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ТО БУЛО 9 грудня. У 
цехах заводу з’яви

лися блискавки: «Поздо
ровляємо із визначною 
перемогою! Сьогодні ко
лектив виготовив 100-ти- 
сячну тонну цукру-піску з 
початку року!». Таку кіль
кість цукру протягом року 
було вироблено вперше 
за період існування під
приємства. Тож зрозумілі 
радість і гордість кожно
го трудівника.

Подія ця схвилювала і окри
лила. Згадалися досягнення 
колективу у соціалістичному 
змаганні — у першому та дру
гому кварталах завод за успі
хи у переробці цукрової сиро
вини. у жовтні — за успіхи у 
переробні врожаю минулого 
року нагороджувався перехід
ним Червоним прапором Ради 
Міністрів УРСР та двічі — пе
рехідними Червоними прапо
рами Міністерства харчової 
промисловості УРСР і Ради 
профспілок республіки. Мо
лоді робітники говорять про

Обговорюємо 
проект ЦК КПРС 
до XXV з’їзду

П’ятий рік зустрічає світан
ні) на молочнотоварній фермі 
№ І колгоспу імені Шевченка 
молода доярка Ольга Моска
ленко. Швидко оволодівши 
«секретами» професії, дівчина 
постійно займає перші місця 
в соціалістичному змаганні 
серед молоді.

На фото: О. МОСКА- 
Л ЕНКО.
Фото В. МАСЛЕННИКОВА.

січня
1976 р.

ЕФЕКТИВНІСТЬ
ПЛЮС
ОЩАДЛИВІСТЬ

« Прожектористи» Олексаіідрійськсго електроме
ханічного заводу ударно працюють на трудовій 
вахті па честь XXV з’їзду КПРС. Начальник шта
бу «КП» Микола Вислогузов; Валерій. Глущенко, 
Віктор Квашук за успіхи у Всесоюзному соціаліс- . 
точному змаганні в дев’ятій п’ятирічці нагород- • 
жені Знаком ЦК ВЛКСМ «Молодий гвардієць 
п’ятирічки».

На фото: зліва направо — М. ВИСЛОГУ
ЗОВ, В. ГЛУЩЕНКО, В. КВАШУК під час обід
ньої перерви в червоному кутку.

колективний рекорд і сьогод
ні, коли в цехах на партійних 
і комсомольських зборах ро
бітники схвалюють проект ЦК 
.КПРС до XXV з’їзду Кому
ністичної партії Радянського 
Союзу, аналізуючи складові 
успіху, вони беруть соціаліс
тичні зобов'язання на ниніш
ній рік, десяту п’ятирічку.

У проекті сказано: «До
вести середньорічне ви
робництво цукрових буря
ків до 95—98 мільйонів 
тонн, значно підвищити їх 
урожайність і цукристість. 
Вжити заходів до дальшо
го поглиблення спеціаліза
ції і концентрації вироб
ництва цукрових буряків 
в основних зонах їх виро
щування. Організувати бу
рякосіяння на зрошуваних 
землях у найбільш сприят
ливих для цього районах 
Поволжя, Північного Кав
казу, півдня України і 
Молдавії. Завершити в ос
новному комплексну ме
ханізацію буряківництва». 
Отже, передбачено знач
не збільшення виробни
цтва цукрових буряків, і 
нам, цукровикам, потрібно 
готуватися, щоб приймати 
кожного сезону сировини 
все більше і більше.

У 1976 році завод виробить 
275 тонн цукру понад план, 
реалізує додатково продукції 
па 97 тисяч карбованців, про
дуктивність праці підвищиться 
па 0,4 процента. За рахунок 
втілення у виробництво рац
пропозиції) та винаходів зеко
номимо 70 тисяч карбованців, 
заощадимо 350 тонн палива, 
210 тисяч кіловат-годин елек
троенергії.

Чи зможемо перейти рубіж 
нинішнього рекорду? Чи не 
безпідставні наші плани? Зви
чайно, накреслюючи, ми еко
номічно обгрунтували їх. За 
рахунок чого, скажімо, змо
жемо виробити додатково 275 
тонн иукру? В основному — 
витриманий і удосконаленій 
технологічного режиму. При 
переробці цукрових буряків 
до одержання меляс» нормою 
допускається 0,95 процента 
втрат цукру, у мелясі — 2.48 
процента. При витрпманиі 
кожного із цих двох техноло
гічних процесів, втрати цукру 
можна зменшити па одну соту 
процента. Лише це вже дасть 
економію майже 150 тонн цін
ної сировини.

Колектив бурякоприй- 
мального пункту, де груп- 
комсоргом Т. Смирнова, 
запланував при збережен-

ні сировини зменшити 
втрати на 0,002 процента. 
Здавалося, це дрібниця: 
від цілого дві стотисячні 
частини. Та, завдячуючи 
зменшенню втрат при збе
ріганні сировини, зеконо
мимо ще 15 тонн цукру. 
Якщо підрахувати понад
планову продукцію за ра
хунок зменшення втрат у 
вапнякових відходах, по
вторного перегону через 
апарати води, що отри
мується при віджиманні 
жому, за рахунок збіль
шення щодобової пере
робки цукрових буряків, 
то стає зрозумілим, що 

видати понад 
план 275 тонн 
цукру ми зобо
в’язалися не 
безпідставно.

Інший пункт 
соціалістичн и х 
зобов’яз а н ь: 
підвищити про- 
дуктив н і с т ь 
праці на 0,4 
процента. Цьо

го доб'ємося за рахунок 
ефективного використання 
обладнання, впроваджен
ня у виробництво малої 
механізації, підвищення 
потужності підприємства.

Заощадити 350 тонн па
лива, 210 тисяч кіловат-го
дин електроенергії. Аби 
виконати цей пункт зобо
в’язання, чимало сил до
кладуть комсомольсько- 
молодіжні колективи ма
шиністів парових котлів 
ТЕЦ та електроцеху. На
ступного року реконстру
юємо четвертий паровий 
котел і ТЕЦ повністю пе
рейде на рідке паливо, 
що дасть змогу вивільни
ти значну частину облад
нання, а значить і зеконо
мити, призначене для 
приведення його в дію, 
палива. У котлі, час
тина теплової енергії 
втрачалася із шлаком та 
золою. При переведенні 
котла на рідке паливо 
значна кількість цієї енер
гії перетворюватиметься в 
електричну, що дасть змо
гу отримати значний еко
номічний ефект. Та це не 
значить, що економію па
лива та електроенергії 
планується отримати пов
ністю лише за рахунок 
реконструкції котла. Сюди 
входить і дотримання усіх 
технологічних процесів, 
злагодженої і раціональ
ної роботи членів комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів, які працюють у 
електроцеху та на ТЕЦ.

У хкомсомольсько-моло- 
діжних колективах, групах 
продовжується обгово
рення проекту ЦК КПРС 
до XXV з’їзду Комуністич
ної партії Радянського 
Союзу. Молоді трудівники 
дають пропозиції, радя
ться, як краще виконати 
вказівку партії, втілення у 
життя якої, — головне 
завдання' молоді.

А. СИПЛИВИЙ, 
секретар комсомоль
ської організації Ма- 
ловнсківського цукро- 
комбіпату.

НА ВИСОКІ РУБЕЖІ
Ось і настав новий, 1976-й рік — перший рік десятої 

п’ятирічки. В усіх куточках нашої неосяжної Батьків
щини радісно зустрічають його радянські люди, спов
нені великих прагнень трудитись в новому році ще 
краще, ще продуктивніше.

Нам є чого радіти, є чим пишатись. Металурги і тек
стильники, енергетики і машинобудівники, хлібороби 
і будівельники потрудились у минулому ропі на славу. 
До них, передовиків соціалістичного змагання, з теп
лими словами привітання і поздоровлень звернулись 
у передноворічні дні Центральний Комітет КПРС, Ра
да Міністрів СРСР, Генеральний секретар ЦК КПРС 
товариш Л. І. Брежнєв.

Будовою віку назвав наш народ Байкало-Амурську 
залізничну магістраль. Здається, зовсім недавно на 
Схід відбув пеоший загін комсомольців-будівельників. 
Нині на трасі БАМу трудиться багатотисячний колек
тив, сформований з представників усіх союзних рес-

АКТУАЛЬНА
ТЕМА ДНЯ

• Оголошено всесоюзні огляди 
творчих робіт молодих вчителів...

Рішенням Секретаріату ЦК ВЛКСМ, Колеіії Мі
ністерства освіти СРСР, Президії Академії педагогіч
них наук СРСР у нашій країні проводиться перший 
Всесоюзниії конкурс рефератів молодих вчителів з 
проблем комсомольської та піонерської роботи в 
школі, який присвячено XXV з'їзду КПРС.

У конкурсі беруть участь вчителі загальноосвітніх 
шкіл, вихователі, організатори позакласкої і поза
шкільної виховної роботи,старші піоиервожаті. пра
цівники позашкільних закладів, викладачі вищих і 
середніх спеціальних педагогічних навчальних закла
дів, університетів. Вік учасників не повинен переви
щувати тридцяти років.

При оцінці представлених на конкурс рефератів буде вра
ховано: актуальність теми у світлі завдань, поставлених пар
тією перед загальноосвітньою школою в документах Лепін- 
еєкого комсомолу і Всесоюзної піонерської організації; прак
тична цінність рекомендацій, пропозицій і внсжтіив. .на- 
ігравленнх на удосконалення керівництва процесом комуніс
тичного виховання піонерів та комсомольців-школярів: ос
мислення досвіду педагогічного колективу школи, комсо
мольської та піонерської організацій.

Для проведення конкурсу створюються всесоюзний, 
республіканський, крайовий, обласний, окружний, мі
ський, районний оргкомітети. Вони здійснюють відбір 
кращих робіт, їх широке обговорення, визначають 
форми заохочення і нагородження переможців, прово
дять наради і конференції молодих вчителів.

Право висувати роботи на конкурс надається комі
тетам ВЛКСМ навчальних закладів, радам молодих 
вчителів, педагогічним радам шкіл, кафедрам педа
гогіки її психології педагогічних інститутів, універси
тетів.

Перший тур конкурсу проходить у навчальних за- 
їладах з першого листопада 1975 року по перше трав
ня 1976 року, другий — в союзних і автопемнвх рес
публіках, краях, областях — з 1 червня по 1 серпня 
1976 року. Кращі реферати представляються на тре
тій, заключний тур до першого вересня 1976 року. За 
підсумками Всесоюзного.конкурсу в Москві проводи
ться зустріч переможців.

...та учнів •
• • ' - А \

XXV з’їзду КПРС присвячується і VIII Всесоюзний 
огляд твооів учнів, який проводитиметься з 1 по 31 бе
резня 1976 року Цеп гральним Комітетом ВЛКСМ. Мі
ністерством освіти С.РСР і Державним .Комітетом 
Ради Міністрів СРСР з професійно-технічної освіти.

Тема творів дає можливість учасникам коикупсу 
(а ними можуть бути учні 7—10 класів денних і 7— 
11 класів вечірніх загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтер- 
натів. професійно-технічних училищ) виразити по
чуття синівської вірності, безмежної любові до рідної 
Комуністичної партії, готовність молодого'покоління 
країни бути гідним революційного, бонового і трудо
вого подвиг^’ народу.

Для розкриття темп учням рекомендується ііінпско никл- 
ристопупатп матеріали історії партії, документи ЦК КПРС, 
спостереження і враження, набуті в походах і експедиціях, 
при зустрічах з делегатами з'їздів партії і комсомолу, про
славленими передовиками і новаторами виробництва, спіль
них громадсько-корисних спиавах з комсомольцями промис
лових підприємств, колгоспів і радгоспів трудогих колек
тивах старшокласників, можна посилатися на спогади вете
ранів революції, війни і праці, суспільно-політичну, публі
цистичну і художню літературу, передачі радіо і телеба
чення.

Для організації роботи, надання методичної допомоги ї 
керівництва оглядом в загальноосвітніх школах, школях-ін- 
тепнатях, професійно-технічних училищах, районах, містах, 
областях, округах, краях і республіках створюються жюпі, 
у склад яких входять переможні попередніх оглядів «поріз, 
комсомольський актив, члени літературно-творчих об’єднань 
учнів, передовики і новатопп виробництва, вчителі і внкап- 
дачі шкіл, професійно-технічних училищ, ветерани партії і 
комсомолу, представники відділів народної і поофесійно-тех- 
нічної. освіти, комсомольські працівники, пости, письменни
ки . журналісти., композитори. ...

До 1 березня 1976 року проводиться широка про- 
пг.ганлистська і організаторська робота. роз'яснюю- 
ться цілі і завдання огляду. З І по 31 березня —• 
проходйтиме, огляд творів v школах і профтехучили
щах. Слід розгорнути широке обговорення творчих 
робіт учнів в. первинних комсомольських організаціях 
у холі Ленінського заліку.’ на комсомольських збо
рах. Ленінських уроках, читаннях, конференціях.

До 20 квітня підводять підсумки огляду жюрі в за-* 
гальноосві гніх школах, шкелах-інтериатах. профтех
училищах. районах і містах, до 10 тпавня — в окру
гах. областях, краях і республіках. До І червня Ю76 
року кращі роботи винесуть на розгляд жюрі Всесо
юзного огляду творів учнів.

публік. Великий вклад у спорудження магістралі внес
ли і вносять посланці Радянської України.

З великою радістю і задоволенням зустрінуте на 
Уралі поиеітання, з яким товариш Л. І. Брежнєв звер
нувся до колективу Нижньотагільського металургійно
го комбінату імені В. І. Леніна. Це одне з передових 
підприємств галузі. Уральські умільці в завершально- 
/лу році п'ятирічки додатково до плану видали більш 
як 100 тисяч тонн чавуну, 90 тисяч тонн сталі і 50 ти
сяч тонн прокату.

Велике свято прийшло і до будівельників і експлуа
таційників Північно-Кримського каналу, які завершили 
основні роботи по спорудженню першої черги.

А як не радіти шахтарям Казахстану! Гірники Кара
гандинського виробничого об’єднання достроково 
виконали п’ятирічку по видобутку вугілля.

Працівники промисловості, трудівники сільського 
господарства добиваються все нових успіхів у соціа
лістичному змаганні на честь XXV з їзду КПРС, у під
вищенні продуктивності праці, ефективності вироб
ництва і якості продукції. (РАТАУ),
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Обряди наші радянські
Міцно входять в наше життя 

радянські свята і громадянські 
обряди, як невід’ємний еле
мент духозної культури наро
ду, як одна з форм боротьби 
з пережитками минулого у сві
домості людей. Це сприяє 
зміцненню кращих народних 
традицій, урочистому відзна
ченню важливих подій у житті 
трудізчихіз, прилучає їх до 
культурних цінностей суспіль
ства, до комуністичних норм 
поведінки. Наші свята і обряди 
звеличують людину, її працю, 
здібності, утверджують радість 
і осмислення життя, кличуть 
на подвиги і звершення.

Як показує практика, комісії 
місцевих Рад у справах молоді 
виступають безпосередніми 
організаторами впровадження 
нових свят і обрядів. їх фор
ми — різноманітні. Це — дні 
революційних традицій, зустрі-

чі поколінь, вечори дружби, 
маївки, зустрічі з Героями Ра
дянського Союзу та Героями 
Соціалістичної Праці, з ветера
нами партії і комсомолу, уро
чиста реєстрація шлюбів, ново
народжених та інші.

Позитивного досвіду набула 
діяльність комісій у справах 
молоді з місті Знам’янці і ра
йоні. За їх ініціативою органі
зовуються урочисті молодіжні 
трудові свята, посвячення в ро
бітники та колгоспники, вру
чення паспортів, трудових кни
жок, першої зарплати, проводи 
до лав Радянської Армії. До 
речі, лише п’ятдесятьом — 
кращим з кращих допризовни
ків — випадає честь служити 
в частинах, що носять ім я 
«знам'янських».

Урочисто, масово відзначаю
ться революційні та знаменні 
дати. Так, на честь тридцяти
річчя Перемоги нашого народу 
у Великій Вітчизняній війні в 
кожному закладі культури від
булися тематичні вечори 
«Безсмертний Прапор Перемо
ги», святкові концерти, масозі 
гуляння. А з Знам’янці було 
велике театралізоване свято. 
Набуло поширення у селах від
значення днів тзаринника, ме
ханізатора, сівача, свят стигло
го колоса, орача, зустрічай 
весни, проводів зими, вшану
вання кращих людей колгосп
ного виробництва.

Широко впроваджуються сі
мейно-побутові обряди. З Бог- 
данівській, Іаанкозецькій, Во- 
лод имирівській, Петрівській, 
Пантазіївській сільських Радах

урочисто реєструються шлю
би, новонароджені Адже па
фос громадянського ри
туалу наречення іменем не 
лише з тому, що народжен
ня дитини — радісна подія в 
сім’ї, вона має і державне зна
чення. Глибоко символічно, що 
під час урочистої реєстрації 
шлюбу виконується Гімн Ра
дянського Союзу.

Знагл'янський міський відділ 
ЗАГСу першим в області почав 
запровадження нових обрядів, 
і саме звідси вони поширились 
по всій області. На підприєм
ствах міста, будовах, установах 
та організаціях працюють ко
місії сприяння впровадженню 
нових обрядів. Торік тут орга
нізовано хор, діє обрядовий 
салон.

Та знам ямські обрядові ко
місії іде не стали мелодичними 
центрами. Кімната щастя а а 
Знам'янці досі не набула уро- ’ 
чистого вигляду. Обрядові ста-ф 
рости не мають відповідних 
ритуальних ^костюмів. А ці де- 
талі покликані надавати обряду 
реєстрації шлюбів урочистості, 
піднесеності, святковості.

Ці питання піднімалися на 
засіданні обласної постійної 
комісії в справах молоді, яка 
рекомендувала досвід знам’ян- 
ціз по впровадженню сучасних 
свят і обрядів, поширював, 
більш предметно вирішити пи
тання про обладнання кімнат 
урочистих подій та належного 
їх оформлення обрядовою 
атрибутикою і символікою.

І. ОКОВИТИЙ, 
голова постійної комісії 
у справах молоді облас
ної Радя депутатів тру
дящих. ’

ЗМІНИ з психології і поведінці ві
руючих на сучасному етапі вима

гають дальшого посилення атеїстич
ного виховання трудящих, підвищен
ня його ефективності. Особливо ак
туальна ця проблема в світлі ленін
ської зимоги — «...боротьбу з релі
гією поставити науковіше». Саме ци
ми принципами й керується в роботі 
з молоддю наша наукозо-атеїстична 
секція. Ми значно урізноманітнюємо 
форми і методи, антирелігійної про
паганди.

Особлизо важлива лекційна робо
та. Так, для молоді за перше півріч
чя 1975 року прочитано понад 500

тів, ми звертаємо значну увагу на ін
дивідуальну роботу з віруючими, на 
урізноманітнення П форм і методів. 
Ближче знайомство з паствою дозво
ляє встановити ступінь її релігійності, 
вивчити психологічні основи віро
вчення, ставлення до віруючих, чле
нів їх сімей. Особливо цей фактор 
важливий для вчителів, які працюють 
з батьками-сектантами.

Щоб діти не потрапили під релігій
ний вплив своїх близьких, щоб не 
затьмарювали своє життя марновір
ством, педагоги постійно 
їх до громадської роботи, 
люють

залучають 
прищеп- 

науковий світогляд. Діна і Гри
горій Шимко з села Полтав
ки — діти сектантів. Вони 
довго перебували під впли
вом релігійного світогляду 
батьків. ’ Нелегко вдалося 
вчителям знайти шлях 
дитячого прозріння, 
чатку Діні доручили 
вожатою у початкових 
сах, помітили потяг Григорія 
до математики і хімії і за
охочували його вдумливо, 
ретельно. Все це дозволило 
дітям постійно бути з ко
лективі, розвивати свої 
здібності. З часом зони 
вступили до комсомолу, те
пер обоє навчаються з 

лекцій на атеїстичні, філософські та середніх спеціальних учбових закла- 
науково-природничі теми, проведено 
чимало змістовних вечорів запитань 
і аідпозідей, усних журналів, тема
тичних конференцій. Популярністю 
користуються лекції, з якими висту
пають Г. Я. Маслюков, Н. А. Сергієн- 
ко, Л. О. Бугайова, В. Д. Срібняк, 
К. М. Білан, Г. І. Кигим.

Лектори-атеїсти глибоко аналізують 
склад слухачів, перед якими висту
пають. Якщо виступ розрахований 
для віруючих або для гих, хто ще не 
стаз переконаним атеїстом, то підби
рається така тематика, що розкрива
ла б причини виникнення і суть ре
лігії. Для такої аудиторії аналізую
ться деякі моменти з Біблії. Особли
ва увага акцентується на протиріччях, 
яких досить у «божих книгах». Вірую
чим лектори показують, яким був їх 
міфічний бог, викривають його жор
стокість, адже віруючі завжди вва
жають його справедливим і гуман
ним. Далі зупиняються на наукових 
доказах радянських і зарубіжних 
ьчених, які повністю заперечують іс
нування бога, спростовують вигадки, 
на яких базується Біблія.

Саме такі лекції і бесіди прино
сять користь. Вони примушують ві
руючих замислитись над вірогідністю 
уого, що їм проповідують церковно
служителі. Наприклад, часто слухачі 
запитують, чи був всесвітній потоп. 
І копи лектор відповідає, то обов яз- 
ковб говорить про розміри міфічно
го ковчега (про це пише Біблія), про 
тваринний світ, який нібито був на 
ньому. Потім сам запитує віруючих, 
як могла така кількість тварин, пла
зунів, птахів розміститись там. Далі 
лектор підкреслює, що для затоплен
ня землі і назіть найвищих гір потріб
но понад три мільярди шістсот міль
йонів кубометрів води. А такої кіль
кості немає в річній ноомі атмосфе
ри. Це примушує слухача глибоко за
мислитись над легендою про потоп. 
Ось з цих сумнівів у віруючих і почи
нається прозріння.

Виходячи з того, що в районі діють 
Секти євангельських християн-баптис*

«А АТЕЇСТИЧНІ ТЕМИ

и

ШЛЯХ ДО ВІРУЮЧИХ. ЯКИЙ ВІН!..

» ДО 
Спо- 
бути 
кла-

дах, критично ставляться до релігій
ності своїх батьків.

Виправдала себе й така форма 
пропаганди як кінолекторії. Не

рідко після лекцій чи вечооів демон
струємо тематичні кінострічки. Особ
ливим попитом користуються вони у 
сільських жителів. Вечори готуємо 
заздалегідь. Так, у селі Першотраеен- 
ці спочатку було вивішено оголошен
ня. Комсомолка Г. Полтавська офор
мила тематичні полиці, книжкові ви
ставки. В фойє Будинку культури ви
сіли стенди: «Історія виникнення ре
лігії», «Як з'явилося життя на землі», 
стінна газета «Атеїст». Важливо, що 
у вечорі брали участь сектанти. Саме 
для них і була прочитана лекція про 
реакційну суть сектанства, опісля від
бувся перегляд антирелігійної стріч
ки «Троянський кінь».

Четвертий рік г.ри редакції район
ного радіомовлення працює радіо
журнал «Атеїст». Цикл таких гередач 
здобув популярність серед слухачів. 
А при Компаніївському ветеринарно
му технікумі діє радіолекторій. Тра
пилось так, що віруючі, намагаючись 
залучити до релігії молодь, почали 
надсилати учням технікуму «божі 
листи». В них були погрози й заляку
вання на адресу тих, хіо не вірить у 
бога, примушування розповсюдити 
його. Одержала такого листа і ком
сомолка Надія Блідай. Вона зверну
лася з ним до комітету комсомолу. 
І цей випадок молоді атеїсти, лекто
ри, члени радіолекторію використа
ли в антирелігійній пропаганді.

Все менше й менше молоді по
трапляє під вплив віруючих. Та нам 
необхідно боротися за тих, хто ще 
перебуває в тенетах релігії. І робити 
це слід цілеспрямовано, наступально, 
використовуючи найефективніші ме
тоди впливу на свідомість трудівни
ків,

В. УСТЕНКО, 
голова секції наукового атеїз
му Компаніївської районної ор

ганізації тозариства «Знання».

Вже кілька років діє музей бойової і трудової слави в селі Олександрівні Олександрійського 
району. Тут встановлено стенд Героя Радянського Союзу О. Ю. Жежері. Червоні слідопити місцевої 
школи глибоко вивчають свій рідний край, дізнаються про подвиги односельців в роки вій

ни, про життєвий шлях зе.м.тяка-героя.
На фото: сеарзгар комітету комсомолу школи, екскурсовод Тамара КОЗАК знайомить уч

нів з героїчними подвигами О. Ю. ЖЕЖЕР1. Фото Р. ГРАНОВСЬКОГО.

СИЛА'СТРІЧІ М Шолохо- 
молоддю и станиці 

Вешенській 
спитали: 
що у житті завжди є 
для подвигу. Коли 
війни, громадянська і 
ка Вітчизняна, люди 
пювалн подвиги. Л як здійс
нити подвиг тепер у мирний 
час?». Михайло Олександ
рович відповів: «Добре про
жити життя з користю для 
су сії іл ьс г на—та кож подви г. 
Чесно працювати, чесно її ги 
ним партією, — і 
героїки воєнні подвиги, звичайно, мають ви
гляд значиміший, але треба вам сказати, 
що ніяка війна нічого не створює. Війна 
цс руйнівниця, а ось труд — це подвш».

Глибоке і точне Визнані пня Шолохо.чіпі сутнос
ті нашої дійсності мимоволі згадуєш, коли чи
таєш брошуру ватажка бригади формувальників 
Кіровограда кого заводу сільськогосподарський 
машин «Червона зірка*, депчтата Верховної Рл- 
дії СРСР Віталія Інміюиича Гетьманця «Бригадд 
формує чавун».

«Сила птаха — в крилах, сила людини — 
в дружбі». Такими рядками відкриває автор 
однії з розділів. Слова цієї народної муд
рості без всякого сумніву можна було б 
винести епіграфом на титульну сторінку ви
дання. І ак. Саме дружба, що базується на 
високому почутті громадянськості, колекти
візму, на кращих традиціях колективу за
воду, дата бригаді формувальників, яку 
очолив В. І. Гетьманець, крила для злету 
сили і натхнення для виконання і перевико
нання своїх виробничих завдань. Форму
вальники — люди провідної професії" на 
заводі, володарі творчої думки, робітничої 
кмітливості. Вони, як і художники, повинні 
мати професійне чуття, слідкувати за тех
нічними новинками ливарної справи.

...Не відразу оволодів B. І. Гетьманець цією 
спеціальністю. Спочатку працював у цеху oûnvfiv- 
вачем, та його црпваб.тюпало формування Змі
нив професію і не помилився. У 19Й4 році B І 
Гетьманець очолив не просто бригаду, а ко текти» 
комуністичної праці 3 ю року. з багатьма тр ,- 
дііціями і великим досвідом професійної майстео- 
ності, який завоював на заводі перше місце в 
змаганні на честь XXII з’їзду КПРС і право на
зиватися коїектнвом імені XXII з’їзду КПРС

Нового розмаху набуло соціалістичне 
змагання за право підписати трудовий Ра
порт Кіровоградщннн XXIV з’їздові КПРС 
Колектив бригади з дня в день перебував у 
авангарді цього змагання с цеху і па під
приємстві. У листопаді 1970 року комуністи 
області виявили В. І. Гетьманцю високе де-

письменники
«Горький казав, 

місце 
йшли 
Велн- 
здійс-

H

людини
В ДРУЖБІ

шляхом, указа-
і це подвиг... З точки зору

вір’я, обравши його деякі’ 
ці том XXIV з’їзду КПРС

А через чотири роки - 
депутатом Верховної ?>• 

ди СРСР. Бригада кавалера ордена 
Леніна і Трудового Червоного Прапорі 
Віталія Гетьманця стала на ударну ва?^ 
за гідну зустріч XXV з’їзду КПРС. РаЛ« І 
з бригадою електрозварників механоекдг 
дальнего цеху № 3, яку очолює Гепой Со
ціалістичної Праці І. б. Шнш, вена висту
пила ініціатором соціалістичного, змагав 
за право називатися бригадою імені 
з’їзду КПРС.
. ^^І1._тоРк:,У-г1ись лише невеличкого і'ідріь; 
історії підприємства, на фоні якого зроби» . 
спробу коротко розповісти як про автор* 
брошури, так і про виробник справи та* 
сяїнеиня ного бригади. «Моя професія-* 
формувальник», «Культура внробшщтм»- 
«Наш курс — технічний прогрес», «Рсзер»-. 
час» та інші уже своєю назвою визначав 
загальний напрямок видання. Провідна те
ма його — висвітлення досвіду бонга* 
ознайомлення з пошуками нових вкрай*- 

які допомсг-,ш колективу^
1 ' , за три з половиною роки, внко*

ти завдання дев’ятої п’ятирічки і записі^ 
на свій трудовий пах-гіі™ о т» рахунок 230 тисяч надп*| 

• А в них заформовано деталі 
,ЦО їх впустив завод*, 

над завдання за перші три роки п’гтіфі*Я У «мі зору В. І. Гети°ця ЙЭ 
іі| аця, творчі пошуки і взаємвстосуяЗД 

нзетрш, радощі, турботи, об’єднані в МЛ 
~Є СГ109-° ~ Лружба’ що дає СИ’<Ъ 
б иГкниТ.^11} Так 1 асьомУ кочек-і.вї.Г 
онть книжку актуальною, потрібно»!** 
моХ""я'г0 Л"ваІ>ного »«ровиипм. і Й 

робіт1і!ічого"кла^“Ступіп“ лав

А, ПОХИЛЕНЕЄ



4L січня і.
• У КРАЇНАХ

СОЦІАЛІЗМУ

року* Л11№олодяй комунар"
■

З счіор.

ДО МАЙБУТНІХ 
зисот

БУДАПЕШТ. Успішно 
, завершує нинішню п'я

тирічну текстильна і 
швейна промисловість 
народної Уго.ощини, За 
п'ят» років підприємства 
цієї галузі збільшили ви- 

I робнмцтао продукції на 
І 43,5 процента, майже в 
І два рази зріс її експорт. 
І Як відзначає газета 
І «Непсабадшаг», у даль- 
I шіч реконструкції тек- 
I СТИЛЬНОЇ і швейної Про- 
I мисловості УНР, як і ра- 
I ніше. широку участь 
І візьмуть братні соціаліс- 
I тичні країни. Зокрема, 
І Радянський Союз і Че- 
I хослоззччина продов- 
I жать поставки в Угор- 
I щиму автоматичних тка- 
I цькмх верстатів.

І БЕРЛІН. Понад три
■ мільйони гектарів полів 
І обробили з повітря в ни- 
| нішньому році літаки 
І сільськогосподарсь к о ї 
І авіації НДР. Авіатори 
І НДР підтримують тісне
■ співробітництво з пра-
■ цівниками сільськогос- 
1 лодарської авіації Ра- 
I дянського Союзу і Поль- 
I щі. Доброю традицією
■ стала щорічна участь 
І екіпажів радянських і 
І польських літаків у сіль- 
I ськогосподарських рз- 
I богах з НДР.

■ СОФІЯ. Понад 60 цент-
■ нерів зерна з гектара 
І дав нозий сорт пшениці
■ «Садозо-1», виведений 
І болгарськими селекціо- 
I нарами. Цей сорт від- 
I значається морозостій- 
I кістю, порівняно легко 
І переносить нестачу во- 
I поти і на кілька днів, по-
■ рівняно з існуючими 
І сортами, раніше дости- 
I гає.

■ 'А8АНА. Рекордного
■ зчлуску продукції добч- 
I лися з 1975 році робіт- 
I нйки цементного заводу 
І «Сігуанеи» у кубинсько- 
1 му місті Санкті-Слірітус. 
І 542 тисячі тонн цементу 
І виробили з початку ро-
■ ку трудівники цього під- 
I приеме тза. Це майже на
■ 70 тисяч тонн більше, 
І ніж у минулому році.

14 ИНІШНІЙ новорічний рубіж 
’• не зовсім звичайний. Він роз
діляє не тільки два роки, але й 
два п’ятиріччя. В дні всенародно
го обговорення проекту ЦК КПРС 
до ХХ\ з'їзду партії «-Основні на
прями розвитку народного госпо
дарства СРСР на 1976—1980 ро
ки» радянські люди підбивають 
підсумок п’ятиріччя минулого і 
спрямовують в думці свій погляд 
у п’ятиріччя грядуще. Вони відчу
вають законну гордість за досяг
нення нашої країни в дев'ятій 
п’ятирічці. їх надихають величні 
перспективи десятої — постійне, 
стабільне і значне зростання на
родного господарства, посилення 
економічної і оборонної могутнос
ті нашої Батьківщини, підвищен
ня життєвого різня радянського 
народу, неухильний рух нашого 
суспільства по шляху соціального 
прогресу.

При цьому радянські люди із 
задоволенням відзначають, що 
нині наша країна, наш народ ма
ють сприятливіші, ніж раніше, 
зовнішні умови для мирної твор
чої праці, для будівництва кому
нізму. Створення таких умов — 
результат успішного здійснення 
Програми миру, прийнятої XXIV 
з’їздом КПРС. Перечитуючи сьо
годні пункт за пунктом цю істо
ричну Програму, ми бачимо, що 
її головна мета — відвернення 
нової війни, а також інші дуже 
важливі завдання успішно вті
люються в життя.

Центральним напрямом зовніш
ньополітичної діяльності КПРС і 
Радянської держави було і зали
шається зміцнення єдності і згур
тованості соціалістичної спів
дружності. За минуле п’ятиріччя 
дружба і тісне співробітництво 
соціалістичних держав ще більше 
зміцніли і набрали дальшого рбз-

НА КОРИСТІ® U.I МИРУ
витку. Наш союз став ще міцні
шим, ще моїюлітнішам. Величезні 
ресурси соціалістичних країн, їх 
могутня оборонна міць, їх високий 
міжнародник авторитет цілком 
були поставлені па службу спра
ви миру.

Саме завдяки зусиллям країн 
соціалістичної співдружності за 
минулі п’ять років при всій склад
ності і суперечливості процесів, 
що відбувались у світі, їх домі
нуючою рисою була дальша роз
рядка міжнародної напруженості, 
зміцнення дружніх і рівноправних 
зв’язків між державами, розши
рення взаємовигідного співробіт
ництва.

Новий розділ в історії європей
ського континенту відкрила На
рада з питань безпеки і співробіт
ництва в Європі, скликана, як ві
домо, з ініціативи СРСР та інших 
соціалістичних держав. На цій 
Нараді було нарешті підбито по
літичний підсумок другої світової 
війни, визнано непорушність ієну- 

• ючих кордонів, прийнято інші 
важливі рішення, спрямовані на 
те, щоб перетворити паш старо
давній континент в район міцного 
миру.

1975 році чудові перемоги 
здобули народи В’єтнаму, Кам
боджі й Лаосу. Вони успішно за
вершили свою багаторічну виз
вольну боротьбу і будують сьо
годні мирне життя під великим 
прапором соціалізму. Внісши ве
ликий вклад у справу перемоги 
цих народів. Радянський Союз 
відповідно до Програми миру ак
тивно сприяв тим самим ліквіда
ції індокитайського вогнища во-

єннпої небезпеки, яке баї аз о років 
було серйозною перешкодою на 
шляху розрядки напруженості у 
світі.

Радянський Союз докладає ве
ликих і конструктивних зусцль для 
ліквідації іншого небезпечного 
вогннша міжнародної напруже
ності — на Близькому Сході, 
Прагнучи до справжньою і все
осяжного, а не ілюзорною врегу
лювання близькосхідного конфлік
ту, Радянський Союз виступає за 
відновлення роботи Женевської 
мирної конференції по Близькому 
Сходу, за припинення ізраїльської 
агресії і звільнення всіх окупова
них арабських земель.

Підтримка національно-визволь
них сил і всебічне'співробітництво 
з державами, які розвиваються, 
були в минулому п’ятиріччі і, 
безсумнівно, залишаться в на
ступні роки одинм з найважливі
ших напрямів зовнішньополітич
ної діяльності СРСР. Моральна і 
матеріальна підтримка з боку Ра
дянського Союзу відіграла істотну 
роль у здобутті свободи народу 
Бангладеш, Мозамбіку, Гвінеі- 
Бісау, ряду інших країн. У своїй 
героїчній боротьбі проти імперіа
лістичної інтервенції ПАР, інших 
капіталістичних країн, а також 
Пекіна народ Анголи в ці дні та
кож спирається на братерську під
тримку Радянського Союзу та ін
ших соціалістичних держав.

Останні роки ознаменувались 
розвитком взаємовигідних відно
син СРСР з країнами Заходу. Іс
тотний поворот відбувся в радян
сько-американських відносинах. 
Виходячи з того,' шо для відносин

між СРСР і США неможлива ні
яка інша основа, крім мирного 
співіснування, обидві сторони до
сяглії цілого ряду важливих угод 
і взяли на себе зобов'язання спів
робітничати по широкому колу 
проблем — від відвернення ядер
ної війни до охоринії навколиш
нього середовища. Звичайно, ідо- 
С(в радянсько-американських від-- 
носинах існує чимало складное-’ 
теіі. Однак шлях, пройдений за 
останні роки, показує, що підноси-’ 
ни між обома країнами можуть 
розширюватися і зміцнюватися.

Завдяки зусиллям СРСР, інших • 
соціалістичних держав розрядка ? 
міжнародної напруженості про
довжує ііановнюва шся кепкрет-. 
ким матеріальним змістом, незва-’. 
жаючи на підсіупн і опір її иро-: 
•півників — імперіалістичних’сил, 
які заважають 
співробітництву, 
втручатись у внутрішні 
народів, зволікають 
не врегульованих 
проблем. Однак загальний підсу
мок розвитку подій у світі, без-- 
умовно, па користь сил миру і со
ціального прогресу.

Добрими словами проводжаючії 
минулий рік і п’ятирічку, яка за
вершилась, радянські люди впев
нено дивляться в майбутнє.’ Воші 
переконані, що новий 1976' рік — ’ 
рік XXV з їзду 1\ПРС, перший рік- 
десятої п’ятирічки — ознаменує- 
ться новими перемогами у справі 
комуністичного будівництва, у’ 
справі зміцнення загального миру 
і прогресу людства.

В. ГОНЧАРОВ, • 
оглядач ТАРС.

міжнародному • 
продовжують 

справи■ 
розв’язання 

міжнародник і

Криза, інфляція, безробіття
ЛОНДОН. Бс» радості зустріла більшість англійиів Новий 

рік — він не обіцяє ніяких змін на краще. У минулому 1975 році 
ціни підвищилися в країні з середньому більш як на 25 про
центів, і дедалі більше сімей змушені звертатися за допомогою 
по бідності. За даними органі іації «Група боротьби проти пів
денного становища дітей», тепер кожен восьмий житель країна 
перебуває па грачі злиднів.

СОМО. Президент найбільшої з Японії .машинобудівної фір
ми сМіцубісі дл.окогіо» надіслав 87 їй) робітникам повідомлення 
про те, що строк їх «тимчасового» звільнення, який почався и 
липні і мав завершитись наприкінці грудня, продовжено до бе
резня наступного року. Аналогічна картина сиостерії аі-ться на 
иаіатьох ііідири-зиствак Японії. Десятин тисяч робітників від
правлено в примусові «відпустки» без збереження зарплати. 
В листопаді, за офіційними даиими, армія повністю безробітних 
досягла 1320 тисяч чоловік. А за підрахупками японських проф
спілок. п Японії тепер понад два мільйони повністю безробітна'..

ЗА ФАСАДОМ 
.ВІЛЬНОГО СВІТУ“

НЬЮ-ЙОРК. Кожного ра- 
>у, кола на землю Америк» 
приводить велике свято, 
Джон Келлі вирушає п один 
з нрнютів для бездомних. 
31н знає, шо з цей день у 
благодійній нічліжці його 
нагодують. Хоча б у свято 
зін не відчуватиме голод).

Усе свое довге життя він 
працював і готовий працю
вати а тепер, тільки немає 
піде роботи. Доля Келлі за
грану« багатьом амсрикан- 

' ським безробітним. Чим 
довші черги на біржах пра- 

: ЦІ. ТИМ більше ЛЮДЄЙ, ЗНЄ- 
і зір.пиінсь, стають Джонами 

Ке.ілі. Іншого шляху в них 
немає. На стику 1975 і 197G 
років роботу а Америці 
безуспішно шукають мільйо
ни людей.

БОНН. За II місяців 1975 
Птн'У виплавка сталі в ФРН 
скоротилася на 23,3 процен
та порівняно з відповідним 
періодом 1971 року, внроб- 
ництзо чавуну зменшилося 
!|а Л,•. процента. Ці дані, 
які свідчать про триваючу 
економічну кризу, характер
ні, ке тільки для металур- 
гійної промисловссті, а й 
д.’я багатьох інших іалузей 
еьоі-омікн ФРН. На заводах 
Мюнхена, Франкфурта-на- 
А-зйііі, Ганновера, Дюссель
дорфа та інших лромнело- 
зи* центрів опинилися без 
роботи Ю2 000 верстатобу
дівників.

РИМ. Серйозні економічні 
альні труднощі пере- 

італійська область 
дампанья. 8 цьому велнко- 
'1/ з>боні півдня країни 

І -''--“реджена четверта части- 
I г.а 9-!х італійських ое ро- 
I г4, а к1-’,|»к1сть частко- I -І 6е|Робітннх досягає 350 
І ТЯ'.ЯЗ ЧОЛОВІК,

На підприємствах Чехослогаччини розгортається змагання 
на честь XV з’їзду КПЧ, відкриття якого відбудеться 12 квіт
ня 1976 року. На 5 мільйонів крон продукції понад план ви
дав у минулому році колектив текстильної фабрики «Йітка» 
а місті Йідржихуз-Градець в Південно-Чеській області.

На фото: в одному з цехів фабрики «Йі'їсі»,
Фото ЧТК-АПН.

І
 у КАПІТАЛІСТИЧНИХ країнах, як пові-

* домляє журнзл «Кур'єр», котрий ви
дає ЮНЕСКО, сорок мільйонів дітей з 
бідних сімей не мають можливості від
відувати школу, з ранку до вечора вони 

І ВІЙН» ПРІТИ
ВМСНИХ ДІТЕЙ?

І
 змушені гнути спини, щоб заробити на 

хліб.

В Іспанії, наприклад, пише газета 
«Мундо обреро», минулого року поза 
школою залишилось близько трьох міль
йонів дітей. Причина одна — у батькіз 
немає коштів, а платити треба за все: за 

І вступ до школи, навчання, за книги і зо
шити. В країні не вистачає вчителів, а 
тим, хто працює, платять у п’ять разів 
менше, ніж скажімо, поліцейським. В 
країні 14 тисяч шкіл, які перебувають в 
аварійному стані.

І
 Ось як розповідає газета «Піпл» про лон

донську дівчинку Дхсіл: «Вона мовчазна і нід- 
Л’одькувата. Можливо, від того, що їй випало 
жити з своїми батьками і численними сестра

ми у старезному бараці в одному з бідняцьких 
районів Лондона. Батько і мати — низькооича 
чувані робітники. Вони цілими днями не бу
вають вдома. Видається якимось дивом і’е, 
що вони на свої злиденні копійки можуть 
утримувати всю цю «капелу». Джіл не любить 
розмовляти. її запас слів поповнюється лише 
за рахунок спілкування з однолітками, які та
кож живуть у нетрях. Після кількох класів 
батьки не витрачатимуть грошей і;а Джіл. Як 
і багатьох її однолітків, дівчину чекають хво
роби, нещасні випадки на виробництві. Як І 
інші, вола стане па облік и одгому з бюро н> 
наданню допомоги бідним...».

У США сотні тисяч дітей працюють на 
фермах. Журнал «Тайм» пише, що 388- 
тисяч американських підліткіз у віці До 
17 років проводять на полях більше ча
су, ніж у школі. Вени трудяться у виш- 
ьезих садах Мічігану, а персикових, са
дах Колорадо, на помідорних плантаціяк 
Нью-Джерсі, особливо в Каліфорнії, 
нзйбагатшому сільськогосподарському 
штаті. Приблизно 95 відсотків працюю
чих дітей в Каліфорнії — американці 
мексіканського походження.

«Америка — це нація, яка веде війну 
проти власних дітей». Такий висновок 
зробила група американських вчених, 
яка довго вивчала становище підростаю
чого покоління в США.

В. АНДР1АНО8.
—

Куба — в минулому відстала аграрна країна — успішно іде по шляху індустріалізації. При до-, 
помозі Радянського Союзу і інших країн соціалісти«пої співдружності на Кубі успішно розвивається 
електроенергетика, гірнича і металургійна промисловість, пііробіїицтво будівельних матеріалів.

Однією з важливіших галузей економіки Куби після виробництва цукру є нікелева промисло
вість. В рощніренні і модернізації підприємств цієї промисловості активно приймав участь кубин
ська молодь.

Па фото: молоді робітники, що прибули на заклик Спілки молодик комуністів на нікелевий 
завод в Ііікаро (провінція Орієїітс), одержують чергове завдання.

Фото ПРЕНСА - ЛАТІ »А - АП fl.
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СТАРТ
«ЗІРКА» РОЗПОЧАЛА 
ПІДГОТОВКУ ДО XXXVIII 
ЧЕМПІОНАТУ КРАЇНИ

Кіровоградська футбольна 
команда другої ліги класу 
«А» «Зірка» розпочала підго
товку до XXXVIII чемпіонату 
країни. Наш кореспондент 
звернувся з рядом запитань 
до старшого тренера коман- 
ки, заслуженого тренера 
УРСР О. І. РАСТОРГУЄВА.

— Олексію Івановичу! З 
практики ми знаємо, що не
рідко буває так: команда за
кінчила сезон, а підготовку 
до нового починає в значно 
оновленому складі — хтось 
пішов з колективу, когось за
просили для його зміцнення 
тощо. І доводиться все почи
нати знову: формувати й на-

ПОНЕДІЛОК

5 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Новшш. (А4). 
9.10 — к. т. Ранкова 

гімнастика. (М). 9.30—к. т. 
Мультфільми. (А4). 10.00 — 
«Фільм — дітям». Тел. ба
гатосерійний худ. фільм 
«Казанок і ше картоп
лею». І Серія. (М). 10.50 — 
«Очевидне — неймовірне». 
(М). 11.50 — «П’ятирічка ; 
якості і ефективності». ; 
(Запоріжжя). 12.20—Фільм- 
концерт. (К). 12.50 — к. т. 
Для дітей. «Сонечко». (К). 
15.55 — Наша афіша. (К). 
16.00 — «Партії бійці». Те
ленарис. (Львів). 16.20 — 
«Народні таланти». (Уж
город). 16.50 — к. т, «Як 
гартувалась сталь». Бага
тосерійний худ. телефільм. 
2 серія. (М). 18.00 — «День 
за днем». (К-Д). 18.15 —
к. т. «Загадки і відгадки». 
(М). 18.30 — «Екран за
прошує». (К-д). 19.00— к. т. 
Заключний концерт фести
валю мистецтв «Російська 
зима.». (А4). 20.20 — к. т. 
.Мультфільми для дорос
лих. (М). 2100 — «Час». 
(М). 21.30 — к т. Продов
ження заключного концер
ту фестивалю мистецтв 
«Російська зима». По за
кінченні — новини. (А4).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
17.25 — Для малят. «Ха
тинка - вертннка» (До
нецьк). 16.00 — «Передо
вий досвід — усім». (Д-к). 
18.30 — Фільм-балет «Со
бор Паризької богомате- 
рі».-(К). 19 00 — «Вісті». 
(К). 19.30 — «Рубежі деся
тої п’ятирічки». (К). 19.35 
— «Музичний антракт». 
(К). 19.45 — «Літературні 

• діалоги». (К). 20.45 — «На 
добраніч.'діти!». (К). 21.00 
- «Час». (М). 21.30 - Те- 

I ’ левиет'ава «Теслярські опо
відання». (К). 22.50 — Вє- 
ч.ірпі повніш. (К).
ВІВТОРОК

6 ПЕРША ПРОГРАМА.
.9.00 — Новини. (А4).

9.10 — к. т. Ранкова 
гімнастика.* (М): 9.30—к. т. 
Мультфільми: (М). 10.00 — 
к. т. «Фільм — дітям». Ба
гатосерійний худ. фільм 
«Казанок і ніс картоп
лею». 2 серія. (М). 10.50 
— к. т. «Клуб кіноподоро- 
жей». (А4). 11.50 — «Слава 
солдатська». (К).. 12.50 — 
Для дітей. «Сонячне ко
ло». (К). 15.25 — к. т.
«Пісні і танці народів 

. СРСР». (А4). 15.55—«Спів
дружність соціалістичних 
країн». (А4). 16.25 — к. т. 
«Умілі руки». (М). 16.55 — 
к. • т. «Як ■ гартувалася 
сталь». Багатосерійний 
худ. телефільм. З серія. 
(М). 18.00 — «Назустріч
XXV з’їзду КИРС». Гово
рять делегати XVIII об
ласної партійної конфе
ренції». (К-д). 18.13 —
«Плани партії — плани на
роду». (М). 19.00 — к т. 
Концерт. (М). 19.10 — к. т. 
«Від з’їзду до з’їзду». 
«Радянський Таджики
стан». (М). 21.00 — «Час». 
(.44) 21.30 — к. т. «Він був 
нашим партнером» На
родний арт. О. II. Абду
лов. (М). 22.30 — Худ. гім
настика. Підсумки між
народних змагань на ку
бок І птербаченця. к. т По 
закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
18.00 — Реклама, оголо
шення. (К). 18.30 — Фільм- 
концерт. (К). 19.00 — «Віс
ті». (К). 19.30 — «Телсшко- 
ла механізатора» (К). 
20.00 — «Вечір наукового 
кіно». (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 
- «Час». (М). 21.30 -
«Зустрічі з майстрами те
атру». (Харків). 21.50 — 
«Рубежі десятої, п’ятиріч
ки». (К). 21.55’ — Концерт 
артистів Одеської опере
ти. (Одеса). 22’>5 — Вечір
ні новини! (К).
СЕРЕДА

ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Новини (М). 
9.10 — к. т. Ранкова 

гімнастика. (М). 9.30—к. т. 
Мультфільми. (М). 10.00 — 
к т. Багатосерійний худ. 
фільм «Казанок і ніс кар
топлею». З серія. (М). 
10 50 — «Вій був пашим 
партнером» Народний . п- 
тист О Н Абдулов (.44).

■ к т. Док. фільми. 
11.50 — Телефільм. 
15.20 — «Нозестпіч 

XXV з’їзду КПРС». «Го
ворять делегати XVIII об
ласної партійної конфе
ренції». (К-д). 15 35 —
«Наука сьогодні». (М). 
16 05 — «На рнштевпішях 
Атомограда». (Львіг). 16.45 
— «Музичний антракт». 
(К). 16.55 — к т. «Як гар
тувалася сталь» Багатосе
рійний худ. телефільм. 
4 серія. (А1) 18.00 — «День 
за днем», (К-д) 18.15-і;. т. 
<-У кожному малюнку — 
сонце». (М). 18.30 — «Лю
дина і закон». (М). 19.00— 
«Вісті». (К). 19 30 — «На
зустріч XXV з'їзду КПРС».

И ТЕЛЕЕКРАН
нер — майстер спорту Юрій < 
Іванович Горожанкін.

Можливо, до початку чем- < 
піонату стануться деякі змі- < 
ни. Але вони не будуть істот
ними.

— Прийміть, Олексію Іва
новичу, наше перше поздо- 
рселення в новому році. Ад
же стабільність складу обу- 
мевлена, очевидно, успіхами 
команди у минулому сезоні, 
свідчить про те, що гравцям 
приємно виступати в ній, що 
її керівництво зуміло створи
ти дійсно дружній боєздат
ний колектив. Чи матиме 
вплив ця обставина на підго
товчий навчально-тренуваль
ний процес!

— Стабільність складу од
ночасно і полегшує, і усклад
нює завдання тренерів. Ми 
знаємо гравців, їх сильні сто
рони, недоліки, знаємо ко
лектив, взаємовідносини в 
ньому. Отже, ми другий рік 
в одній згуртованій сім’ї. Від 
цього нам легше. Але саме 
це ставить перед керівника
ми й тренерами нове, більш 
складне завдання: добитися, 
щоб команда прогресувала, 
грала краще, ніж торік. Зна
чить, необхідна наполеглива, 

копітка робота 
над підвищенням 
спортивної май
стерності гравців, 
розвитком їх так
тичного мислен
ня, прищепленням 
високої ігрової ди
сципліни.

Шлях до цьо
го — інтенсифіка
ція, поліпшення 
якості навчально- 
тренувальної та 
виховної роботи. 
Нинішнього року 
команда присту
пила до занять на 
два тижні раніше 
минулорічного, що 
подовжує підго
товчий період. 
Що ж до обся- 

повсякденних занять, 
то ми вважаємо, що торік 
знайшли оптимальний режим. 
Нині стоїть завдання макси
мально ущільнити відведений 
для занять час, піднести 
культуру і якість навчання. 

Працюємо без вихідних, по 
можливості два — три рази 
на день. Для всього періоду 
характерна циклічність з по
ступовим ускладненням про
цесу. На першому етапі, що 
проходить зараз, відбуває
ться відновлення фізичних 
якостей та навичок, втраче
них під час відпустки. Поруч 
з біговою підготовкою, вико
ристовуються вправи для за-

Спочатку чисто тренувальних 
з слабкими суперниками, під 
час яких перед командою не 
ставитиметься певної мети. 
А надалі партнерів добира
тимемо посильніших і орієн
туватимемо на виграш.

Наприкінці підготовчого 
періоду кілька днів буде 
присвячено цілеспрямованій 
тренувальній роботі за таки
ми ж принципами, як і в ході 
чемпіонату. Головна мета — 
підготовка до першого ка
лендарного матчу з ураху
ванням особливостей кон
кретного суперника.

— Як і раніше, навчально- 
тренувальний період команда 
провадитиме не лише в Кі
ровограді!

— Почали ми його 22 груд
ня в Кіровограді. Використо
вували для занять спортивний 
зал спортклубу «Зірка», ста
діон, легкоатлетичний манеж 
на ньому і зал важкої атле
тики, плавальний басейн 
ДЮСШ обласного комітету 
по фізкультурі і спорту. З 
4 січня десять днів проведе
мо в Світловодську на спор
тивній базі заводу чистих ме
талів. Спортивний зал там 
більший червонозорівського, 
є плавальний басейн.

Потім повернемося в Кіро
воград, а з 5 лютого двад
цять днів тренуватимемося в 
Ялті. Передсезонний період 
команда проведе в м. Мука- 
чеві Закарпатської області. 
Переміна місця корисна в 
психологічному плані, до то
го ж в Мукачевому стадіони 
кращі за ялтинські, в Закар-

3 5 по 11 січня

г

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.

вгорі — тренер 
спорту Ю. І.

гравати ланки, взаємозв язки 
між ними, навчати гравців 
взаєморозумінню і т. ін. Що 
можна в цьому аспекті сказа
ти про сьогоднішній склад 
«Зірки»!

— Нам вдалося уникнути 
відчутних змін. Розстався з 
колективом лише півзахисник 
Микола Головко. Всі інші 
приступили до тренувальних 
занять. В команду запроше
но нападаючого Валерія Са
мофалова, який навчався в 
школі підготовки молодих 
футболістів київського «Ди
намо», а потім грав у клуб
них командах столиці 
реїни.

Залучаємо тренувань
також Віктора Мунтяна та 
Олександра Кочергіна з гру
пи підготовки молодих фут
болістів, Валерія Руднєва з 
заводу радіовиробів, студен
тів факультету фізичного 
виховання Кіровоградського 
педінституту Михайла Се- 
редова, Анатолія Пузика, Ва
силя Пистоля. Не сталося 
зм:н і в керівництві коман
дою. Начальник команди — 
Юрій Іванович Махно, тре-

гального розвитку, а також 
вправи, присвячені роботі 
над технічними елементами.

Потім найбільш довгим бу
де етап спеціальної підготов
ки, який характерний інтер- 
вальним методом тренувань. 
Вранці, скажемо, загальнофі- 
зична підготовка, біг. Вдень— 
техніко-такгичне заняття. Вве
чері — двостороння гра.

Проведемо кілька матчів.

паття приїжджає багаю ін
ших команд, які можуть ста
ти партнерами в контрольних 
матчах.

На фото: 
команди майстер ... ., . 
ГОРОЖАНКІН обговорює з Вік
тором СТЕЦЕНКОЛ1 і Юрієм КА- 
СЬОНКІНИМ ЇХ особисті плани 
тренувань; справа — вправи з 
м'ячем в легкоатлетичному мане
жі; внизу — на біговій доріжці 
стадіону «Зірка».

Фото В. КОВПАКА.

Ж Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кирово: радскою обкома 

ЛКС.МУ. г. Киров»!рад.

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарсьного, 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 ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вуЛ. Глінки, 2.
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«Кнївська область». (К). 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — к. т. Концерт. 
(М). 22.50 — к. т. - «Ти
раж «Спортлото». (М). По > 
закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
13.00 — «На шкільних ши
ротах». (К). 16.05 — «Ад
реса молодих». (А4). 16.55 
— «Населенню •— про ци
вільну оборону». (К-Д на 
Республіканське телеба
чення). 17.15 — Телсогляд 
«Сільськогосподарсц к и и 
тиждень». (К). 17.30 —
«Виховання економікою».. 
(Запоріжжя). 18.00 — Рбк- 
лама, оголошення. (К). 
18.15 — «Плани партії — 
плани народу». (Одеса). 
18.30—Фільм-концерт, (К). 
19.00—Фільм-концерт. (М). 
19.45 — «Плани партії — 
плани народу». (М). 20.05 
к. т. Телеспектакль «Іван 
Федорович Шпонька та 
його тіточка». (М). 21.00— 
«Час». (М). 21.30 - Худ. 
фільм «Товариш Лрсеній». 
(К). 22.55,— Вечірні нови
ни. (К).
ЧЕТВЕР

8 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Новини. (М). 
9.10 — к. т. Ранкова 

гімнастика. (Л4). 9.30-к. т. 
Мультфільми. (М). Ю.00 — 
к. т. «Фільм — дітям». Ба
гатосерійний худ. теле
фільм «Казанок і ніс Кар
топлею». 4 серія. (М).’10.45 
— к. т. «Іван Федорович 
ІІІпоиька і йою тіточка». 
Телеспектакль. (М). 14.45— 
Наша афіша. (К). Н-50 — 
«Закон і ми». К-д па 
Республіканське телеба
чення) 15.25 — Для дітей. 
Концерт. (К-д). 16.25 —
«Республіканська фізико- 
математична школа». (К). 
16.55 — к. т. «Як гартува
лася сталь». Тел. багато
серійний худ. фільм. 5 се
рія. (М). 18.00 — Новини. 
(М). 18.15 — «Ленінський 
університет мільйонів». 
(М). 18.45 — к. т. Коннерт 
класичної музики. (М); 
19.00 — к. т. «Від з’їзду до 
з’їзду». «Радянська Лат
вія». (М). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — к т. Міжна
родна зустріч з хокею: 
«Чікаго Блек хоукс» — 
«Крила Рад». Передача із 
Чікаго По закінченні — 
НОВИНІ!. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.40 — Наша афіша. (К). 
10.45— Новини. (Л4). 11.00 
— Худ. фільм «Товариш 
Лрсеній». (К). 14.00—«Буд
ні». Тел. док. фільм. (М). 
14.25 — «Творчість Миколи 
Погодіиа». (М) 15.10 —
«Шахова школа». (М). 
15.40 — «Москва і москви
чі». (М). 16.10 — «Відгук
ніться, сурмачі!». (М). 
16.55 — «П’ятирічка якості 
і ефективності».’ (Д-к). 
17.30 — «Висока віддача 
економічної освіти». (За
поріжжя). 18.00 — Рекла
ма. оголошення. (К) 18.30 
— «Золоті зірки України». 
Кіноварне. (Херсон). 18.45 
— «Рубежі десятої п’яти
річки». (К). 18.50—Музич
ний антракт. (К). 19.00 — 
А. П. Чехов. «На дачі».’ 
Худ. фільм. (К). 20.00 —
Концерт. (Львів). 20.45 — 

і «На добраніч, діти!». (К).
21.00 — «Час». (М). 21.30— 
Фільм-вистава «Сватання 
на Гончарівні». (К). 22.50 
— «Авторський вечір ком
позитора Ю. Рожавської. 
(К). 23.40 — Вечірні повн
іш. (К).ггятн и ця
9

лошсння. (К). 18.30-
ФіЛьм-концсрт. (К). 19.00—« 
«Вісті». (К). 19.30 - Худ. 
фільм «їжаки народжую
ться без колючок». (КЕ 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!» (К). 21.00 — «Час»« 
(М).’21.30 — Музичній те
леспектакль «Граф Люк
сембург». (М). По закін
ченні — новини. (М), 
СУБОТА

ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Новини. (М)< 
9.10 — к. т. Ранкова 

гімнастика. (ЛІ). 9.30-к. т. 
«ЛБВГДейка». (ЛІ). 10.00 — 
«Для вас, батьки!». (Л1),
10.30 — к. т. «Музична про
грама «Ранкова пошта» < 
(М). 11.00 — к. т. «Розпо
віді про художників». На? 
родини художник СРСР. 
Пластов. Передача 2. (М).
11.30 _ «Екран молодих»« 
(К). 1.2.10 — «Рубежі деся
тої п’ятирічки». (К). 12.15
— к. т. Для дітей «ОлЬ 
вець-малювець». (К). 12.4а
— «Суботній репортаж». 
(Одеса). 13.15 — к. т. Кон
церт засл, 
ансамблю 
«Ятрань».

ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Повніш. (М). 
9 10 — к. т. Ранкова 

гімнастика. (М). 9.30—к. т. 
Мультфільми. (М). 10.00— 
«.Фільм — дітям», Телев. 
худ. фільм «Пасажир». 
(М). 10.40 — Новини. (К). 
10.55—к. т. «Веселі шкіль
ні канікули» (К). 11.55 — 
«Назустріч XXV з'їзду 
КПРС». «Київська об
ласть» (K). 15.G5 — «Ро
сійська мова». (М) 15.40— 
«В дні шкільних канікул». 
«Вовк-та семеро козенят». 
Лялькова вистава. (Оде
са). 16.40 — Док. телефіль
ми. (К). 17.05 — к. т «Як 
гартувалась сталь». Бага
тосерійний ХУД. телефільм 
G серія. (A4). 18.00 - «День 
за днем». (К-д). 18.15 —
к. т. Мультфільм. 18.25 — 
«Гаванські казки». (К-д). 
18.45 —Телефільм. (К-д). 
19.09 — к. т. Міжнародна 
зустріч з хокею: «Бостон 
Брюінз» — ЦСКА, Пере
дача з Бостона. В перерві 
-- мультфільми. (М). 21.00 
— «Час». (М). 21.30 —
Д. Шостакович. «Іспанські 
пісні». (Донецьк). 21.50 — 
♦Рубежі десятої п’ятиріч
ки» (К). 21.55— «Старт» 
(К). 22.40 — Концерт ла
уреата Міжнародного кон
курсу ансамбля пісні і 
танйю «Весна». (К-д па 
Республіканське телеба
чення). 23.40 — Вечірні но- 
г.ини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
16.20 — Концертний зал 
телестудії «Орля». (М) 
17.05 — «Партії бійці». Те
ленарис. (Чернівці). 17.20— 
Музичний антракт. (К). 
і z.JU — «Будинок скопо-

к. т. Кои- 
самодіяльного 
танцю УРСР 

-V/, ,p.uiu- . НА) “ *}.р
світу казки». (Львів). Із.*/
— Худ. фільм «Дорога у 
тисячу верст». (K). 16.45 —« 
к. т. Концерт. (К). 17.15 —• 
«Політичний оглядач ІО. А, 
Жуков відповідає па запи
тання телеглядачів». (М), 
18.00 — Новини. (М). 18.15
— к т «У світі тварип»,
(A4).' 19.25 — «Назустріч
XXV з’їзду КПРС». «Оде
ська область» (Одеса). 
20.25 — к. т. Телефільм 
«Умань». (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00
— «Час». (М). 21.30 — к. т. 
«До 200-річчя Державного 
академічного Великого те
атру Союзу PCP. (A4). 22.40
— к. т. Концерт артистів 
зарубіжної естради. По 
закінченні — новини; (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
9 50 — Наша афіша. (К). 
9.55 — Телефільм «Братер
ство». (К). 10.45 — «На
родні таланти». (К). Н-30
— Концерт. (Японія). 12.10
«Поедія». (М). 12.40 —
Мультфільм. (A4). 12.50, — 
«Свято ялинки». (A4). 13.50
— «Здоров’я». (М). 14.20— 
«Фільм — дітям». «Засе
кречене місто-». (ЛІ). 15.30
— «Вогні цирку». (A4), 
16.45 — .Мультфільм. (М).
17.15 — «В диі шкільних
канікул». «Веселі старти 
па воді». (В-д). 18.00 —
«Важливий етап комуніс
тичного будівництва». (Бе
сіда 3). (К). 16.15 - «Зу
стрічі з піснею». (К). 19.00
— «Вісті». (К). 19.25 —
Худ. фільм «Зовсім пропа
щий». (К). 21.00 — «Час», 
(М). 21.30 — «Сатиричний 
об’єктив». (К). 21.55 —
«Міжнародний кіноогляд 
«Глобус». (К). 22.55—«По
вніш музичного життя».-

■ По закінченні — вечірні . 
новини. (К).
НЕДІЛЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Новини. (A4). 
9.10 — к. т. Ранкова 

гімнастика для дітей. (A4),
9.30 — к. т. «Будильник», 
(М). 10.00 - «Служу Ра
дянському Союзу!». (М)< 
11.00—к. т. «Вперед, хлоп
чаки!». (A4). 12.00 — к. т« 
«Музичний кіоск». (A4),
12.30 — «Сільська година». 
(М). 13.30 — Худ. фільм. 
«Комсомольські. (М). 15.2'5
— к. т. «Міжнародна па
норама». (A4). 15.55 — к т. 
Міжнародна зустріч з хо
кею: «Нью-Йорк Айлс лі
дере» — «Кпила Рад». Пе
редача з Нью-Йорка. В 
перерві — мультфільми- 
(A4). 18.00 — Певніш. (М).
18.15 — к. т. Мультфільми, 
(A4). 18.45 — к. т. «Золота 
йота». (НДР). 19.15 — к. т, 
«По концертних залах Мо
скви». (М). 19.45 — к. т, 
«Радянський Союз очима 
зарубіжних гостей». (М), 
20.00 — к т. «Клуб кіно- 
подорожей* (М). 21.00 - ♦ 
•‘Час». (A4). 21.30 - к. 
Міжнародна зустріч з хо
кею: «Філадельфія ’Флай- 
epc» - ЦСКА. (СПІД). В 
перервах — кіноварне)!. По 
закінченії — новини (A4).

ДРУГА ПРОГРАМА, 
9.35 — Наша афіша. (Ю- 
9.40—«Назустріч XXV з'їз-* 
ду КИРС». «Одеська об
ласть». (Одеса). 10.45 — 
«Рубежі десятої п’ятиріч
ки». (К). 10.50 - «Паліт
ра». (К). 11.30 - «Веселі
шкільні канікули!. (К)> 
12.30 — «Творчість». Огляд 
музичного життя республі
ки- (КЕ 13.30 — «Плани 
вартії — плани народу»- 
(Д-к). 13 45 — «Мультина- 
норама». (К). 14.45-:-«Сла"-,: 
ва солдатська». (Львів)»
15.45 — «В дні шкільних 
канікул». «Скарб старій
шини Пермятв». (В-д). Ви
става. 17.15 — Док. філь
ми. (К) 17.45 — «Донецькі 
самоцвіти». (Донецьк), 
19,00 — «Вісті». (К). 19-;’(І 
— Худ. телефільм «Нічний 
сеанс». (К). 20.15 - «Ра
дянський романс». (К)-
20.45 — «На добраніч. дЬ
ти!». (К). 21.00 — «Час», 
(A4). 21.30 — «Авторський 
вечір композитора В Аи- 
лріввської». (K.). 22,40
Вечірні новини. (К),
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