розраховані на широке 
коло читачів. В них у науково-по
пулярній формі викладаються ос
нови соціалістичної економіки, 
об'єктивні закони її розвитку. В 
брошурах розповідається про еко
номічну політику Радянської дер
жави, про методи господарюван
ня, про місце і роль кожного тру
дівника е управлінні соціалістич
ною економікою.

Брошури можуть бути викорис
тані в системі комсомольської по
літосвіти, а також в школах кому
ністичної праці.

Пропонуємо читачам такі праці: 
«Поз піше використовувати по

тужності підприємства».
А. П. Вавілов. «Економічне зна

чення якості продукції».
В брошурі показано вплив якос

ті продукції на осноені фактори

інтенсифікації виробництва і під
вищення рівня добробуту народу.

«Режим економії — важливий 
фактор підвищення ефективності 
виробництва». Тут розглянуто пи
тання росту продуктивності су
спільної праці, шляхи економії 
матеріальних ресурсів, узагальню
ється досвід, набутий у цій га
лузі.

Дієвість нової системи господа
рювання багато в чому залежить 
від того, наскільки уміло члени 
виробничих колективів використо
вують принципи економічної ре
форми для розвитку виробництва 
і підвищення його ефективносте 
Про те, як планується і оцінюєть
ся діяльність підприємств, які ос
новні напрямки їх роботи в нових 
умовах розповідається в брошурі 
В. М. Іванченка «Реформа і під
приємство».

Всі ці брошури можна одержа
ти в бібліотеках області.

Т, НЕДАШКІВСЬКА, 
бібліограф обласної наукової 
бібліотеки їм. Н. К. Круоської.
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на поставки нафти
як відомо, вже спричинило різкий

• Ліван: жертви 
ізраїльської 
агресії.

• Країни світу, 
зачиняють двері 
перед генералами 
чіліііської 
військової хунти.

• Пекін—гра 
на два фронти»

т
В КРАЇНАХ 
СОЦІАЛІЗМУ

БОЛГАРІЯ. БУДІВНИЦТВО 
МАГІСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРО
ВОДУ СРСР — НРБ — ЩЕ ОД
НЕ ПЕРЕКОНЛИВЕ СВІДЧЕН
НЯ МІЦНІЮЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 
ДВОХ БРАТНІХ НАРОДІВ. РА- 
ДЯНСЬКИП ПРИРОДНИЙ ГАЗ 
ДОПОМОЖЕ ПІДПРИЄМСТ
ВАМ ХІМІЧНОЇ, МЕТАЛУРГІЙ
НОЇ. ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРО
МИСЛОВОСТІ КРАЇНИ УС
ПІШНО РОЗВ’ЯЗАТИ ВЕЛИКІ 
ЗАВДАННЯ, ПОСТАВЛЕНІ ПЕ
РЕД НИМИ X З’ЇЗДОМ БКП,

• МАРСЕЛІ НО КА
МАЧО; «НІЩО НЕ МО
ЖЕ ЗЛОМИТИ НАШУ 
ВОЛЮ, ТОМУ, ЩО НА
ША СПРАВА СПРА
ВЕДЛИВА.»»

ЗА МАТЕРІАЛАМИ 
ТАРС І АПН.

На знімку: споруджує
ться північна вітка газопроводу, 
її намічено завершити до кінця 
1973 року.

Фото БТА — ТАРС.
■

ГЧ-ПЬЦЕ Рашайя ель-Фух- 
хар, розташоване на

висоті близько 
біля підніжжя 
мон на півдні

900 метрів 
гори Хер- 
Лівану, не

?
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раз піддавалось вторгнен
ням ізраїльців і обстрілам 
їх артилерії. Так було і в 
один з днів листопада. Ра
но-вранці роздався гуркіт 
артилерійських снарядів.

В

«Ми,— розповідає мер 
селища Абу Самір, — спо
кійно спали, коли пролуна
ли перші постріли. Уявіть 
собі ніч, освітлену сяйвом 
вибухів, на вулицях чолові
ки, жінки, діти. Вони бігли в

..■і* ' ».ДИЯІЙ» л

-• -к *. F?.

пошуках притулку в селян
ській церкві». Але грабіж
ники не залишили в спокої 
\ церкву. Вона загорілась, 
запалена фосфорним сна
рядом. Горюча рідина про-

БЕЗЧИНСТВА 
АГРЕСОРІВ
никла в приміщення, де 
знайшли притулок багато 
жителів. Запалала і школа, 
що знаходилась поряд. В 
результаті четверо жителів 
одержали опіки... На щастя, 
обійшлося без великих
людських жертв.

ХТОСЬ вистрілив у Т/8Х7 ТГ<Т 
вікно будинку ** V І/Лл/Л. 

прославленого бразиль
ського футболіста Пеле 
і його родини. Це ста
лося кілька днів тому. 
Сам Пеле схильний вва
жати, що це була «слі
па куля». Однак поліцаї 
міста Сантоса мають 
менш оптимістичний 
настрій. У них вже дру
га нерозкрита справа, 
до жертвою фігурує 
Пеле: на подвір'я його 
особняка вже було ки
нуто бомбу.

На щастя, обидва ра
зи все обійшлося бла
гополучно. Не було не 
тільки людських жертв, 
але навіть матеріально
го збитку. Куля, що 
влучила у вікно... не
дит—ид——а—ліимчі —пггттп

ЗВИНУВАЧЕНИЙ У

ДЛЯ
ПЕЛЕ?..
розбила скла: вони в 
будинку Пеле кулене
пробивні.

До речі, про цей будинок 
детально розповіла бра
зильська газета «Жорнал д! 
Дебатіс». Псле заховався 
від своїх прихильників у 
будинку, схожому на фор
тецю. — писала газета. Він 
розташований на великій 
земельній ділянці, з трьох 
боків огороженій парка
ном. Четвертий бік вихо
дить до океану. Є птяж, 
басейн, тенісний корт і на-

віть... невелике футбольне 
поле. Паркий оснащено 
системою сигналізації. Вся 
площа навколо будинку 
проглядається телевізійни
ми установками. Як під
креслювала «Жориал ді 
Дебатіс», не кожний банк 
Бразілії має таку доскона

лу систему захисту.
Цей будинок-форте- 

цю Пеле побудував, 
природно, не на при
бутки від футболу, а на 
доходи від інших справ, 
які не мають нічого 
спільного з спортом. 
Він направо і наліво 
продає своє ім’я різним 
фірмам. Слово «Пеле» 
можна побачити на 
банках з кавою, бата
рейках для кишенько
вих ліхтариків, на пред
метах чоловічого одя
гу, велосипедах, кояьо-
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** ських патріотів, які зазнають найжорстокіших 
репресій з боку військової хунти, що захопила владу 
в країні і розгорнула фашистський терор проти 
неугодних їй сил.

Всесвітня федерація профспілок звернулась із за
кликом до трудящих 1 профспілок усіх країн мобілі
зувати свої сили і добитися звільнення генерального 
секретаря Компартії Чілі Луїса Корвалана и інших 
чілійських патріотів.

Союз радянських товариств дружби і культурно
го співробітництва з країнами Латинської Америки і 
товариство «СРСР—-Чілі» виступили з заявою, в якій 
від імені радянської громадськості висловили гнівний 
і рішучий протест проти незаконної судової розпра
ви над товаришем Луїсом Корваланом і поставили 
вимогу припинити судове переслідування товариша 
Корвалана та Інших демократів і патріотів Чілі.

Тривогою за долю чилійського народу сповнені сер
ця і трудящих Радянської України? Вірні своєму ін
тернаціональному обов’язкові, робітники, колгоспни
ки, представники інтелігенції рішуче вимагають по- 
класти край кривавому насильству, що його чинять 
ґенерали-кати. Вони таврують ганьбою їх злочинні 
дії, вислозлюють тверду впевненість в остаточній пе
ремозі демократичних сил цієї країни.

ТРУД ПРОТИ
КАПІТАЛУ
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рових телевізорах і ба
гатьох інших, товарах. 
Пеле навіть відкрив 
контору по підрахунку 
своїх прибутків і най
няв адвоката для укла
дання оперецій.

З того часу, як Пеле 
перетворився на ділка, 
його популярність се
ред бразільців неухиль
но падає, а для деяких 
він став просто антипа
тичним. Щодня на його 
ім’я надходить чимало 
листів, і не один з них 
містить прямі погрози. 
Не виключено, що ці 
погрози намагалися ви
конати, кинувши бомбу 
і вистріливши у вікно 
його будинку...

В. ЩЕРБАКОВ.

Невпинне зростання цін і податків, 
посилання інфляції, сваволя підприєм
ців — все це змушує маси трудящих у 
капіталістичних країнах вдаватися до 
випробуваного засобу боротьби за 
свої права — страйків. Стоайкарі ви- і 
магають підвищення заробітної плати, 
поліпшення умов праці, забезпечення 
соціальних прав,

З Рима надійшло повідомлення про 
те, що близько 290 тисяч трудящих 
провінції Генуя провели страйк проти 
зростання цін, за забезпечення зайня
тості, за соціально-економічні перетво
рення. З ініціативи єдиної провінціаль- 
ної федерації ЗІКП, ІКПТ та ІСП у Пі- 
зі та однойменній провінції почався 
тиждень боротьби трудящих.

5 грудня оголосили страйк японські 
докери, які обслуговують контейнеро
вози у портах Токіо, Осака і Кобе. їх 
виступи є частиною єдиних дій Все- 
японської профспілки портових робіт
ників, що проводяться в ці дні по всій 
країні. В цю боротьбу за свої права 
включилися близько 80 тисяч чоловік.

З Нью-Йорка повідомляють про 
страйк цілого ряду профспілок — во
діїв автофургонів — рефрижераторів, 
механіків, вантажників, в результаті 
якого цілком або частково закрилися 
магазини в більшості міст Північної і 
Південної Каліфорнії. Біля багатьох 
магазинів страйкарі виставили пікети.

З різних країн одержано повідом
лення про страйки на окремих заво
дах, а також на підприємствах у ефесі 
послуг. Завдяки твердим і рішучим ді
ям, страйкарі дедалі частіше добиваю
ться поступок від підприємців.

Протягом останніх трьох 
років ізраїльці двічі захо
дили в село, останній раз 
вони були в ньому у люто
му. В перший свій прихід 
вони підірвали динамітом 
12 будинків, в другий—17.

«Коли підривається буди
нок,— продовжує Абу Са- 
мір'— руйнуються будинки, 
що розташовані поряд. Во
ни потребують потім ре
монту. Так було і під час 
обстрілу в листопаді, бага
то будинків в селі зруи-

„СПРАВІ № 1001 ж за після воєнні роки. Десятки тисяч трудівникіа на 
чолі з Камачо зібрались в центрі Іспанської сто
янці. Цього франкістській юстиції було достат
ньо, щоб знову кинути вожака робітників за гра
ти. Не дивлячись на хвилю протестів в Іспанії І 
за кордоном, франкісти видали Камачо суду, 1 віл 
знову був змушений провести рік в тюрмі...

Страйковий рух в Іспанії ширився, тру
дящі все частіше висували не лише еконо
мічні, але й політичні вимоги, наприклад, 
амністію політичним в’язням, свободу проф
спілкової діяльності. Загроза нового ареш
ту постійно висіла над Камачо, не дивля
чись па те. що соратники по боротьбі всі
ляко оберігали його В червні нинішнього 
року під час зустрічі на нелегальній явці 
Марселіно Камачо і дев’ять його товаришів 
були схоплені. Проти них була сфабрикова
на так звана «справа № 1001», на основі 
якої прокурор вимагав для звинувачених в 
загальній складності 102 роки тюремного 
ув’язнення. Але процес постійно відкладав
ся через протест, що піднявся в багатьох 
країнах світу.

Люди прані всіх континентів вимагають 
звільнення Марселіно Камачо і його від
важних товаришів. На захист іспанських 
патріотів виступили всі соціалістичні краї
ни, Всесвітня федерація профспілок, проф
об'єднання країн Західної Європи, Латин
ської Америки.

(«Хоріцонт»—АГ1Н). В

п Іспанське Марокко. Звідти через два роки Ка
мачо вдається втекти в Алжір. Він встановлює 
вв'язкн з іспанськими 1 місце.пими комуністами, 
готується до нелегального повернення на батьків
щину. В Іспанію він зміг повернутися лише в 1957 
році після того, як Франко змушений був оголо
сити амністію республіканським бійцям. В Мад- 
ріді він влаштувався фрезерувальником на завод 
<Перкінси>, і робітники висунули його в керів
ництво заводської секції вертикальних фрапкіст- 
ськях профоб’єднань.

НА ТОЙ ЧАС робітники після довгих ро
ків розгулу реакції стали створювати 

свої організації. При цьому вони намага
лись використати легальні і нелегальні форми 
боротьби. Саме тому, трудящі прагнули вве
сти своїх вожаків в місцеві секції франкіст- 
ських профспілок. Разом з тим па багатьох 
підприємствах почали виникати нелегальні 
робітничі комісії. Серед мадридських мета
лістів перша робітнича комісія виникла в 
1964 році. її очолив Марселіно Камачо. Че
рез рік більшістю трудящих він був, обра
ний керівником робітничих комісій всього 
Мадріда.

Франкістська охоронна почала полювання »а во
жаком столичного пролетаріату. В червні 1966 року 
їй вдалось схопити Камачо. Арешт викликав заво
рушення мадрідціз, і власті змушені були випус
тити його на свободу.

На початку 1907 року робітничі комісії Мадріда 
організували найбільшу демонстрацію в Іспанії

Щотижневик <Хоріцонг> (ИДР) опублікував „ 
кореспонденцію про ОДНОГО З В ЯЗНІВ мадридської 
тюрми Карабанчель, Ім’я якого відоме не тільки 
в Іспанії. Марселіно Камачо, керівник мадрідсь- 
ких трудящих, один з засновників нелегальних 
робітничих комісій Іспанії (демократичні проф
спілки — (Прим. реД). Агентство Преси Новини 
падає читачам що кореспонденцію з деякими 

скороченнями.

Я КАТЕГОРИЧНО протестую проти то
го, то мене тримають в камері разом 

з злочинцями і що мене позбавили зв язків 
з сім'єю і адвокатом... Я протестую проти 
знущань і катувань, яким піддаються я та 
інші політичні в’язні... Ніщо не може зло
мити чашу волю, тому, що наша справа 
справедлива, і ми не самотні. Ми ведемо 
боротьбу за соціальну справедливість і сво- 
бОДвтор них рядків Марселіно Камачо. Йо
му вдалось таємно передати листя на волю.

? Камачо народився в сім’ї мадрідського робіт
ник* Г юнаиькнх років він брав участь в робітни
чому’ русі На початку 30-х років, до встановлен
ня’ в Іспанії республіканського ладу, Марселіно 
Камачо неодноразово сидів в тюрмах за револю- 
Ц в''193в$ІроцЬ коли почався фашистський заколот, 
Марселіно Камачо добровільно вступи« в ресйуб- 
МкансХ армію. Після захвату франкістами Мяд- 
в ду Камачо продовжував боротьбу в нслет ль- 
ии/умовах В Ї940 році його арештували, 
їя«*до 16 років тюрми І відправили в концтабір 
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ковано».
Із трьох шкіл — працює 

тільки одна на 50 учнів, які 
лишилися в селі зі своїми 
батьками. Жителі села мрі
ють про мир, спокій, але 
їх мрії розбиваються пост
рілами ізраїльської арти
лерії.

Доля Рашайя ель-Фуххар 
типова для багатьох півден
но-ліванських сіл. Розповідь 
про долю цього селища бу
ла опублікована в додатку 
До газети «Орьян-жур»-

Л. ВОЛЬНОВ
\ Бейрут.
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З спогадів гвардії старшого 
лейтенанта П. Кривосннцького про 
бої на вулицях Кіровограда;

«Командир поставив завдання 
захопити станцію Кірово-Україн- 
ське. Потай від ворога батальйон 
розташувався в бойовому поряд
ку: зліва — рота лейтенанта Коз
лова, попереду — рота лейтенан
та Федоренка і справа — рота 
лейтенанта Барсукова.

Почався наступ. Взводи взаємо
діяли добре. Знищивши групи фа
шистських автоматників, ми ви
йшли на північну околицю Кірово
града.

У ворожому стані — розпач. 
Треба було швидко відрізати шля
хи, щоб перешкодити відступу гіт
лерівців. Я наказав бійцям захо
пити міст. Вже світало, коли роз
відники й бронебійники оволоді
ли перехрестям вулиць, з якого 
міст було видно. По вулиці руха
лись ворожі машини, мотоцикли, 
танкетки. Наш батальйон відкрив 
вогонь. Фашисти пішли з мосту в 
провулки, де їх уже «пригощала» 
рота лейтенанта Барсукова. Гітле
рівці заметушилися. їх машини на
літали одна на одну. Та ворог ні
де не мав порятунку.

Захопивши міст, батальйон роз
винув наступ у напрямі вокзалу. 
Гітлерівці спробували обійти нас 
провулками, але я своєчасно на
правив проти них групи стрільців 
для контрудару.

Тут ворог встиг організувати 
оборону. За цегляною стіною сто
яв танк, з глибини били три гар
мати. Я викликав ракетою артиле-

Про славні подвиги наших сол
датів розповідається також в чис
ленних бойових донесеннях коман
дування Радянської Армії

«Обслуга гармаїи Героя Радян
ського Союзу Миколи Гречука, 
яка діяла в бойових порядках 
стрілецьких підрозділів, тільки в

ДРУГЕ НАРОДЖЕННЯ
В обласному державному архіві зберігається чимало документів, 

які розповідають про звірства і насилля фашистських окупантів на 
території Кіровоградщини в роки минулої війни, про боротьбу на
родних месників з гітлерівцями, героїчні подвиги радянських воїнів- 
визволителів.

Ми звернулись з проханням до директора облархіву О. Ф. НА- 
І ОРНОГО познайомити читачів «Молодого комунара» з окремими 
документами.

рійський вогонь. Згодом знову ми 
пішли в атаку і, нарешті, вибили 
фашистів з вокзалу. Зразу ж ор
ганізували протитанкову оборону.

За три дні боїв батальйон зни
щив близько трьохсот гітлерівців 
га чимало ворожої техніки. Рядо
ві кулеметники Огнерубов і Ду- 
ріолін, стрілецьке відділення 
сержанта Куксова та інші бійці ді
яли, як справжні герої і щоразу 
змушували фашистів тікати, зали
шивши позиції.

одному бою знищила 40 гітлерів
ців, два фашистських кулемети, 
розбила два бліндажі і стільки ж 
спостережних пунктів.

Мужньо боролися з ворогом і 
артилеристи Героя Радянського 
Союзу Зозулі. За один день його 
гармата розтрощила три кулеме
ти, одну протитанкову гармату, 
висадила в повітря три бліндажі, 
де було двадцять фашистів.

Виконуючи бойове завдання, ко

муніст гвардії лейтенант Федір 
Новиков разом з розвідником 
комсомольцем Олексієм Квачу- 
ком несподівано натрапив на гру
пу гітлерівців. Бійці не розгуби
лися.

Квачук дао чергу, а Новиков у 
цей час вигукнув:

<— Руки вгору!
Приголомшені раптовим напа

дом, ті підняли руки. Двоє гвар
дійців взяли в полон 13 гітлерів
ців.

Так само безстрашно діяв у на
ступі гвардії рядовий Білоусов. 
Ввірвавшись першим у траншею 
противника, він захопив у полон 
двох фашистів. Відважний гварді
єць тут же, на полі бою, команди
ром підрозділу був представле
ний до нагороди медаллю «За 
відвагу».

А гвардії сержант Гусєв, уві
рвавшись в розташування ворога, 
опинився віч-на-віч з сімома нім
цями. П'ятьох знищив, а двох взяв 
у полон.

В одному місці вогонь німець
кого кулемета заважав просуван
ню гвардійців. Єфрейтор Степан 
Романов кинувся на ворожий 
кулемет і закрив його своїм ті
лом. Кулемет захлинувся і за
мовк. Тяжко поранений Романов 
продовжував вести автоматний 
вогонь по фашистах. Гвардійці, 
скориставшись цим, вибили воро
га із зайнятих ним позицій...»

(Далі буде).

ТВХ ДНІВ НЕ ЗМОВКНЕ С.ІАВА
Йдучи назустріч 30-річчю звільнення Кіровограда від фа

шистських загарбників, працівники бібліотеки ім. Т. Г. Шев
ченка разом з учнями торговельного училища провели читаць
ку конференцію, на якій розглянули питання: «Тих днів не 
змовкне слава», «Не старіють душею ветерани», «Мій труд 
вливається в труд моєї республіки».

В цей день перед читачами виступили учасник громадянської війни 
П. К. Дурнев, учасник звільнення нашого міста від фашистів В. П. По- 
БІНЧУК.

Обговорюючи питання, винесені па конференцію, читачі щиро ви
словлювали свої думки. «Герої — безсмертні, — сказала Люба Гратій. 
*- їх подвиг продовжує нове покоління, яке намагається бути гідним 
слави своїх батьків».

Після виступів працівник бібліотеки Л. О. Савченко прове
ла бібліографічний огляд літератури «Герої Кіровоградщини»,

В. дигало, 
зав. бібліотекою ім. Т. Г. Шевченка.

м. Кіровоград.

Ш> ИКЛАДАЧІ музичної шко- 
® ли обласного відділен
ня музично-хорового Това
риства Української PCP, кла
си. якої працюють на те
риторії загальноосвітніх шкіл 
міста, ведуть активну роботу 
по музично-естетичному ви
хованню учнів, влаштовують 
лекції-концерти на класних 
годинах. Зокрема, тісний кон-

„СЛУХАЄМО 
РЕВОЛЮЦІЙНУ 
ПІСНЮ“

В машинобудівному техні
кумі заняття відкрив самоді
яльний оркестр народних ін
струментів Кіровоградського 
міського Будинку вчителя ЛІД 
керівництвом І. В. Заруби. З 
лекцією на гему: «Історія 
створення оркестру народних 
інструментів і його роль в 
житті громадськості» виступи
ла викладач музично-педаго
гічного факультету педагогіч
ного інституту імені О. С. 
Пушкіна Г. С. Дідич.

Чи можна вже зараз гово
рити про майбутнє універси-

ПЕРША ПРОГРАМА. 11.10-, 
Телевісті. (К). 11.25 — Кіно» 
журнал. (К). 11.35 — «Шкільч 
ний екран». Російська літера« 
тура для учнів 9 класу. (К). 
15.30 — Програма Омської сту- 
дії телебачення. 16.15 -=»
«Об’єктив». (М). 10.45 — «Ша*> 
хопа школа». (М). 17.15 -
«П'ятирічка, проблеми, лю
ди». (К). 17.15 — «До Дни
енергетика». (Кіровоград). 
17.55 — Телефільм. (Кірово
град). 18.00 — «Хроніка тиж
ня». (Кіровоград). 18.10 -»
«Людина і закон». (Кірово
град). 19.00 — Програма «Віс
ті». (К). 19.25 — Інтербачення. 
Кольорове телебачення. Між
народний турнір з хокея на 
приз газети «Известия». Збір- V, 
на СРСР — збірна ЧССР. (М), .
В перерві — програма «Час». 
(М). 22.15 — Кольорове теле
бачення. «Золота нота». Кон
церт. (Передача з НДР). 23.10 

Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.15-, 
Для школярів. «Книги про ди
тинство і юність М. 10. Лєр
монтова». (ЛІ). 17.45 — «На
будовах п’ятирічки». (М). 
18.00 — Тележурнал «Про
грес». (Харків). 18.30 — Рекла
ма, оголошення. (К). 19.00 —> 
«Світ соціалізму». (Лі). 19.25 
— Кіножурнал. (К). 19.45 —
Творчий вечір артистів мос
ковського театру на Малій 
Бронній. (ЛІ). В перерві -* 
«На добраніч, діти!». (К). 
Програма «Час». (М). 22.30 — 

Вечірні новини. (К). >

22 субогпн

такт з педагогами загально
освітніх шкіл підтримують ви
кладачі музичної школи това
риства Л. Г. Якушева, Л. О, 
Шандур, Н. О. Власенко, С. Р. 
Хаїтова, Н. М. Бредихіна.

В цьому році ми разом з колек
тивами медичного училища та 
технікуму машинобудування ор
ганізували університети культури. 
Вже пройшли перші заняття. В 
медичному училищі, наприклад, 
на тему «Революційна пісня — 
організатор 1 вихователь народних 
мас». З лекцією виступив викла
дач музично-педагогічного фа
культету інституту ім. О. С. Пуш
кіна В. І. Воловснко. Після цьо
го самодіяльна народна хорова 
капела педагогічного інституту 
виконала кілька революційних пі
сень.

тету культури, про успішну 
діяльність обласного відді
лення в цьому напрямі?

В загальноосвітніх школах, де 
викладачі музичної школи товари
ства проводять роботу по музич
но-естетичному вихованню учнів 
протягом уже декількох років, ми 
маємо певний досвід. Щодо ро
боти університету культури, ми 
зараз вивчаємо контингент своїх 
слухачів. Перше, що нас радує — 
це те, що нарешті знайшли по
стійного слухача і зможемо вести 
цілеспрямовану роботу в напрямі 
музично-естетичного виховання.

Отже, віримо, що за чоти
ри роки наші слухачі набу
дуть необхідної кількості 
знань з музично-хорового 
мистецтва, вироблять у собі 
високу культуру сприйняття 
музичних творів.

В. ВОРОНА, 
відповідальний секретар 
обласного відділення му
зично-хорового товари
ства.

До майстерського 
рубежу

Другий рік у Тбілісі проводиться все
союзний традиційний турнір з боксу на 
приз двічі Героя Радянського Союзу, Ге
роя Монгольської Народної Республіки 
генерала армії їси Олександровича Плі- 
єва.

Чотири дні більше як 130 представни
ків Російської Федерації, України, Вір
менії, Молдавії, Естонії, Узбекистану і 
Грузії вели бої па рингу,

Успіху иа цих змаганнях домоглися 
кіровоградці. Кандидат у майстри спор
ту слюсар заводу радіовнробів Валерій 
Кнйко став переможцем турніру серед 
боксерів першої середньої ваги і виконав 
норматив майстра спорту СРСР. Сту
дент факультету .фізичного виховання 
педінституту кандидат у майстри спорту 
Валерій Хам зайняв друге місце серед 
спортсменів другої середньої вагової ка
тегорії. Па третю сходинку п’єдесталу 
пошани піднявся боксер першої середньої 
ваги майстер спорту Михайло Лнтвинов.

В досягненні наших земляків чимала 
заслуга їх тренера Олексія Івановича 
Міхеева« В. ШАБАЛІН.

СПОРТ СПОРТ

КЛАСИЧНА БОРОТЬБА

ЧЕМПІОН
З „БУРЕВІСНИКА«

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Гім
настика для всіх. (ЛІ). 9.20 —• 
Новини. (ЛІ). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
«В ляльковому магазині». (М), 
10.00 — Розповіді про росій
ських художників. «Валентин 
Сєров». (М). 10.30 — Кольоро
ве телебачення. «Сьогодні — 
День енергетика». (ЛІ). 10.45
— Концерт на замовлення 
енергетиків. (М). 11.30 — «Для 
вас, батьки». (М). 12.00 — Ко
льорове телебачення. Концерт. 
(ЛІ). 12.30 — Народний теле- 
унівсрснтст. Факультет «Здо
ров’я». (К). 13.05 — «Гордість 
степового краю». (Херсон). 
13 20 — Ліультфільм. (К). 13.35
— «На головних напрямках 
п'ятирічки». (Запоріжжя). 
14.30 — Тележурнал «Старт». 
(К). 15.15 — «Здоров'я». (М). 
15.45 — «Музика сьогодні». 
(М). 10.30 — Кольорове теле
бачення. «Більше хороших то
варів». (М). 17.00 — «Очевид
не — неймовірне». (ЛІ). 18.00
— Новини. (ЛІ). 18.10 — Ко
льорове телебачення. Програ
ма мультфільмів. (М). 18.40 —• 
«На арені цирку». Кольорово 
телебачення. (М). 19.25 — Ко
льорове телебачення. Концерт. 
(ЛІ). 19.50 — Прем'єра телеві
зійного багатосерійного спек
таклю. «Володимир Родіонов». 
II. Долініна. «Різні люди». 
Розділ перший. (М). 21.00 —, 
Програма «Час». (ЛІ). 21.30 —• 
Кольорове телебачення. Пре
м’єра .телевізійного музичного 
фільму «Зустріч друзів». (Л5). 
22.30’ — Кубок СРСР з пла
вання. (Дніпропетровськ). 23.20 
г~ Новини. (ЛІ).

Міжвідомча першість республіки з кла
сичної боротьби протягом трьох днів про
ходила в Черкасах, В складі збірної рес
публіканської команди ДСТ «Буревіс
ник» виступав студент другого курсу Кі
ровоградського інституту сільськогоспо
дарського машинобудування, кандидат у 
майстри спорту Віктор Савчук, Він ви
грав «чисто» чотири поєдинки; лише 
один звів унічию (з киянином Анатолієм 
Блюміпим). Серед борців щонайменшої 
вагової категорії Савчук не мав собі рів
них і завоював звання чемпіона Украї
ни. А перед цим наш земляк в складі 
збірної республіки брав участь у фіналі 
розигращу кубка Радянського Союзу, що 
проходив у Челябінську, Тут українці 
зайняли третє — призове місце. На цих 
відповідальних змаганнях Віктор Савчук 
серед юніорів завоював друге місце у 
своїй вазі,

В. ТВЕРДОСТУП.

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.00 -ч 
«Червоні хустинки комуна- 
рок». (Ворошиловград). 12.30
— «Літературні зустрічі,, 
(Пабло Неруда). (ЛІ). 13.15 -• 
«Кінострічки минулих років», 
«Джальма». (ЛІ). 14.15 — Для 
юнацтва. «Від 14 до 18». (Ле
нінград). 15.15 — Л. П. Чехов. 
«Три роки». Телевистапа. (К). 
17.00 — «Телевізійна школа 
передового досвіду», (К). 17.30
— Програма науково-популяр
них фільмів. (К). 19.00 — Про
грама «Вісті». (К). 19.30 -і
Л. Гарольд. «Ліза та Колен», 
Вистава. (Одеса). В перерві —і 
«На добраніч, діти!». (К^ 
Програма «Час». (М), 22.20 — 
Вечірні новини. (К).

>
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