
„Союз-13“: ПОЛІТ ТРИВАЄ
Центр керування польотом, 22 грудня. (ТАРС). В ході 

четвертої доби польоту космічного корабля «Союз-13» з 
допомогою спектрографа виконувалася зйомка характер
них природних утворень на поверхні Землі, а також її 
денного горизонту. Цей експеримент е продовженням до
сліджень природного середовища і природних ресурсів.

Виконуючи програму астрофізичних досліджень з до
помогою системи телескопів «Орнон-2», Петро Климук і 
Валентин Лебедев на 52 і 53 витках польоту продовжу
вали спектрографування зірок у різних сузір’ях.

Вранці 22 грудня космонавти прокинулись, поснідали, 
провели медичний контроль і о 8 годині розпочали робо
ту. Вдень екіпаж виконуватиме намічені на сьогодні на
укові експерименти. О 21 годині 15 хвилин за москов
ським часом корабель вийде із зони радіовнднмості з те
риторії Радянського Союзу.

Самопочуття товаришів Петра Климука і Валентина 
Лебедева добре Бортові системи космічного корабля 
«Союз-13» працюють нормально. Поліг триває.
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ВРУЧЕННЯ ТАДЖИЦЬКІМ PCP
ОРДЕНА ДРУЖБИ НАРОДІВ

На спільному урочистому засіданні 
Центрального Комітету Компартії 
Таджикистану і Верховної Ради рес
публіки, яке відбулося 21 грудня в 
Душанбе, Таджицькій PCP вручено 
високу нагороду Батьківщини — ор
ден Дружби народів.

Учасники засідання з великим під
несенням обрали почесну президію в 
складі Політбюро ЦК КПРС на чолі з 
Генеральним секретарем ЦК КПРС 
товаришем Л. І. Брежнєвим.

Член Політбюро ЦК КПРС, міністр 
сільського господарства СРСР Д. С. 
Полянський виступив на засіданні з 
промовою, яка не раз переривалася 
тривалими оплесками. Він оголосив 
Указ Президії Верховної Ради СРСР 
про нагородження Таджицької PCP 
орденом Дружби народів і прикрі
пив орден до прапора республіки.

З промовою-відповіддю виступив 
перший секретар ЦК Компартії Тад
жикистану Д. Расулов,

L* Завершуємо і
F^убИРІШАЛЬНИИ

| В РАХУНОК 1974 року
Вже 6 комсомольсько-молодіжних колективі» 

Кіровоградського заводу тракторних гідроагрега- 
I тів трудяться в рахунок 1974 року. Серед них —- 

бригада свердлильниць Галини ІІєснової з дру- 
| того механоскладального цеху.

План третього року п'ятирічки бригада виконала до 
І дня народженії» комсомолу. Зараз дівчата працюють в 
. рахунок лютого. Л нещодавно па комсомольських 
і зборах попи прийняли зустрічний план ва новий рік. 
Й Згідно нього бригада виготує 2,5 тисячі кришок понад 

■ програму до гідронасосів НШ-32У. Насосу у вересні бу- 
? .то присвоено державний Знак якості.

Комсомольський зустрічний — справа важлива, 
особливо для цього колективу. Адже суперниці 
но змаганню — комсомольсько-молодіжна брига- 

£ , да Надії. Щербань із «Червоної зірки» працюють 
у і<вже!в рахунок травня 1974 року. Тому 1 нарощу- 
Е. ірть т<?мпи роботи молоді агрегатнпці.
'•<* —>' М. КОРІННИЙ.

і ’• і . '

секувду, захват її жатки — 5 метрів. На комбайні встанов
лено двигун в 100 кінських сил. Бункер його вміщує вдвоє 
більше зерна, ніж на попередній моделі. «Нива» зручніша в 
роботі, встановлена на новій машині кабіна надійно захищає 
механізатора від спеки і пилу, процес збирання хліба кон
тролюється приладами. Новий комбайн добре зарекоменду
вав себе уже в цьогорічний збиральний сезон — иа ньому 
зібрали по 10—12 тисяч центнерів зерна.

Підготовка до випуску нової машини здійснювалась на ‘ 
«РостсІльмашІ» бет зупинки підприємства. Було змонтовано 
більш як 2100 одиниць нового обладнання, 32 комплекти ав
томатичних ліній, 10 збірних конвейєрів.

За дев’яту п'ятирічку (1971—1975) випуск сільськогосподар
ських машин в СРСР збільшиться не 75 процентів, запасних 
частин до них •— в півтора раза.

Фото АПН.

НА КОНВЕЙЄРІ-
«НИВА»

На Ростопсьцому заводі сільськогосподарського машинобу
дування и цьому році почався серійний випуск нового зерно
збирального комбайна СК-5 «Нива». Цс сучасна потужна ви* 
сохопродуктвпна машина, яка прийшла на зміну комбайну 
СК-5, шо випускався раніше.

Комбайн СК-3 и півтора раза «сильніший» від свого попе- 
редннка. «Нина» здатна переробити Й—б кілограмів пкрна аа

Глибоку і сердечну вдячність Ко
муністичній партії і Радянській дер
жаві висловили у своїх виступах учас
ники урочистого засідання.

З величезним піднесенням присут
ні прийняли вітальний лист Централь
ному Комітетові КПРС, Президії Вер
ховної Ради СРСР і Раді Міністрів 
СРСР.

(ТАРС).
------- .—............. . -----------------

З поглядом
У

ВЕСНУ
З добрими здобутками за

кінчують третій вирішальний 
механізатори з комсомоль
сько-молодіжного колективу 
другої тракторної бригади 
колгоспу імені Енгельса. Пе
ред у змаганні за кращі ре
зультати виробітку иа трак
тор веде групкомсорг Петро 
Шаповалов. Всі хлопці пра
цюють на «МТЗ-5». Ще до 
закінчення нинішнього року 
Іван Шевченко має на свій

«МТЗ-5» 1348 гектарів, Ми
кола Стецеико — 1378, а 
Петро Шаповалоз — 1428 
гектарів умовної оранки. 
Це набагато вище річного 
алану, який становить 900 
гектарів на кожен трактор.

Комсомольці дбають і про 
підготовку до наступних ро
біт весняної кампанії. Гра
моти, вручені їм райкомом 
комсомолу, стверджують 
важливість їх досягнень, зо
бов’язують і надалі працю
вати з повного віддачею сил.

М. РАЧКОВАН, 
завідуючий відділом 
комсомольських органі
зацій Новоархапгель- 
ського РК ЛКСМУ.

НА КАЛЕНДАРІ ударного року п'ятирічки — ос
танні дні. Пам’ятні вони для нас і сповнені гли

бокого змісту. Ще зовсім недавно з великою увагою 
і інтересом ми слідкували за роботою грудневого 
Пленуму ЦК КГІРС і VII сесії Верховної Ради СРСР, 
А сьогодні, як бойову програму дій сприймаємо вка
зівку нашої партії про те, що наступний рік буде ви
значальним в успішному завершенні дев'ятої п’яти
річки. Тож ударна праця, піднесена на вищий ступінь* 
має стати відправною точкою сімдесят четвертого.

У молодих трудівників Кіровоградшини ця точка 
на рубежі двох років викликає почуття радості і 
гордості. Разом з робітниками і хліборобами області 
вони не шкодували своїх сил і вміння, щоб успішно 
завершити третій, вирішальний. В українському 
мільярді пудів хліба — праця передових комсомоль
сько-молодіжних тракторних бригад Василя Мотор
ного, Василя Лузанівського, Анатолія Харкавого, 
Віктора Галушка і всіх молодих хліборобів. Щоб до*

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ 
ЗУСТРІЧНИЙ 

рідними були ниви країни, випускали надпланові сі
валки і вузли до найновіших тракторів молоді маши
нобудівники. А на колгоспних фермах йшла напруже
на боротьба за тритисячні надої. Близько 150 моло
дих доярок вже перевершили цей показник, подаючи 
приклад іншим. В результаті масового соціалістично
го змагання комсомольці і молодь області вийшли на 
нові рубежі в праці для всенародного добро
буту.

Серед промислових підприємств міста першим І 
взяв зустрічний план на 1974 рік колектив ордено
носного заводу «Червона зірка». Продовжуючи і на
слідуючи традиції старшого покоління, нещодавно иа 
своїх комсомольських зборах комсомольсько-моло
діжні бригади, які очолюють Іван Іванов, Надія 
Щербань, Микола Скліфус і Геїінадій Брайлівський, 
теж проголосували за зустрічні комсомольські. Пла
ни молодих машинобудівників значно виші цьогоріч
них досягнень і складаються з урахуванням їк.' Ком- 
ссмольсько-молодіжна бригада формувальників ли
варного цеху сірого чавуну (бригадир Іван Іванов) 
зараз випускає продукцію в рахунок другого кварта
лу наступного року. На основі цього запасу часу ко
лектив взяв зустрічний план — напружений і щіль
ний у використанні’кожної робочої години:

— план 1974 року закінчити до 7 листопада — 57-5 
річниці Жовікя;

— понад клан До 50-річчя присвоєння комсомолу 
імені В. І. Леніна дати 100 тонн якісного литва;

— в дні роботи XVII з’їзду ВЛКСМ працювати на 
зекономлених матеріалах і денну норму виробітку 
довести до 200 процентів.

Кожен рядок зустрічних зобов'язань, які приймаю
ться зараз ча комсомольських зборах груп, цехів, 
дільниць, бригад, свідчить про готовність ділом від
повісти на величні завдання визначального року. Ду
же важливо в цій обстановці зробити вірні розрахун
ки, взяти на облік всі ще невикористані резерви, щоб 
збільшити темпи виробництва, мобілізувати зусилля 
для виконання всіх пунктів зустрічних планів. 
Комітети комсомолу, комсомольські групи повинні без 
псспіху, по-діловому одночасно з підбиттям підсум- І 
ків вирішального року допомагати вірно зорієнтува
тись прн вкладанні комсомольських зустрічних, допо
могти обрать для змагання рівного собі суперника. 
Розриву в цій важливій організаційній роботі допус
кати не можна.

Саме так розуміють своє завдання комітети ком
сомолу в Маловисківському районі. В комсомольсь- і 
кс-молодіжних колективах тут зараз знають свої май
бутні рубежі. Понад три тисячі кілограмів молока ва 
кожну корову вже надоїли члени комсомольсько-мо
лодіжного колективу колгоспу «Перше травня». їх 
зустрічний план — надоїти по 3300 кілограмів. 
. Через кілька диів третій, вирішальний рік пере
дасть естафету четвертому року. На цьому важливо
му рубежі величезне значення має правильна органі
зація соціалістичного змагавня молодих трудівників. 
1 словяе завдання його — дальший розвиток ініціати
ви юнаків і дівчат в боротьбі за підвищення продук
тивності праці на кожній ділянці виробництва. З по
гляду в завтрашній день зустрічні комсомольські 
план» стають ефективною формою в організації со
ціалістичного змагання. Вона пробуджують ентузі
азм високої напруги, виховують у юнаків і дівчат ко
муністичне ставлення до праці. Ось чому сьогодні за
клик «Даєш зустрічний ~ комсомольський!» звучить 
як гасло патпіптичнпгл змісту
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АНКЕТА «МК» «Початок біографії»

ТИ БАЖАЄШ ЗМІНИТИ 
РОБОТУ?

Таке питання було поставлене в анкеті «ДАоло-, 
дого комунара» на яку редакція отримала чимало 
відповідей. Наводимо кілька з них, найцікавіших, на 

нашу думку.

— НІ, НЕ БАЖАЮ! — 
говорить Олександр Ру- 
денко, бригадир комсо
мольсько - молодіжної 
бригади Олександрійсь
кого електромеханічного 
заводу. В своїй анкеті він 
обгрунтовує цю думку.

Олександрійське про
фесійно - технічне учили
ще N2 8 я закінчив у 1968 
році. Отримав спеціаль
ність слюсаря - інстру
ментальника. Ця профе
сія мені подобалась ще з 
дитинства і, думаю, не по
милився у виборі. Вона 
приваблює своєю точніс
тю і охайністю. Треба ма
ти витримку і терпіння, 
щоб зробити інструмент 
заданих розмірів. Все це 
і полонило мене.

На останньому держав
ному екзамені в профе
сійно - технічному учили
щі були майстри і старі 
робітники гаводу. Після 
закінчення екзамену во
ни вручили нам робітничі 
путівки, і ми разом пішли 
на завод на майбутні ро
бочі місця. Цей день за
пам’ятався кожному з нас.

Роботу слюсаря - ін
струментальника отримав 
відповідно присвоєного

- ХОЧУ РОЗРАХУВАТИСЬ...

розряду. А пізніше мене 
поставили бригадиром. 
Це — чимала честь, бо 
колектив нашої бригади 
дуже завзятий. За високі’ 
показники бригада за
носилась на Дошку поша
ни міста.

Цілком задоволений 
своєю роботою. Як бри
гадир комсомольсько-мо
лодіжного колективу, до
кладаю багато зусиль, 
щоб наша бригада в цьо
му кварталі взяла перше 
місце в Олександрії.: Ви
робничі завдання вико
ную на 140—150 процен
тів і зарплата мене ціл
ком задовольняє.

Роль комітету комсомо
лу? Мені, як бригадиру, 
комітет допомагає влаш
товувати на роботу робіт
ників. Тому всі члени 
бригади працюють відпо
відно до своєї спеціаль
ності і розряду. Щороку 
маю комсомольське до
ручення. Нині я член бю
ро комсомольської орга
нізації цеху.

Подобається робота, 
бригада, завод. Тому і не 
бажаю змінити місце ро- 
ботиі

»•

заявляє молодий водій з 
Оситняжки Новомирго- 
родського району, який 
не назвався із зрозумілих 
причин. Але його анкета 
гіояснює це бажання. 
-—Батько пішов на пенсію. 

ІЯ прийняв від нього еста
фету. Закінчив Олексан
дрійське СПТУ № 3, на
бувши спеціальності авто
слюсаря, потім Новомир- 
горрдську 
Працюю з 
дієм. Ця 
робота мені довподоби.

Закінчивши службу в 
Радянській Армії; при
йшов у рідний колгосп. 
Але зустріли холодно. 
Втім, у нас так заведено в 
колгоспі. Посвячення в 
хлібороби, зрозуміло, не 
буває. Роботу отримав з 
великими труднощами, 
два місяці протинявся без 
неї. Своєю спеціальністю 
задоволений, а от робо-

Отжс, два цілком протилежні бажання. Цих людей 
об?єдпує одне -г- любов до своєї-професії. Але різні 
умови роботи, стосунки в колективах, які так від
різняються один від одного, перший прийом па повій 
роботі і викликали супротивні прагнення.

А що ти, читачу, зробив бп па місці оситиязького 
водія?

автошколу, 
колгоспі во- 

відповідальна

са-
зав-

та

тою в колгоспі — ні. Пра
цюємо без вихідних, ча
сто допізна. Машини ре
монтуємо самі, а за це не 
платять. Та й запчастини 
доводиться діставати 
мотужки. Виробничі 
дання перевиконую, 
зарплата мала.

У моєму трудовлашту- 
ванні комітет комсомолу 
ролі не відіграв. Сумно, 
але робота в організації 
у нас ледь жевріє. Дору
чення ніякого но маю.

З цих причин хочу змі
нити місце роботи. А ще 
тому, що у нас в селі по
гані культурно-побутові 
умови для працівників 
сільського господарства. 
А нам, водіям, котрим 
доводиться мерзнути на 
дорозі під машиною, ін
коли так хочеться завітати 
до теплого, привітного 
клубу, на якийсь цікавий 
вечір.,,

«Збільшити обсяг виробництва продукції місцевої промисловості 
а 1.7 рази, істотно розширити виробництво високоякісних виробів 
художніх промислів, сувенірів, дрібних господарських виробів, необ
хідних в побуті, та інших товарів народного споживання, максималь
но використовуючи 
ріалів.»

(Із Директив
витку народного

з qïe/o .четою місцеві ресурси сировини і мате-

ДІЛЬНИЦЯ товарів народного 
споживання. Окрема дільни

ця ливарно-термічного цеху заво
ду тракторних гідроагрегатів.

Почати розповідь хочеться про 
комсомольсько-молодіжні брига
да Володимира Голубовського та 
Миколи' Полєтаєва. Працює тут 
старшим майстром Василь Івано
вич Головченко. Він — секретар 
партійної організації цеху. Май
стер дільниці Євген Олексійович • 
Підлубний — секретар цехкому 
профспілки, Володя Г’олубов- 
ський — секретар комсомоль
ської організації.

Отож спочатку подумалось: ма
буть, і справи на дільниці добре 
йдуть від того, що є ксму ради
ти, постійно контролювати роботу 
комсомольців. Згодом, коли по
знайомився з людьми і їх робо
тою, такий варіант довелось ви
знати завчасним — хлопці й дів
чата виявились здруженим, зав
зятим колективом.

Після .відпусток здалеку, окрім 
гостинців та свіжих неповторних 
вражень від мандрівок, привози
ли і гордість — відчуття, коли 
бачиш свої вироби, розумієш, що 
вони потрібні людям. Хвалились 
на дільниці, що бачили поліровані 
кіровоградські сковорідки всюди, 
навіть у Грузії.

І зринула думка: в свою чергу, ма
буть. ножному, хто творить матеріаль
ні цінності, останні обов'язково повин
ні бачитись конкретно — хоч зрідка. 
Так сідає за пізній стіл після довго
часного жнивування иатомленнй ком
байнер І в свіжій пахучій скибці хліба 
бачить потоки добірного зерна, які що
день сипалися з бункера, наповнюючи 
кузови автомобілів. Тоді іі виникає за
гострене почуття потреби власної праці.

Якщо прослідкувати за зро
станням якості і, особливо, удо
сконаленням . операцій виготов
лення сувенірних топірців — ви
йде сума праці бригади Миколи 
ІІолєтаєва протягом двох років. 
Для комсомольців бригади — цс 
стало справою буднів, що не оз
начає — буденною ■ справою. 
Другого листопада нинішнього 
року їх виріб .удостоєний Дер
жавного знаку якості.

XXIV з’їзду КПРС по п’ятирічному плану роз- 
господарсгваСРСР на 1971—1975 роки).

Сам бригадир, закінчивши поліруван
ня чергової партії майже готової про
дукції, розговорився. Охоче показував, 
пояснюючи, в скількох випадках руч
ний обробіток заготовок замінювали 
механізованим. Згадався епізод, коли 
ще раніше приїжджав за досвідом спе
ціаліст з Новоросійська — там е теж 
споріднена дільниця на одному з під
приємств. Його вразило, розповідав 
Володя Голубовський, що поліровані 
сковорідки у нас шліфують на спеці
альних верстатах. Гість відверто по
скаржився — в них цс робиться примі
тивніше, просто на коліні обертають 
заготовку — вручну. Тепер, звичайно, 
і там запровадили продуктивніші мето
ди обробки, запозичені в кіровоградців. 
V ЛОГІЦІ знайомі добре й з ін- 

шими підприємствами, де ви
пускають товари широкого вжит
ку. Знають, що у Вінниці є по
дібна дільниця, хочуть наступного

ВИЗНАННЯ
ПЕРШЕ
І НАИВИЩЕ

року викликати її па соціалістич
не змагання. В своїх силах впев
нені.

Починали з того, що ледве «ви
тягували» півтисячі топірців за 
місяць. А нині за цей строк ви
готовляють по 4 тисячі штук. З 
очей Євгена Олексійовича Під- 
лубного струменіло вдоволення. 
Як же, починала більшість на 
дільниці учнями. Йому, як май
стру, всього довелось зазнати, по
ки вихованці стали вправними 
робітниками. Сьогодні кожен має 
по дві — три суміжні професії. 
Пізніше скаже контролер ВТК 
Іван Тимофійовнч Здор слова, які 
доречно навести тут: «Буквально 
у всіх операціях продукція йде з 
першого пред’явлення. Відпові
дальність велика: один непридат
ний виріб — і можуть забраку-

<* »«<*»» *«•*.• 
.*«<» ««

Електроніка допомагає 
покупцю

Новий продовольчий магазин самообслуговування відкрив
ся в .місті КуйбпшевІ. Загальна площа його приміщення — 
4 тисячі квадратних метрів, і з них 1300 займає торговельний 
зал. В залі знаходяться тільки продавці-консультаити. 15 ка
сових апаратів при виході з магазина забезпечують швид
кий розрахунок з покупцями.

Для полегшення роботи фасувальників в підсобному при
міщенні встановлені напівавтоматичні машини з столами, які 
обертаються і дозволяють за зміну приготувати декілька ти
сяч пакетів з продуктами. Електронні та оптичні апарати, 
змонтовані в блоці з вагами, за долю секунди визначають 
вагу і видають чек, який приклеюється до пакету. Продук
ти, які швидко псуються, розважують машини в спеціальні 
пакети, де вони можуть зберігатися до двох тижнів. В під
валах магазину обладнані просторі холодильні камери.

Більше 10 тисяч чоловік обслуговує, новий універсам з« 
день.

На знімку: зал розфасовки продуктів на напівавтоматичних 
машинах в новому універмазі міста Куйбишева.

Фото Ю. ЄВСЮКОВА.

■'

^^ВИРІШАЛЬНИЙЄ
вати цілу партію». Боротьба за 
якість не позначається на темпах 
роботи. Бригада Голубовського 
працює в рахунок березня 1974 
року.

Відокремлені специфікою виробничих 
завдань, комсомольці дільниці, проте, 
живуть інтересами заводу. Щомісяця 
підбиваються підсумки змагання сНа 
кращого молодого спеціаліста» з чоти
рьох провідних спеціальностей. Друзі 
вже привітали з успіхом Катерину Ря- 
бовол, шліфувальницю. Вона в остан
ньому кварталі двічі підряд — в жовт
ні і листопаді — виборола перші місця. 
І заводський комітет на засіданні ви
значив: за сумою 
стала переможцем 
талу.

Зараз н колективі 
нової продукції.

місць комсомолка 
останнього квар-

освоюють випуск

ВЧАТЬСЯ. Сергій Мірошничен- 
ко і Віктор Прочаков, груп

комсорг у бригаді Голубовського, 
закінчили машинобудівний техні
кум. Віктор Корнійчук, майстер 
дільниці, — студент другого кур
су Кіровоградського інституту 
сільськогосподарського машино
будування, а Володимир Голу- 
бовськнй вже па четвертому курсі 
в цьому ж вузі. І з гордістю може 
відзначити сам, що йсю вихова
нець, Саша Майоров, тож навчає
ться в інституті.

Поглиблені інтереси завше при
носять цінні продовження, вили
ваються в корисні наслідки. При
кладом тому — бригада Голу
бовського.

Кудренко 
сусіднього 
Полетаева, і 
здоровлення 
вих — з побажанням і батькам, 
і їх новонародженій донечці сон
ця й щастя. А букет квітів, зма
льований, хай не так вправно, 
зате від щирої душі, пройняв усіх 
робітників, що збирались на обід
ню перерву, особливим теплим 
настроєм. І усміхалось обличчя 
Володі Голубовського, бо щойно 
про нього коротко сказав Олек
сандр Миколайович Тютюшкін, 
начальник цеху:

— Прийняли Володимира в 
партію нещодавно. Гідний він 
цього. Заслужив...

А. НЕЧИТАЙЛО, 
спецкор «Молодого комунара».

м. Кіровоград.

Галипа, групкомсорг 
колективу, Миколи 
принесла яскраве по- 

I подружжю Погоже-

J

ВУЛІШЯ СИНА ПОЛКА
... Тх залишалося тільки одинадцять сміливців 

з червоними зірочками на пілотках. Навпроти по 
вулиці повзли «пантери», «тигри», а за танками — 
рота ворожих автоматників. У смертельному бою 
полягли герої, але пе віддали плацдарм на околи
ці Дубно. Долю старших товаришів розділив і 
14-річиий син полка Боря Огородников.

Два воєнних роки хлопчина провів розвідником 
у партизанському загоні «Червона стріла», який 
діяв під Новоград-Волипським Житомирської об
ласті. Не раз він виконував найскладніші бойові 
завдання. Коли Радянська Армія визволила його 
рідні місця, юний партизан попросився на фроігг.

Виконком Дубнівської міської Ради депутатів 
трудящих на Ровенщині прийняв рішення про 
присвоєння одній з вулиць міста імені Бориса 
Огородникова.

студмістечко
ЗА ВЛАСНИМИ ПРОЕКТАМИ
Спорудження ще одного буднику почалося (В 

студмістечку Макіївського інженерно-будівельного 
інституту за проектом самих студентів — членів 
недавно організованого тут проектно-конструктор
ського бюро. До нього записалося 60 чоловік. Те
пер юнаки й дівчата взялися за проектування 
лабораторного корпусу.

Студентське бюро прийняло ряд великих замов
лень від підприємств та науково-дослідних закла
дів. Для Новокраматорського і Дружківського 
машинобудівних заводів майбутні інженери, на
приклад, проектують окремі конструкції нових це
хів.

ЗА ПАРТАМИ—ОФІЦІАНТИ
Як сервірувати стіл для банкету? Яке меню 

запропонувати для святкової вечері? На ці і ряд 
інших запитань майбутні працівники підприємств 
громадського харчування дістануть вичерпні від
повіді в республіканській дворічній школі метрдо
телів та офіціантів, яка відкрилась у Києві.

За парти сіли понад 150 учнів. Юнаки й дівча
та, яких відрядили вчитися трести ресторанів та 
.обласні контори громадського харчування, мають 
середню освіту, вже працювали в сфері обслуго
вування, а на відділення підготовки метрдотелів 
зараховано висококваліфікованих офіціантів. Тон
кощів і «секретів» професії їх навчають досвідче
ні спеціалісти41
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А юнацТва |м у f Шевченкаі бібліотекою для
Наше радянське пра- 

зо виходить із того, 
що ніхто не може по
силатись на незнання 
закону. Допомогти мо
лодій людині навчити
ся орієнтуватись в за
конодавстві —. мета 
працівників бібліотеки. 
Особлива увага при 
цьому звертається на 
пропаганду книг, що 
розкривають мораль
но-етичні проблеми, на 
матеріали про різні ас
пекти побуту радянсь- . 
ких людей, про бороть
бу з порушеннями мо
ральних норм, з пия
цтвом і хуліганством.

X : В книжковому фонді біб
ліотеки імені Шевченка є 
тематичні збірники робіт 
В. І. Леніна про соціаліс
тичну законність, найнові
ші видання Конституції 
СРСР, кодекси о основ
них галузях радянського 
права, книги довідкового 
характеру, періодичні ви
дання «Людина і закон», 
«Радянська юстиція» та 
інші. Особливим попитом 
У читачів користується 
біоліотечка «Молоді про 
радянське законодавство», 
книги серій «Ровесник».

Добре скомплектований 
довідковий фонд, опера
тивно і повно відображені 
в каталогах і картотеках 
матеріали на правові теми, 
зібрані в тематичні папки 
вирізки з галет і різних 
правових видань лопомага- 
ють бібліотечним працівни- 

■ кам здійснювати цілеспря-

мовану пропаганду право
вих знань.

Для розкриття фон
ду літератури з питань 
права організовано 
книжково - ілюстратив
ні виставки: «Закон про 
мене і мені про закон», 
«Ми і закон». Безпосе
редньо у фонді ство
рено тематичні полиці 
«Знати, дотримуватись, 
охороняти», «Молоді 
про трудове законо
давство», «Про життя і 
про себе», «Природа — 
наше багатство», «Ти і 
суспільство» тощо. Си
стематично організову
ються невеликі інфор
маційні стенди про но
ву юридичну літера
туру.

Вся робота по пропаган
ді правових знань будуєть
ся диференційовано, з 
урахуванням запитів і осо
бливостей окремих чита
цьких груп. В індивідуаль
них і групових бесідах з 
молоддю працівники біблі
отеки завжди підкреслю
ють, що знання законів та 
додержання їх є мораль
ним принципом кожної 
людини, розвиває почуття 
громадянського обов’язку і 
відповідальності за свої 
вчинки.

Активно 
твори В. Г. 
ціалістнчну 
«Держава 
«Лист до 1 
ляи з 
над Колчаком», 
«Подвійну

пропагуїоться 
Леніна про со- 

' законність: 
І революція», 

робітників і се- 
приводу перемоги 

«Про 
підпорядкова-

ність І законність» та інші.
Для багатьох читачів 

складено індивідуальні 
плани читання з питань 
права. Слюсар Олександр 
Бандуровський з великою 
зацікавленістю читає кни
ги за планом «Знати, ро
зуміти, виконувати», мо
лодому робітникові Вале
рію Негрієнку складено 
план «Моральні цінності 
нашого сучасника», прода
вець Людмила Панкратова 
цікавиться книгами «Мо
лодь! Твої права і обо
в'язки» тощо

Індивідуальні плани 
складено і для учнів 
середніх шкіл. Всього 
близько 40 чоловік чи
тають літературу з пи
тань правового вихо
вання.

Серйозна увага при
діляється юнакам-до- 
призовникам. їх систе
матично знайомлять з 
новим законом СРСР 
«Про загальний війсь
ковий обов'язок». Під 
час індивідуальної ро
боти майбутнім воїнам 
розповідають про ви
моги, які будуть по
ставлені перед ними.

Юнацька бібліотека вста
новила міцні зв’язки з ор
ганами юстиції, юридич
ною консультацією, місь
ким військкоматом, міськ

комом комсомолу, то
вариством «Знання». В 
тісній співдружності про
водяться загальноміські 
масові заходи з питань 
правового виховання.

Проведено вечір запи
тань і відповідей на пра-

вові теми. Тут працівник 
обласного суду А. Ф. Ле- 
геда відповів на численні 
запитання робітників швей
ної фабрики. Учасники ве
чора ознайомились з літе
ратурою правової темати
ки, прослухали огляд лі
тератури «У дружбі з за
конами».

Питання правового ви
ховання знайшли місце і 
на літературному вечорі, 
що проводився для допри
зовників. «Подвигу солда
та — уклонись, у вірності 
Вітчизні — поклянись».

Планами передбаче
но організувати довід
кове бюро «На прийо
мі у юриста», оформи
ти інформаційний стенд 
«Правові знання — 
всім», де вміщувати 
новини літератури, ре
комендаційні списки з 
різних тем, списки літе
ратури до радіо і теле
передач на правові те
ми. Разом з органами 
юстиції заплановано 
проведення місячників 
по пропаганді право
вих знань серед моло
ді. Під час місячника 
буде організовано від
критий перегляд літе
ратури на тему: «Я 
славлю великий радян
ський закон».

А. СОХРАННА, 
завідуюча науково- 
методичним відді
лом обласної біб
ліотеки їм. Н. К. 
Крупської.

Першс, що кидається у вічі гостю Кірозоградського музичного учи
лища — це список відмінників усіх випусків, який золотими літерами 
викарбуваний на стенді пошани закладу. Серед них — ім’я Олександра 
^ЕИКА. ЯкИ^ зпк*н',,,в Училище по класу альта викладача А. ЛІР-

Олексаидр, як І багато інших випускників, незабаром здобуде ви
щу музичну освіту: він навчається в Астраханській консерваторії на 
відділі струнних інструментів.

Фото Л. БУДУЛАТЬЄВЛ.

ОРГАНІЗАЦІЇ АКТИВ
НОГО ВІДПОЧИНКУ 
МОЛОДІ КОМІТЕТИ 
КОМСОМОЛУ ПІДПРИ
ЄМСТВ І УСТАНОВ, 
КОЛГОСПІВ І РАДГОС
ПІВ, НАВЧАЛЬНИХ ЗА
КЛАДІВ ПРИДІЛЯЮТЬ 
ЗНАЧНУ УВАГУ. БО АК
ТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК 
5- ТО НЕ ТІЛЬКИ ХО
РОШИЙ НАСТРІЙ І БА
ДЬОРІСТЬ, ЗДОРОВ’Я, 
ТО ТАКОЖ І ВИХОВАН
НЯ, РЕКОРДНІ ПОКАЗ
НИКИ В РОБОТІ.

Доброю школою для 
.підвищення майстерності 

■^Організаторів відпочинку 
серед молоді став третій 
Обласний традиційний ог- 
ляд-конкурс масовиків-

у кого
В РУКАХ
НАСТРІЙ?

,.л

культорганізаторів, який 
Проходив у Кіровограді. 
На ньому свою майстер
ність продемонстрували 
?2 кращих масовики Кіро- 
аоградщини. Цікаві про
грами представили органі
затори масового відпочин
ку молоді з Новоукраїн- 
ського, Олександрійсько
го, Гайворонського, Улья
новського районів.

Переможцем огляду- 
конкурсу став В. Бронвей- 
бер з Новоукраїнського 
Палацу культури «Ювілей
ний». Йому вручено ди
плом першого ступеня об
ласного управління куль
тури та пам’ятний кубок 
ОК ЛКСМУ. Друге місце 
вибороли масовики Олек
сандрійського Будинку 
культури К. Профатилова 
та В. Куценко, третє місце 
за масовиком Кіровоград
ського парку культури іме- 
уі Леніна Н. Крюковою. 
Переможці огляду-кон- 
курсу нагороджені грамо
тами обласного управлін
ня культури та цінними 
подарунками.

Н. Л1ВАШНИКОВА, 
інспектор обласного 
управління культури.

ОЦІНКУ СТАВЛЯТЬ ВІДВІДУВАЧІ
• В КІРОВОГРАДІ ВІДБУВСЯ ОБЛАСНИЙ

Йому передувала більш, ніж піврічна 
робота: вибір асортименту страв, змагання 
на кращого за професією на місцях, район
ні конкурси.

І ось тепер 36 кухарів, 27 кондитерів і 
19 офіціантів (всього 82 чоловіки) прибуло 
до Кіровограда на обласний конкурс куліна
рів. Таке представництво дало заявку на 
серйозне суперництво.

Характерним для конкурсу було те, що 
можна було «оцінити» кожному. Для цього 
ба було тільки залітати до ресторану «Весна», де 
пін проходив.

Здається, Катерина Мятерова (із Кірово
градського комбінату громадського харчу
вання) всю майстерність вклала в «юшку з 
розтягаями», яка найбільше сподобалась 
відвідувачам. А члени жюрі знаходять в 
ній недоліки. І що тісто в «розтягаях» за
надто солодке, і в фарші спецій замало.

V» ОРЕСПОНДЕНТ АПІІ попро- 
сив академіка — секретаря 

відділення фізнко-технічннх про
блем енергетики Академії Наук 
СРСР Героя Соціалістичної Пра
ці М. А. Стириковича відповісти на 
ряд питань, що торкаються енерго
ресурсів в нашій країні.

— За останні роки в світі все 
частіше говорять про кризу, що 
наближається в енергопостачанні, 
багато країн вже відчувають в 
цьому відношенні серйозні труд
нощі. Що Ви, Михайле Адольфо
вичу, думаєте з цього приводу І 
яке становіте з енергопоста
чанням в нашій країні?

— За даними Європейської 
економічної комісії ООН, в 1860 
році людство задовольнялось сот
нею ТИСЯЧ ТОНН ~
воно споживає 
трьох мільярдів ТОНН 
золота». За цей же період 
жйвання всіх видів _ . .
сів виросло з 555 мільйонів тонн 
до 7 — 8 мільярдів і до 2000 ро
ку, за думкою спеціалістів, досяг
немо — 25 мільярдів тонн умов
ного палива. При таких темпах, 
світові розвідані поклади наФти 
будуть вичерпані до податку XXI 
століття на 87 процентів, природ
ного газу — на 73 проценти, ву
гілля — на 2 проценти (мова йде 
про ресурси, які можна викорис
тати при сучасних методах добу
вання).

Як бачите, тривога, в принципі, в 
певній мірі обгрунтована. Однак пер
спектива енергетичної кризи для різ
них країн неоднакова. Радянський Со-

нафти; Тепер 
за рік більше 

«чорного
спо- 

епергоресур-

КОНКУРС КУЛІНАРІВ

його 
тре-

Словом, «прискіпуються» до кожної дрібни
ці, якої споживач ніколи б не помітив.. А 
якщо якась страва й була приготовлена 
бездоганно, то знаходились мінуси по до
триманню санітарних вимог. Це й позначи
лось на тому, що із 24 страв п’ятірку одер
жали тільки дві — кофе «Сюрприз» та 
«яблуко в сиропі». .

Поки члени жюрі дегустували продукцію 
кулінаоів, кондитери підготували свої ви
роби. Чого тут тільки можна було не поба
чити! Одні тільки назви свідчили про без
межність фантазії майстрів смачного цеху. 
Торт «Лебедине озеро», «Осінь», безліч най
різноманітніших тістечок.

Комісії н справді було важко розібратись. Тож, 
на відміну під інших конкурсів, тут велику до
помогу подали відвідувачі. Книги відгуків 1 про
позицій буквально переповнились записами. В них 
вказувалось, що сподобалось більше, що менше.

ших» обранців природи, він полодіе 
величезними запасами природного газу 
(приблизно половина світових), нафти 
і гідроенергоресурсів, практично неви
черпними кладовими вугілля. Широкі 
геологорозвідувальні роботи докорінно 
змінили і продовжують змінювати уяв
лення про розміри цих багатств.

— Виходить, розмови про Кри
зу енергетичних ресурсів, стосов
но до нашої країни, завчасні?

— Цілком правильно. В 1970 
році Радянський Союз викори
став 1,3 мільярда тонн умовного

Але одностайна думка така: побільше б таких: 
заходів!

Три дні тривав цей своєрідний конкурс. Три 
дні напружених змагань, боротьби за першість. 
Бути об’єктивним допомогли цифри. Невблаганні 
цифри балів. Найбільшу кількість їх набрала 
бригада ресторану «Україна». їй і присуджено 
перше місце. На другому — Кіровоградський ком
бінат громадського харчування, на третьому —< 
бригада № 2 облспоживспілки.

У особистій першості місця розподілились 
так: на першому — Надія Лавннюкова 
(ресторан «Україна»), на другому й третьо
му — відповідно Любов Москаленко. та 
Катерина Митерова (Кіровоградський ком
бінат громадського харчування).

Серед кондитерів перше місце було при
суджено Любові Венгеровськін (Кіровоград
ський комбінат громадського харчування), 
друге — Валентині ГІерепльотчнковій (Олек
сандрія. Комбінат громадського харчуван
ня), третє — Марії Печорській (облепожив- 
спілка).

Всіх учасників конкурсу було' нагородже
но цінними подарунками та значками «Мо
лодий передовик виробництва».

Г. ГОНЧАРЕНКО.

ких споживачів енергії. Ради
кальні заходи, прийняті партією і 
урядом по швидкісному економіч
ному розвитку Сибіру і Далекого 
Сходу, створення саме там коло
сальних енергоємних виробництв 
різко збільшує споживання 
гії на Сході. Але дефіцит 
них енергетичних ресурсів 
ропейській частіші СРСР 
природно, не ліквідується.

XX СТОЛІТТЯ. ПРОБЛЕМИ.

ЧИ ЗАГРОЖУЄ НАМ

енер- 
нлас- 

в Єв-

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ГОЛОД?
палива, до 1990 року ця цифра Тому перед наші стоїть всли- 
досягнс,. за. орієнтованими під- ке і складне .завдання — організу-. 
рахунками, трьох з полови- вати передачу зі сходу на -захід 
ною мільярдів, тонн.. Ресурсів, 
вже відомих на сьогодні, цілком 
достатньо і на це, і навіть па 
більш віддалене майбутнє.

— З якими проблемами 
каються наші енергетики?

— Основна проблема: більшість, 
населення і економічного потен
ціалу нашої країни зосереджено 
в Європейській .частині і на Ура
лі, а головні енергетичні ресур
си — в східних районах, за сої- них коаїн неоднакова. радянський си- . . . . ' .

юз відкоситься до числа «найщаслпві- НІ 1 ТИСЯЧ! КІЛОМвтріВ ВІД ВЄЛИ-

сти-

великих-запасів палива і енергії- 
У нас ведуться роботи по створенню 

найбільш ефективних систем таких пе
редач. Вже освоєні на практиці газо
проводи діаметром 1220 міліметрів, які 
можуть перекачати під тиском в 65 ат
мосфер до 10 мільярдів кубометрів газу 
на рік. Споруджуються що більш по
тужні газопроводи (75 атмосфер, діа
метр — 1120 мм), розраховані на пере
дачу до ЗО мільярдів кубічних метрів 
на рік. В стадії дослідження І експе
риментальної перевірки знаходяться 
трубопроводи діаметром І620 мм і біль
ше з тиском 100 атмосфер, які зможуть 
перекачпти за рік 50 мільярдів кубомет
рів газу.

— Що Ви думаєте про майбут
нє атомної електроенергетики?

— Атомні електростанції, які 
інтенсивно будуються і в нас і за 
кордоном, відіграють все більш 
суттєву роль. Переваги їх неза
перечні’ Перспективи в цьому 
плані величезні. Однак треба -ди
витись па речі реально. В 1970 
році атомні станції • дали менше 
трьох процентів електроенергії 
капіталістичного світу, до 1990 
року їх доля — так вважає біль
шість . зарубіжних експертів — 
підніметься приблизно- до однієї 
третини, в той час як теплові стан
ції па звичайному паливі будуть 
давати більше половини загально
го виробництва, витрачаючи па 
це лише частину видобутого • ву
гілля, нафти і т. п.

’Висновок простий: атомна енер
гетика — справа досить перспек
тивна, але це не зменшує значен
ня інших енергоресурсів.

— Як Ви оцінюєте перспекти
ви нашої співдружності в цій об
ласті з країнами. Заходу, біль
шість з яких потребують палива?

— Вважаю, що перспективи 
досить сприятливі. Про не свід
чить підписана нещодавно Леоні
дом Іллічем Брежнєвим і Віллі 
Брандтом угода, в одному з пунк
тів якої прямо говориться про на
міри СРСР і ФРН співробітни
чати у «виробництві окремих ви
дів сировинних матеріалів» Відо
мо також, що ряд фірм СІНА І 
Японії звернулися до Радянсько
го уряду з пропозиціями про ек
спорт в пі країни скрлплр’»лго 
природного газу.
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> ГПО НА МАРШІ

КРОК 
ЗА КРОКОМ

Плануючи роботу по 
впровадженню в дію но
вого комплексу ГПО, аван- 
гардівці Світловодська, 
перш за все, звернули 
увагу на пропаганду фіз
культури і спорту серед 
молоді. На підприємствах, 
безпосередньо в цехах, 
бригадах читались лекції, 
проводились бесіди про 
комплекс ГПО, в парках, 
скверах, на стадіоні ви
ставлені фотовітрини, мон
тажі, діаграми, плакати.

Для кожного колективу 
фізкультури були підго
товлені громадські ін
структори, судді, які потім 
почали працювати в гру
пах майбутніх значківців. 
Разом з міськкомом ком
сомолу фізкультурні акти
вісти взяли під свій кон
троль будівництво та ек
сплуатацію спортивних 
споруд. Нині закінчується 
спорудження Палацу спор
ту, йде реконструкція ста
діону, обладнані сектори 
для складання нормативів 
з плавання.

Найкраще визначились в 
і цьому напрямку в колек

тиві фізкультури «Чайка», 
На заводі чистих металів, 
інших підприємствах міс
та 540 провідних спортсме
нів першими склали нор
мативи, а потім допомог
ли іншим товаришам по 
роботі підготуватись до 
екзамену з фізичної і 
військово-технічної підго
товки.

І ось вже більше 6500 
виробничників закінчують 
складати нормативи ком
плексу. В першу чергу 
інструктори працюють з 
майбутніми воїнами. Ко
жен допризовник зобов'я
зався стати значківцем 
ГПО.

Впровадження нового 
фізкультурного комплексу 
неабияк вплинуло на під
вищення спортивної май- 

. стерності молодих спорт
сменів. В колективах ак
тивізувалась спортивно- 
масова робота, зросли 
спортивні секції, І нині 
авангардівці Світловодська 
— серед кращих колек
тивів обласної ради ДСТ 
«Авангард». Запитайте 
провідних спортсменів міс
та Миколу Городинського, 
Володимира Скворцова, 
Тетяну Городинську, що 
їм допомогло здобути доб
рий фізичний гарт, ввійти 
в шеренгу майстрів, роз
рядників. Вони неодмінно 
згадають про комплекс 
ГПО. Наприклад, Володи
мир Скворцов під час 
змагань з багатоборства 
ГПО виконав норматив і 
першого спортивного роз
ряду.

1. КАРАНТ, 
наш громадський ко
респондент,

м. Світловодськ.

т М по-доброму заздрять, на них 
* рівняються. І не випадково. 
Юні стрільці з Кіровоградської 
ДЮСШ № 1 справді за останні 
роки домоглися неабияких успіхів. 
Тренери М. Денисенко, Л. Ши
лов. Г. Коб'яксв вивели своїх ви
хованців в число кращих в рес
публіці. Манстер спорту Валентина 
Тріщина стала чемпіонкою Украї
ни, Олександр Савчук не мав собі 
рівних на всесоюзних юнацьких 
змаганнях у стрільбі з пістолета. 
Та і вся команда юних кіровоград- 
ців щоразу серед призерів респуб
ліканських змагань. В ДЮСШ 
підготовлено два майстри спорту, 
три кандидати в майстри, 20 
першорозрядників, 50 вихованців 
школи виконали нормативи другого 
і третього спортивних розрядів.

І все ж тренери не вдоволені — 
бо можна (і треба!) взяти біль
ший розгін. На перешкоді — від
сутність власного тиру. Нині в 
ДЮСШ працює вісім груп. Щора
зу доводиться звертатись за допо
могою в міський комітет ДТСААФ. 
А там завантаження тпру тепер 
чимале. Адже більшість колекти
вів фізкультури приймають норма
тиви комплексу ГПО в сотень тру
дівників міста. А Тут ще й треба 
дати можливість потренуватись в 
тирі ДТСААФ 60 вихованцям 
ДЮСШ.

І директор школи Б. Тригуб ви
рішив остаточно: треба мати влас
ний тир.

Але збудувати його не так уже й 
просто, хоч і кошти е. Спочатку 
придбали документацію, заплатив
ши за неї 360 карбованців. При

готували десять тисяч карбованців 
на будівельні матеріали.

В облре.мбудтресті обіцяли:

— Будемо говорити восени. Бо 
тепер роботи в нас вистачає на 
інших об'єктах.

Прийшов директор ДЮСШ в уп
равління в жовтні. Тут йому зно
ву:

— Ніколи. Не можемо ми. А 
жаль мені вас. Все-таки чемпіонів

Є БУДІВНИЦТВО 
СПОРТИВНИХ 
БАЗ - СПРАВА 
КОМСОМОЛЬСЬКА

«ЖАЛЬ
НЕНІ
ЧЕНПІОНІВ...»

готуєте. Чув, чув... Але нічим до
помогти не можу.

Тепер вже школа стала багат
шою — для будівництва тиру виді
лено ще 20 тисяч карбованців. Да
лі на рахунок поступить . вдвічі 
більше.

— Зробимо вам тир. Хай з’яв
ляються ноні чемпіони.

Це рік тому. Керівники РБУ-2, 
щоправда, не одразу взялися за 
справу:

— Давайте вже весною присту
пимо.

Згодом з’явилися інші підрядчи
ки — майстри з РСУ-1. Керуючий 
управлінням А. Попов теж мав 
свою пропозицію:

То хто ж будуватиме? В облрем- 
будтресті знову обіцяли:

— Доручимо цей об'єкт товари
шу Давидову. Отож йдіть в 
РБУ 2.

1 ось вже Б. Тригуб, вбираючись 
в управління, побоюється, аби йому 
там не сказали знову;

— Давайте почнемо з весни..,
Тим часом тренери поставлені в 

досить обмежені умови, які їм 
заважають по-справжньому палаго-

дптн навчально-тренувальний про
цес. А кожен з них повинен і па
далі дбати про підвищення май
стерності юних стрільців. Серед 
чемпіонів республіки вони хочуть 
бачити не лише Валентину Тріщину 
чи Олександра Савчука.

Факт з такого байдужого став
лення до будівництва стрілецьких 
гирів — не поодинокий. 1 тут хо
четься висловити нарікання на ад
ресу комсомольських активістів, які 
ще не налагодили чітких контактів 
з спорткомітетами і спортивними 
товариствами. Здебільшого подіб
ні недоліки трапляються в сіль
ській місцевості. Районні спорткомі- 
тети підготували документацію на 
будівництво стрілецьких тирів у 
колгоспах, розіслали в колективи 
фізкультури. Але будівництво спор
тивних баз ведеться повільно. На
приклад, голова Новоукраїнського 
районного спорткомітсту М. Ранко
вая мав надію, що вже цієї осені в 
селах району з’явиться 25 тирів. 
Бо й документація там є, і фіз
культурні активісти проінструктова
ні, і керівники колгоспів пообіцяли 
допомогти сільським спортсменам. 
Та поки що справа не пішла далі 
паперових перипетії'!. Звідси й не
втішний результат: юнакам і дівча
там ніде складати нормативи ком
плексу ГГЮ. 1 райком комсомолу 
не вжпв конкретних заходів, щоб 
виправити становище, як це, скажі
мо, зробили комсомольські активіс
ти Олександрії і Світловодська. Там 
проблему вирішують суттєво; на 
допомогу будівельникам вийшли 
ударні загони з підприємств і учбо
вих закладів міст.

А директор Кіровоградської 
ДЮСШ № 1 Б. Тригуб діє само
тужки. Йому обіцяють, «жаліють 
його чемпіонів» і розводять ру
ками:

— В нас е важливіші об’єкти.
Виходить, будівництво стрілець

ких тирів — дрібниця (так можна 
зрозуміти, якщо послухати керів
ників облрембудтресту),

А хто ж «пожаліє» насправді 
майбутніх чемпіонів і допоможе 
їм?

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара».

ПОВЕРНУВСЯ
З РЕКОРДОМ

В Туапсе завершилися 
змагання штангістів на 
Кубок СРСР. Чотири по
правки до світових ре
кордів внесли наші бога
тирі. Автором останньої 
став уславлений радян
ський важкоатлет, дво
разовий олімпійський 
чемпіон Леонід Жаботин- 
СЬКИЙ, який повернувся 
на великий поміст після 
чотирирічної перерви.

Уже під час змагань в * 
Туапсе стало відомо, .що 
західнонімецький спорт
смен Рудольф Манг ус
тановив світовий рекорд 
у ривку — 183 кілогра
ми. Тим більший інтерес 
викликав виступ Жабо- 
тинського. Перший підхід 
він зробив до штанги 
вагою 167,5 кілограма. 
Друга спроба — вирва
ти 175 кілограмів •— бу
ла безуспішною. Проте в 
третьому підході наш 
силач вирвав цю вагу і в 
четвертій, додатковій 
спробі попросив устано
вити на штангу 183,5 кі
лограма. Ривок було ви
конано блискуче.

— Я радий, — сказав 
щасливий спортсмен, 
що повернув радянським 
атлетам світовий рекорд 
у ривку, 1 вважаю, що 
вів належить не тільки 
мені, а й моїм землякам- 
запоріжцям, які в ці дві 
встановлюють рекорди 
виплавки сталі.

Жаботииськпй був най- 
сильнішим і в поштовху 
— 220 кілограмів.

1

ВНХ1ДНИЛ день. СТАВШИ НА ЛИЖІ І КОВЗАНИ, СОТНІ МОЛО
ДИХ КІРОВОГРАДЦ1В ВІДПОЧИВАЮТЬ ЗА МІСТОМ. НА ЗАСНІЖЕ
НИХ СТЕЖКАХ ТРИВАЮТЬ ПОЄДИНКИ НЕ ЗАРАДИ ЧЕМПІОНСЬКИХ 
ТИТУЛІВ. З ДОБРИМ НАСТРОЄМ, БАДЬОРІ ПОВЕРТАЮТЬСЯ ЮНА
КИ ТА ДІВЧАТА З ТАКИХ ЗМАГАНЬ,

Фото л. РЕЗІІІЧЕНКА.

•н Для школярів. «Мова моя 
»- друг мій». (М). 17.30 — 
Для школярів. «Композитори 
— дітям». (М). 18.00 — Виступ 
агітбригади Красногрлдського 
районного Будинку культури. 
(Харків). 18.35 — «Досягнен
ня і перспективи». (Дніпро-

ВЧИЛИСЬ 
в новогРАдівціа 
В школах Бобринець« 

кого району працює ба
гато досвідчених вчите-_ 
лів фізкультури, які вмі- -■ 
ло поєднують фізичне 
виховання школярів а 
спортивно-масовою ро
ботою в колективах фіз
культури. Кілька днів то
му в Новоградівській се
редній школі проведено 
семінор учителів фіз
культури. Директор цієї 
школи М. Г. Гольдгам- 
мер розповів учасникам 
семінару про зв’язок фі
зичного виховання з по

А ДЛЯ МАЛЮКІВ - НАЙКРАЩА КОВЗАНКА, ЗАСНІЖЕНА ГІРКА,

22.15 — Танцювальні зали. Ла
уреати першого Всесоюзного 
конкурсу бальних танців. (!Л). 
22.45 — Чемпіонат СРСР З 
баскетболу. «Динамо» (Моск
ва) — «КалсО» (Тарту). 2-Й 
тайм. (М). По закінченні «4 
повний. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.53 <г> 
Програма телевізійних доку
ментальних фільмі». (М). 10.45

ПЕРША ПРОГРАМА. 16.00 
•- В. Рубодан. «Чаклун І фея». 
Вистава Кіровоградсько™ об
ласного театру ляльок. (Кіро
воград). 13.53 — Програма те
левізійних документальних 
фільмів. (М). 10.45 — Для шко
лярів. «Мова моя *■ друг 
мій». Відповіді на ПІ тур 
олімпіади з російської мови. 
(М). 17.30 — Для школярів.

(Композитори — дітям», (М), 
18.00 — Новини. (М). 18.10 —• 
«Ленінський університет МІЛЬ
ЙОНІВ». (М). 18.40 — концерт. 
(Ленінград). 19.25 — «Ударну 
вахту продовжимо». (М), 19.50 
— Прем'єра телевізійного ба
гатосерійного спектаклю «Різ
ні люди». Розділ VI. (М). 21.00

Програма «Час». (М). 21.30 
Я» «Обличчя друзів», (М).

Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«молодой КОММУНАР» «» 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград,

216050, ГСП, КІрсвоград-50, аул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи —- 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г, М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

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

БК 00857. індекс 61197» &ам. М 13532. Тираж 57В00, ,

чатковою військовою 
підготовкою. Потім від
булись показові змаган
ня «Нумо, хлопції». Три
вала також розмова про 
впровадження в дію 
комплексу ГПО, вчителі 
взяли участь в спортив
них поєдинках.

А. КОРОТКОВ, 
старший інструктор 
облепорт комітету.

петровськ). 19.00 — Програми. 
«Вісті». (К). 19.30 — «АрспаЛ 
Циркова програма. (Запоріть 
Жя). 20.30 — «В ім’я миру», 
(К). 20.45 — «На добраніч, дц 
ти!» (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 - Шаховий 
»впуск «Старту». (К), 22.13 <«£ 
Вечірні НОВИНИ. (К).

ПОГОДА
Сьогодні вдень по території області і місту Кіро

вограду передбачається хмарна з проясненнями по
года, мряка, туман. Вітер південно-східний, 5—9 мет
рів на секунду. Температура повітря по області 0—4, 
хто місту 0—2 градуси тепла.

Наступний номер «Мояодоео комунара» вийде завтра 
36 грудня ц. р.

Редактор В, ПОГРІБНИЙ.
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