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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ

УДАРНОМУ РОКУ 
УДАРНИЙ ФІНІШ!

Нинішнього року хлібороби 
нашого району були ініціатора
ми боротьби за те, щоб по ви
робництву зерна вийти на ру- 

“33 року. Наполеглива 
господарів поля дала 
результати — оайон ви- 
і продав державі хліба 
більше, ніж передбачє- 
1980 рік. І, ясна річ, ве-

біж 19С0 
праця 
добрі 
робив 
навіть 
но на

ПЕРЕМОГЛИ
НАКНАПОЛЕГЛИВІШІ

ІТИ
ДО ЗАПОВІТНИХ 
ІІИСОТ

І ГРУДНЯ В КІРОВОГРАДІ 
ВІДБУЛАСЯ ОБЛАСНА НАРА
ДА З ІІИГАНЬ ДАЛЬШОГО 
РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУ-1 
РИ ТА СПОРТУ І ПІДГОТОВКИ І 
До ФІНАЛЬНИХ СТАРТІВ VII 
СПАРТАКІАДИ УРСР.

З доповіддю на нараді виступив 
секретар обкому Компартії Украї
ни В. К. ДРИМЧЕНКО.

Теж, фізкультура і спорт — наші 
перші помічники у праці, навчан
ні, в житті. Бо тільки та людина 
високих моральних якостей, яка 
здобула високий фізичний гарт, 
здатна на трудовий подвиг, до 
життя повноцінного, з найбіль
шою користю для суспільства.

В колективах фізкультури нині 
більше 348 тисяч робітників і хлі
боробів, студентів і школярів. По
переду в шеренгах фізкультурни
ків ті, кому підкооились чемпіон
ські висоти на обласних та рес- 

■* публіканських змаганнях — С. Ме
зенцев, В. Твердоступ, В. Пасюко- 
г.а, А. Високолян, представники 
правофлангових колективів фіз
культури Кіровоградського маши
нобудівного технікуму, Світловод- 
ського заводу чистих металів, кол
госпів «Дружба» Новсукраїнсько- 
го, імені Щорса Ульяновського ра
йонів та багатьох інших. За роки 
десятої п’ятирічки шеренги май
стрів спорту поповнили 53 вихо
ванці спортклубів та колективів 
фізкультури. Є певні зрушення і ■ 
•роботі по впровадженню в дію 
нового фізкультурного комплексу.

(Закінчення на 4-й стор.).

Завершила п’ятирічку ком
сомольсько-молодіжна брига
да шліфувальників Дніпров
ського заводу твердих сплавів, 
де бригадиром Віктор Приступ, 
а комсорі ом Станіслав Черняв- 
ський. Одну радість на всіх по- 
д.лили сорок шість чоловік, з 
яких 26 — комсомольці. «Де
сяту п’ятирічку — без відстаю
чих!» — під таким девізом, 

• підтримавши почин ростовчан, 
працювали весь час молоді 
шліфуьальники. А звідси й ре-
апсххк=авяоммшж4сі=оввякх.-тмш»аг*'-'о

зультаги: менше 120 процентів 
норми бригада не дає, чзегэ 
колектив виконує по півтори 
норм-'. А щодо головного — 
якості, то 99 процентів продук
ції йде з першого пред’яв
лення.

С. ТИШКО, 
позаштатний кореспондент 
«Молодого комунара».
м. Світловодськ.

Виконано замовлення БАМу
Важливе замовлення будівників БАМу на півтора місяця рані

ше строку виконав колектив електромеханічних майстерень При
дніпровської залізниці. На станцію Сковородино відправлено ти
сячу комплектів низьковольтного електротехнічного устаткування, 
яке буде використано при спорудженні залізиг.чішх станцій, локо
мотивних і вагонних депо, електропідстанцій, житлових будників.

лика заслуга в цьому комсо
мольців та молоді. Мало не 
третину врожаю ранніх зерно
вих зібрали молоді жниварі і 
гєревезли молоді шофери. Ку
курудзу вирощували п’ять ком
сомольсько-молодіжних ланок 
Г’сремогу у змаганні здобули 
мс-ханізатори ланки Петра 
Шкарупи з колгоспу імені Ле
ніна. Кожен із 150 гектарів за 
кріпленого за ними поля видав 
по 75 центнерів зерна.

Та й взагалі в багатьох гос
подарствах урожай качанистої 
порадував, було розгорнуто 
дійове змагання за високі тем
пи і якість проведення куку
рудзяних жнив. Комсомоль
сько-молодіжних збиральних 
екіпажів було сім — найбіль
ше за останні роки. Першість 
вибороли члени екіпажу, очо 
люваного Миколою Климен- 
ком, теж із колгоспу імені Ле
ніна. їхній ужинок — 12 054 
центнери зерна з площі 164 
гектари. Далеко не всі досвід
ченіші кукурудзівники району 
/лають такий високий показник.

Треба віддати належне й ком
сомольсько-молодіжним буря
ківничим ланкам (їх було чоти
ри). Найщедріше віддячило 
150-гектарне поле молодим 
механізаторам колгоспу імені 
Г орького — 326 центнерів со
лодких коренів еидало воно з 
кожного гектара. Тож на Ле
нінському усоці «Заповітам 

Леніна вірні» 
ланковому Бо- 
лоди/лирові Хар
ламову та грул- 
комсоргу Вікто- 
розі Триюді бу
ло про що зві
тувати перед то
варишами - спіл
чанами.

Не соромно було похвалити
ся здобутими успіхами капіта
нові екіпажу збирального аг
регату з колгоспу імені Фрун
зе Анатолію Кирпі — разом з 
товаришами він накопав ком
байном КС 6 45 630 центнерів 
цукристих на 169 гектарах, ви
передивши шість інших комсо
мольсько-молодіжних панок, 
що копали буряки.

А ВСЬОГО комсомольці і мо
лодь району зібрали кукурудзу 
на 740 гектарах, цукрові буря
ки — на 1005. Переможців 
тллагання відзначено *-рамота- 
ми райкому комсомолу. 
’Оними вимпелами.

Нині, 
тс.ріали
нуму ЦК КПРС. молоді 
бсроби району намічають 
собі рубежі на наступний, чет
вертий рік десятої п'ятирічки 
Безперечно, вони будуть знач
но ВИІЛІИМИ проти нинішніх

В ЛОРОШ
член корпункту «Молодою 
КОМУНЯПй» при Долннсько- 
му райкомі комсомолу.

обговорюючи 
листопадового

чєр-

ме- 
Пле-
хлі-

(РАТАУ).

ШАНА—ЗА ВМІЛІ РУКИ
Віктор Мільчевкс, недаремна вва

жається одним із кращих слюсарів- 
шліфувальннків в Олександрів« >к>й 
райсільгрсптехійці. Виготовлену про
дукцію він завжди здає з першого 
пред’явлення. <і конічні вали, відшлі
фовані Віктором НІЧИМ же відрізняю
ться від виготовлених на заводі.

Віктор комуніст, вихованець Ленін
ського комсомолу, член обкому ком
сомолу. він має на підприємстві вели
кий авторитет — за вмілі руки, това
риську вдачу, вміння в будь-яку хви
лину прийти па допомогу молодшому 
чи й старшому* колезі

Новачки часто звертаються до 
нього по пораду Бо хоч і не набагато 
він старший віком, але вже — на
ставник.

На знімну: Віктор МІЛЬЧЕНКО. 
Фото В ГРИБА.

:• ЯКІСТЬ НАШОЇ РОБОТИ:
* молоді спеціалісти і п’ятирічка

КОНСТРУКТОРИ 
ПРАЦЮЮТЬ 
НА МАЙБУТНЄ
ВЖЕ більше року Олександрійський завод підйом- 
~ но-транспортного устаткування носить звання 

підприємства імені 60-річчя Великої Жовтневої со
ціалістичної революції. Його продукцію високо оці
нили на БАМі, в Тюмені, в багатьох куточках нашої 
країни і за кордоном. Він росте, будується, онов
люється, створює ноау техніку, що її незабаром 
одержать замовники. А починається все з ідеї, з на
пруженої праці конструкторів, технологів. Потім 
естафету приймають робітники.

Про місце молодих конструкторів у десятій п’яти
річці, про здобутки і проблеми розповів нашому ко
респонденту заступник секретаря комітету комсомо
лу підприємства, інженер-коіїструктор Михайло 
Сергіснко.

— Трудова діяльність 
більшості молодих спеціа
лістів заводу почалася в де
сятій п’ятирічці, рік —два то
му. Саме цей період харак
теризується бурхливим рос
том кількісних і якісних 
показників: розробляються і 
■проваджуються стандарти 
підприємства, з'являються 
НОВІ види продукції, впро
ваджується комплексна си
стема управління ‘ якістю...

Період, мабуть, сприятливий 
для швидкої адаптації, про
фесійного росту новачків і 
водночас складний.

— Додам до цього, то 
завод інші будується, неза
баром стануть до ладу нові 
потужності. Колектив інже
нерно-технічних працівників 

поповниться новачками,' а 
тому все, що пов’язано з їх-

пьою адаптацією, є і лиши
ться для нас актуальним.

Хотів би виділити тут 
два моменти. Випускники 
вузів — народ енергійний, 
зі своїми власними погляда
ми на різноманітні пробле
ми. Звичайно, воші принес
ли свіжі думки, ідеї. 
Інститут дає багато. 
Але ж кожне підприємство 
має свою специфіку, і моло
ді спеціалісти далеко не 
всезнайки, щоб обійтися 
без допомоги досвідчених. 
Тож назву в першу чергу 
імена Володимира Григоро
вича Варламова, Таїсії Сте
панівни Дропь. Валентини 
Іванівни Кошман. Михайла 
Якпмовича Чернова... А.к 
ніяк не ігноруючи ініціати
ви молоді, вони тактовно й 
ненав’язливо передають 
свій досвід. Девіз наставни
ків: спочатку допомога, а 
потім вже контроль. Маю 
на увазі контроль за вико
нанням особистих творчих 
планів, який здійснюється 
під керівництвом М. я. Чер
вова. Взагалі, ми виробили 
собі правило попереджува
ти помилки товаришів у 
процесі роботи, щоб потім 
не констатувати їх, не кри
тикувати заднім числом, бо 
це, погодьтеся, не сприяє 
мікроклімату в колективі. 
Звідси зацікавленість у

Піднімати відповідальність молодих учених і спе
ціалістів за якість досліджень і розробок, скорочен 
ня строків впровадження, розширювати їх участь 
у розвитку технічної творчості робітничої, сільської 
і учнівської молоді.

(З резолюції XVIII з’їзду ВЛКСМ).

рості професійної майстер
ності молодих колег.

Всі ці фактори допомага
ють молодим увійти в ритм 
роботи всього колективу. 
Якщо ж говорити про швид
кі темпи розвитку підпри
ємства, то вони, на мій по
гляд, сприяють практичній 
підготовці поповнення ін
женерно-технічних праців
ників. Вищі вимоги — біль
ше відповідальності.

— Вимоги п’ятирічни ефек
тивності і якості стосуються 
всіх і кожного: від директо
ра підприємства до рядово
го робітника. Михайлс, що 
можна сназати про внесок 
молодих спеціалістів заводу 
в боротьбу за якість, ефек
тивність виробництва, про 
перспективи?

— Молодим. напевно, 
більше лишіть говорити про 
перспективи, хоча фунда
мент для завтрашніх досяг
нень створюється уже сьо
годні. Нещодавно ми з ін
женером -конструктором Іри
ною Корольовою брали 
участь у роботі галузевої 
науково-технічної конфе
ренції в місті Стаканові. І 
ось у перерві розговорили
ся з колегами про уніфіка

цію креслень. Досвідом 
розробки групових креслень 
можуть поділитися на бага
тьох підприємствах. Неза
баром ця проблема може 
стати і у нас на заводі. Ска
жімо, па кожну з деталей 
однакових за типом і різних 
за величиною, потрібно зро
бити креслення. Тому зараз 
необхідно провесні підго
товчу роботу по індексації 
виробів згідно з державни
ми стандартами Шкода, що 
державні стандарти рідко 
надходять на завод, це 
значною мірою затримує 
нас.

Розширюються виробни
чі площі підприємства вод
ночас підвищується якість 
кранів. Завод уже випускає 
крани з дистанційним уп
равлінням, які не відчува
ють перевантаження при 
непередбаченому розширен 
ні колії. Спрощується елек 
тривна схема управління, 
створюються більш легкі 
конструкції. Взагалі, є чим 
похвалитися інженерно тех
нічним працівникам. Внесли 
свою частку у спільний

творчий здобуток і молоді 
спеціалісти.

— Конструктори, техноло
ги — автори ідей, задумів. 
Реальне життя задумам да
ють робітники. Михайле, 
нілька слів, будь ласка про 
ваші з ними контакти...

— Помилка конструктора 
завжди відбивається на 
якості виконання операцій 
робітниками Це — аксіома. 
А тому ми насамперед тур
буємось про творчу спів
дружність між робітниками 
та інженерно • технічними 
працівниками Цс. зокрема, 
виявляється в контролі спе
ціалістів за впровадженням 
раціоналізаторських пропо
зицій Відомо, шо нс кожей 
робітник може документаль
но оформити свою ідею, і 
тут на допомогу приходять 
конструктори. технологи. 
Чимало цінних зауважень з 
боку робітників лунає і на 
нашу адресу. В технічній 
документації ніби все пра
вильно, а на практиці...

Всього не передбачиш Ось 
така гворча співдружність 
прискорює процес впровад
ження НОВОЇ техніки, ДІАЬН’ 
щуе її якість.
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• Школа комсорга

КОМІСАРИ
Розвивати спільну діяльність ВЛК.СМ з держав

ними, господарськими і громадськими організаціями 
в розв'язанні питань, що стосуються молоді.(З резолюції XVIII з’їзду ВЛКСМ).

2. СЛОВО
РАЙКОМУ

О Е КОПІЮВАЛИ долин- 
■* ського досвіду в Но- 
воукраїнському райкомі. 
Взявши за основу, шукали 
своїх шляхіз його впровад
ження. Остерігалися шаб
лону в новій справі. Вирі
шили: якщо вже братися 
за експеримент, випробу
ваний практикою, то мас
штабно. Постала перша 
проблема перед райко
мом: у яких комсомоль
ських організаціях розши
рити права ватажків, кому 
з комсоргів можна дові
рити нову посаду — бути 
позпредом голови кол
госпу по роботі З М.РЛОД- 
дю. Міркування привели 
до висновку: так потрібно 
зробити в тих господар
ствах, де є не менше 150 
чоловік спілчан і неспілко- 
вої молоді. Було визначе
но, що у дванадцяти з 18 
господарств комсоргів 
можна обирати в члени 
правління. А ось із добо
ром кадрів вийшла «осіч
ка». Суміщення кола обо
в’язків комсомольських та 
адміністративних постави
ло конкретну вимогу; 
комсомольський ватажок 
на новій посаді повинен 
бути, з одного боку, до
свідченим комсомольським 
працівником, організато
ром молоді, а з другого— 
хорошим спеціалістом 
сільського господарства,
спроможним компетентно 
заміщати голову колгоспу 
в розв'язанні виробничих 
питань, коли мова йде про 
молодь. Людей з такими 
якостями виявилось малу
вато. Тоді вирішили, що 
перевагу все-таки слід від
дати досвідченим комсо
мольським організаторам. 
На посаду заступників го
лів колгоспів по роботі з 
молоддю обрали з основ
ному ватажків з 3—4-річ- 
ним стажем комсомоль
ської роботи.

І над другою пробле
мою довелося членам рай
кому помізкувати. Стояло
питання: чим конкретно 
повинен займатися комсо
мольський ватажок, наді
лений обов’язками й за
ступника голови колгоспу7 
Звичайно, внутріспілкову 
роботу втиснути в якісь 
рамки, регламентувати не 
можна та й недоцільно. 
Але ж повинне бути чітке 
коло обов’язків. Не одра
зу, виплекане в гарячих 
суперечках, доводах, по
явилося тоді «Примірне 
положення про основні 
функціональні обов'язки 
заступника голови кол
госпу по роботі з мо
лоддю».

— Ми хотіли, щоб цей 
документ, — скаже потім 
колишній секретар Ново- 
українського райкому 
комсомолу Олег Іщен- 
ко, — стаз не догмою, а 
орієнтиром у роботі ком
сомольських комісарів на 
новій посаді.

Примірне положення 
складається з чотирьох 
розділів: «Загальні поло
ження», «Обов’язки», 
«Права», «Відповідаль
ність». Найбільше в цьому 
документі привертає увагу 
розділ про права. «Заступ
ник голови колгоспу по 
роботі з молоддю має 
право за погодженням з 
правлінням і парторганіза- 
цією' колгоспу давати вка
зівки керівникам і спеціа

НОВЕ

У КОМСОМОЛЬСЬКІЙ

РОБОТІ

лістам у питаннях вироб
ничої діяльності, ідейно- 
виховної, культурно-побу
тової роботи серед МОЛО
ДІ», — записано в першо
му пункті розділу. Або в 
другому: «Вносити на
розгляд правління кол
госпу пропозиції про до
бір і переміщення кадрів 
молоді, а також про на
кладення стягнень на по
рушників трудової дисцип
ліни, громадського поряд
ку». Вчитуєшся в кожний 
рядок «Положення» --- І
бачиш, які великі права 
надаються сільським ком
соргам. Спрямовані вони 
на те, щоб вищим буз їх
ній авторитет. «За дору
ченням правління — бути 
представником колгоспу у 
вищестоящих органах на 
науково-виробничих нара
дах і конференціях»—про
голошено в останньому 
розділі.

Більше півроку мину/ю 
відтоді, як у Новоукраїн- 
ському районі сміливо 
взялися впроваджувати 
нову форму керівництва 
комсомольськими органі
заціями сіл. Час, що ми
нув, дає вже право на 
певні підсумки, висновки. 
У більшості комсомоль
ських організацій району 
комсорги на посаді за
ступників голів колгоспів 
зуміли так повести роботу, 
що в господарствах поба
чили і переконалися: ве
ликі й відповідальні спра
ви можуть вирішувати 
комсомольська організа
ція, всі юнаки і дівчата. 
Приклад того — комсо
мольська організація кол
госпу «Мир». Ватажок її, 
Олександр вергун, твор
чо, розумно поєднав вну
тріспілкову роботу і нада
ні йому адміністративні 
права для виконання кон
кретного й невідкладного 
завдання — піднести авто
ритет молоді.

Та впровадження до- 
линського досвіду показа
ло й інше. Серйозної шко
ди можна завдати цій ко
рисній справі, якщо взя
тися за неї формально. В 
колгоспі імені Ульямоза, 
на жаль, сталося саме так. 
Секретар комсомольської 
організації цього госпо
дарства Василь Карман 
фактично перетворився з 
адміністратора при прав
лінні колгоспу, а внутрі
спілкову роботу пустив на 
самоплив. Занедбав ве
дення комсомольської до
кументації: протоколи
комсомольських зборів 
оформлялись від випадку 
до випадку, ніяких слідів 
про прийом юнаків і дів
чат у члени ВЛКСМ у ко
мітеті не лишилося. Навіть 
підсумки соціалістичного 
змагання молодих хлібо
робів комітет підбивав від 
випадку до випадку. 8 той 
же час Василь Керман го 
влаштовував на квартири 
прикомандированих на 
осінні жнива водіїв авто
машин, то виконував інші 
доручення як член прав
ління.

Цей приклад має стати 
пересторогою для комсо
мольських ватажків. Нова 
форма виправдана й до
цільна тоді, коли вдумли
во й гармонійно поєдну
вати внутріспілкову робо
ту з адміністративним ке
рівництвом молоддю.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Нещодавно У Кіровоград
ському Будинку культури 
імені Калініна відбулося чи
тання книги товариша Л. і. 
Брежнєва «Цілина».

На цій своєрідній зустрічі 
з учнівською та робітничою 
молоддю виступили першо-

Із захопленням слухали учні розповіді першоцілинниніж Оленсандра Юстинови- 
ча МОГИЛЮКА та Григорія Івановича БУЛЬДОВИЧА про незабутні роки освоєння 
цілини. Фото В. ГРИБА.

• Проблеми молодіжної лекції

КОНТАКТ 
ЛЕКТОРА-
І СЛУХАЧІВ

Лекційна пропаганда, 
що є складовою частиною 
ідеологічної роботи нашої 
партії, спрямована на роз
в'язання одного з основ
них завдань соціалізму — 
формування людини, яка 
вільно, свідомо, активно й 
творчо бере участь у при
родничо-історичному про
цесі комуністичного пере
творення світу.

Природно, що це зав
дання розв’язується зу
силлями багатьох наук. 
Серед них гідне місце по
сідає психологія. Психоло
гія вивчає широке коло 
питань, пов'язаних з лек
ційною пропагандою: пси
хологічні особливості про
пагандиста, характер мов
ного впливу на слухачів, 
особливості слухового 
сприйняття лекції, психо
логічні особливості ауди
торії, природу контакту 
лектора і аудиторії та ба
гато інших.

Говорячи про контакт 
лектора і слухачів, необ
хідно перш за все розгля
нути, що являє собою 
аудиторія, якими психоло
гічними особливостями 
вона характеризується. 
Спочатку спинимось на 
формальних рисах. Це 
структура аудиторії, сту
пінь її однорідності, кіль
кість людей, а також роз
міщення слухачів того, хто 
виступає, під час зустрічі. 
Коли говорять про струк
туру аудиторії, то звичай
но мають на увазі харак
тер зв’язків і стосунків 
між слухачами. Часто 
аудиторія являє собою 
групу, де всі перебувають 
у певних офіційних служ
бових стосунках одне до 
одного: підлеглий — на
чальник, співробітники і 
т. п. Існують і неофіційні 
міжособові взаємовідно
сини, які також слід ура
ховувати лекторові. Між
особові стосунки можуть 
зробити значний вплив на 
те, в якій обстановці про
ходитиме зустріч зі слуха
чами, як еони поставляться 
до лекції. Трапляється, ре
акція навіть однієї, але 
найбільш авторитетної в 
колективі людини мджв 
визначити загальне став
лення до виступу.

цілинники Олександр Юсти- 
нович Могилюк, ЩО НИНІ 
працює в Кіровоградському 
аеропорту, Григорій Івано
вич Бульдович — нині ви
кладач Кіровоградського тех
нікуму механізації сільсько
го господарства. Вони поді
лилися спогадами про роки

Під однорідністю ауди
торії розуміють спільність 
віку, статі, професії слу
хачів. Кожній із таких од
норідних груп властива 
своя певна спрямованість 
інтересів, неоднакове емо
ційне ставлення до мате
ріалу, що подається. Так, 
аудиторія, що складається 
переважно з жінок, особ
ливо чутлива до проблем 
виховання, моралі, люд
ських стосунків, тоді як чо
ловіча виявляє стійкіший 
інтерес до питань соціаль
них, громадських, профе
сійної освіти, до спорту 
і Т. д.

Молодіжна аудиторія 
більш емоційна, критична, 
іноді скептично настроєна 
до повторення вже відо
мого. Молоді слухачі 
нетерпимі до менторсько
го, повчального тону лек
тора, Вони вимагають по
стійного розумового й 
емоційного контакту з 
пропагандистом. Природ
но, цього не можна не 
враховувати при доборі 
прикладів, ілюстрацій, ви
значенні характеру мовно
го впливу на аудиторію.

Професійна однорід
ність складу слухачів дає 
змогу спиратися на спіль
ні в усієї аудиторії уявлен
ня про той чи інший пред
мет і більше конкретизу
вати виклад, наводячи при
клади, розраховані на лю
дей даної спеціальності, 
що робить виступ зрозу- 
мілішим, ближчим.

Лекторові не байдуже, 
скільки буде слухачів, пе
ред якими йому належить 
виступити. І це природно. 
Різниця між аудиторіями 
в кілька сотень і в кілька 
чоловік очевидна. Якщо в 
першому випадку усклад
нюється процес управлін
ня аудиторією, то в дру
гому — трудність полягає 
в необхідності майже ін
дивідуального підходу до 
кожного слухача. Від кіль
кості присутніх залежить 
манера поведінки того, що 
виступає, стиль його мови. 
В нечисленній аудиторії 
він тримається природні
ше, має можливість звер
татися до кожної людини. 
В таких умовах 'звичайна 
розмовна мова, звучить

ЗНАЙТИ
СВОЮ
ЦІЛИНУ

інтонація, властива заду
шевній, довірливій роз
мові.

У великій аудиторії за
питання задають, як пра
вило, наприкінці зустрічі, 
в нечисленній же вони мо
жуть і переривати промо
ву того, що виступає. Тому 
вести бесіду в нечислен
нім, на перший погляд, 
«легшій» аудиторії може 
також бути важко, якщо, 
наприклад, питання буде 
непередбачено складним 
або промовець не підго
товлений до діалогу. Важ- 
ливо відзначити і якусь
відповідність 
аудиторії і 
можливостей 
Одного велика 

розмірів 
внутрішніх 
промовця, 
аудиторія

надихає, іншого, навпаки, 
бентежить — він віддає
перевагу маленьким гру
пам.

Цікавий і такий момент, 
як розміщення слухачів і 
лектора в залі. Стоятиме 
він на трибуні чи поруч 
слухачів, сядуть вони пря
мо перед ним чи поруч— 
ці, здавалося б, другоряд
ні обставини теж варто 
враховувати під час висту
пу. Коли слухачів небага
то, і зони, наприклад, ся
дуть кружком, то зустріч 
виявиться ефективнішою, 
якщо лектор поведе живу 
бесіду, залучаючи всіх 
присутніх до активної 
участі в ній, а не обмежи
ться академічною, фор
мальною розмозою.

Поряд з указаними фор
мальними рисами аудито
рія /лає ще й зластизості, 
які характеризують її якіс
ний бік. Основні з них — 
підготовленість, настроє
ність, активність слухачів.

Підготовленість визна
чається рівнем знань, осві
ти і професійною обізна
ністю. При цьому однако
во підготовленими можуть 
винайтись формально різ
ні аудиторії. Наприклад, 
до сприйняття такої теми, 
як, скажімо, «Впроваджен
ня автоматичних ліній та 
автоматизованих систем— 
джерело підвищення про
дуктивності праці», висо
кокваліфіковані токарі, 
фрезерувальники, шліфу
вальники виявляються не 
менш підготовленими, ніж 
студенти—випускники вер
статобудівних інститутів, а 
іноді й більш заінтересо
ваними.

З підготовленістю тісно 
зв’язана настроєність ауди
торії до тієї чи іншої зу
стрічі. Вона визначається 
мотивами поведінки слу
хачів, їхніми інтересами, 
настановами. Тут відби
ваються людські потреби, 
серед яких першорядну 
роль відіграє інтелекту-

І події, описані з ннизі 
Леоніда Ілліча.

О. Ю. Могилюк був бсзпосе 
реднім учасником тих по
дій. його двічі нагородили 
медаллю «За освоєння ціли- а 
ни». Після закінчення Київ 
ського інституту інженеріє 
цивільної авіації Олександр 
Юстинович багато років пра
цював у складі Чимкентсько
го авіазагону. Цей за
гін виконав чималий обсяг 
робіт по підживленню рису 
по знищенню сарани на те
риторії Казахстану іа Афга
ністану.

Трохи пізніше подій, опи
саних Л. І. Брежнєвим, при
їхав на цілину Г. І. Ьульдо- 
еич. Він працював у радгос
пі «Степняк», про який зга
дує Леонід Ілліч. Г. І. Буль
дович розказав юним слуха
чам, як змінилося це госпо
дарство порівняно з 1956 ро
мом. В ньому вже було від
крито магазини, їдальню, 
швейну майстерню.

1959 рік був особливо на
пруженим. Морози вдарили, 
коли хліб ще стояв на пні. 
Щоб зберегти країні високий 
урожай, молоді цілинники 
працювали в надзвичайно 
важких умовах. І вони, юні, 
перемогли.

Ґ. І. Бульдоеи і порадив 
присутнім глибоко вивчити 
твір Л. І. Брежнєва «Ціли
на», адже ця ннига має ві
діграти велику роль у трх-4^ 
довому. ідейно-політичному 
вихованні молоді. Він ска
зав, що кожний юнак чи 
дівчина мають знайти • 
житті свою цілину.

ально-пізнавальна. Коли 
аудиторія збирається, щоб 
дістати чи поглибити знан
ня, вона керується інте
лектуально - пізнавальним 
мотивом і внутрішньо на
строєна сприймати потріб
ну їй інформацію. Дістаю
чи відомості, люди мисле- 
но систематизують їх, мір
кують, оцінюють, вислов
люють думки — вони внуг-г 
рішньо активні, вони мис
лять, співпереживають.

Настроєність, яка визна
чає готовність психічних і 
фізичних сил людини до 
сприйняття лекції, і підго
товленість, яка забезпечує 
можливість це робити, є 
наче основою для вияв
лення розумової активнос
ті слухачів. Таким чиним« 
підготовленість аудиторії, 
її настроєність і розумова 
активність — основні пе
редумови та умови 
продуктивного, ЯКІСНО!» 
сприйняття лекції.

Відзначимо такий факт: 
риси і властивості, що ха
рактеризують формальну 
і якісну сторони аудиторії, 
не залежать від того, .що 
виступає. Вони є тими ви
хідними даними, які лек
тор повинен тільки врахо
вувати. Сам же він фор
мує так звані діяльні особ
ливості аудиторії. Вони 
складаються під впливом 
промовця. Так, від нього в 
немалій мірі залежить, як 
аудиторія включається а 
слухання, наскільки буд«Л 
задоволена інтелектуаль
но-пізнавальна потреба 
людей і чи збережеться 
вона у процесі слухання 
лекції. Тому-то пропаган
дист повинен перш за все 
старанно продумати, ві
дібрати й організувати ма
теріал лекції. Слід зроби
ти її змістовно-інформа
тивною і цікавою для всіх.

Під час виступу пропа
гандист повинен постійна 
стежити за реакцією ауди
торії. Адже читання лек
ції — це не тільки пере
дача знань, але водночас 
і управління розумовою 
діяльністю слухачів, їх
ньою увагою, їхніми інте
ресами. Саме через те по
переднє врахування особ
ливостей аудиторії так» 
важливе для лектора.

Врахування цих характе
ристик аудиторії дає змо
гу лекторові цілеспрямс^ 
вано й систематизована 
передавати необхідні знан
ня слухачам, тобто здійс
нювати загальноосвітню 
функцію пропаганди, і, 
іцонайголовніше, вихову
вати їх на цьому матеріалі.

І. зимня, 
доктор філософськи« 
наук.
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До 325-річчя возз’єднання
України з Росією

ї
ДРУЖНІЙ
СІМ’Ї

факультету7НінаС?ьиииК|ндПеРшого «урсу ФІЛОЛОГІЧНО1 ° 
Хто концерту * УоНИКІНА готує оформлення до святко-

Фото А. ЗАПАРИ. (Фотохроніка РАТАУ).

СТУДЕНТІВ
Майже сорок тисяч учи

телів, інженерів і науков
ців підготував за роки 
свого існування Дніпро
петровський державний 
університет імені 300-річ- 
чя возз’єднання України 
з Росією — один з най
більших вузів республіки. 
Відкритий скоро після Ве
ликої Жовтневої соціаліс
тичної революції, він зро
став, мужнів і розвивав'я 
разом з усією країною. 
За заслуги в підготовці і 
комуністичному вихованні 
висококваліфікованих спе-

ціалістів для народного 
господарства і успіху в 
науково-дослідній роботі 
університет нагороджений 
недавно Почесною Гра
мотою Президії Верховної 
Ради Української РСР.

Тепер у ньому навчаю
ться близько 13 тисяч юна
ків і дівчат 26 національ
ностей. Активно включи
лися студенти в підготовку 
до святкування 325-річчя 
возз’єднання України з 
Росією. В університеті на
мічено ряд заходів, зв'я
заних з цією знаменною 
подією. Заплановано про
ведення традиційного тиж
ня дружби студентів Мос
ковського, Саратовського, 
Дніпропетровського і Го
мельського університетів, 
відбудуться лекції, бесіди, 
вечори дружби, буде 
оновлено експозицію у ву
зівському музеї. Свою 
майстерність під час між- 
факультетського фестива
лю готуються продемон
струвати учасники худож
ньої самодіяльності.

Іменем вихованки Харківського уні
верситету Героя Радянського Союзу 
Лялі Убийвовк названо вулицю но
вого містечка, де розташовані гурто
житки вузів Харкова. Студенти ХДУ 
передвоєнних років добре знали то
неньку карооку дівчину з фізмата, 
комсомольські' активістку і відмінни
цю. В дні Великої Вітчизняної війни 
вона стала керівником підпільної ком
сомольсько-молодіжної' організації в 
Полтаві. Юні патріоти мужньо боро 
лнея с фашистськими загарбниками: 
ризикуючи життям, влаштовували 
втечі радянських військовополонених,

наводили на ціль наші літаки, роз
клеювали листівки з повідомленнями 
Редінформбіоро, допомагали партиза
нам.

Лише двадцять років прожила від
важна комсомолка. Пам’ять про неї 
свято зберігає молодь Харкова. Ім'я 
Лялі Убийвовк носить одна з аудито
рій університету. Почесне право на
вчатися тут надається кращим сту
дентським групам. Біля пам’ятника 
іероїні в сквері Перемоги завжди 
полум’яніють живі квіти.-

Кор. РАТАУ.

ВУДЬМО ЗНАЙОМІ!
У примішеній українського музично-драматичного те« 

атру імені М. Л. Кропнвницького відбулася перша зу« 
стріч членів клубу творчої молоді, заснованого в КірО’ 
вограді з ініціативи артистів театру. Членами цього клуч 
бу стали молоді художники, архітектори, студенти і, 
звичайно ж. самі артисти.

Вечір знайомства проходив у теплій обстановці. Було 
представлено колектив студентського народного театру 
педагогічного інституту. Молодий архітектор Петро 
Яцький ознайомив присутніх із проектами новобудов 
міста. Впсіуіііілн солісти балету театру зі сценами з ви
став, а Валентина Литвиненко, артистка, член молодіж
ної літературної студії «Сівач», прочитала власні вірші.

Присутні на вечорі близько 70 представників творчої 
молоді міста взяли активну участь в обговоренні плану 
роботи клубу, головою ради якого обрано актора Анато
лія Кослченка. /

Перед вог.остворсним клубом стоять широкі завдання. 
Він повинен об'єднати творчу молодь міста, двері його від 
чинені для тих, хто любить театр, поезію, образотворчо 
мистецтво. Членами клубу є ті, хто хоче обмінюватись 
творчим досвідом, братії участь у цікавих дискусіях. Ра
да клубу час від часу організовуватиме творчі звіти мо
лодих. Художники експонуватимуть свої роботи на ви
ставках,‘що влаштовуються у приміщенні театру. Пла
нується обговорення вистав. Архітектори міста періодич
но знайомитимуть членів клубу з новими цікавими про
ектами.

Нещодавно група акторів театру імені М. Л. Кропьв- 
ііицького повернулася із семінару творчої молоді, що 
проходив у Києві. На цьому семінарі йшлося про ство
рення клубів творчої молоді. Адже такі клуби допомо
жуть розширити кругозір молодих, піднести їхню творчу 
активність, розв’язати проблему культурного дозвілля 
юнаків і дівчат.

Такі клубя вже кілька років діють в Одесі. Дніпропет
ровську, Києві та інших містах України. Слід гглатн.що 
створений у Кіровограді клуб творчої молоді підгриму
ватиме з ними тісні зв’язки, пОрсїи атпме у них досвід.

0. АНОХІНА.!

• КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ТЕЛЕТАЙП

КОРИСНИЙ СЕМІНАР
У СвітловоДському міськкомі комсомолу відбувся пер

ший після звітів і виборів семінар секретарів первинних 
комсомольських організацій міста І району.

Комсорги ознайомилися з питаниями комсомольської 
роботи, прослухали лекцію про міжнародне становищу, 
з якою виступив лектор міськкому партії В. П. Дацький.

По закінченні семінару секретарі здійснили цікаву 
екскурсію на Богданову гору (м. Чигирин).

АД ОЖЛИВО, не варто 6у- 
* ' ло б перебирати з 
пам’яті відстріляні гільзи 
далеких спогадів, і все 
ж чомусь цей лист, напи
саний круглим дитячим 
почёрком, нагадав мені 
весняний, залитий ранко
вим сонцем перон. Вираз
но бачу перед собою щас
ливу тринадцятилітню ро
весницю Віточку, що обо
ма руками міцно пригор
тає до грудей червоні тро
янди. Квіти паленіють на 
білій кофтинці пружавими 
пелюстками, на яких 
тремтт.ть іскристі крапли
ни роси. Я не можу віді
рвати від них очей, як і не 
можу пояснити дивне по
чуття, що теплою хвилею 
огорнуло все моє єство.

— Дивися, — раптом ти
хо кажу я, — вони пла
чуть.

— Хто плаче? — питає 
Віточна.

— Троянди, — усміхаюсь, 
показуючи на багряний 
букет.

1 ми разом із симпатич
ною дівчинкою залигає
мось безтурботним, дзвін
ким сміхом.

—Троянди не пла-чуть.— 
крізь сміх вимовляє вона і 
додає: — А я іноді плачу, 
ноли мама не хоче купува
ти мені нову сукню...

Цей лист лежить у мене 
в кишені, і я немов крізь 
конверт відчуваю його на
ївні, гарячкові рядки: «До
рога редакціє! Я живу а 
Бобринецькій школі-інтер- 
наті, а мій братик Руслан
чик — у Шостаківській. Ми 
дуже хочемо бути разом., 
Допоможіть нам».

«Мій братик Русланчик— 
у Шостаківській», — ма
шинально повторюю я, 
простуючи до старої, але 
привітної споруди Бобри- 
нецької допоміжної шко- 
ли-інтернату. За кілька 
хвилин поріг директор
ського кабінету несміливо 
переступила шестиклас
ниця Інна Гасленко, автор
ка листа до «Молодого 
комунара». Тоненька, з 
гладко зачісаним чорним 
волоссям, вона якусь мить 
запитливо дивиться на ме

не, а потім утуплює погляд 
у свої худенькі руки, що 
нервово перебирають краї 
старенької кофтини.

— Інно, — питаю у 
неї, — як це сталося, що 
ви з Русланом опинилися 
в різних інтернатах?

— Мамка розійшлася з 
татком, і нас розділили.

Вона це каже таким го
лосом, наче йдеться про 
поділ майна. І водночас із 
якоюсь зворушливою ніж
ністю вимовляє два сно
ва — «мамка» і «татко». 
, — Біля кого-ж ви з Рус
ланом живете?

— Його на канікули за
бирає татко.

— А тебе?
— Бабуся. Вона добра у 

мене. Живе в селі Не- 
чаївці.

— А як же «мамка»?
— Я у неї теж буваю.
На якусь мить очі дів

чинки загоряються світ
лою радістю, і вона на
вперебій, немов боячись, 
що її ось-ось зупинять, 
немилосердно фантазую
чи, починає розповідати, 
як вона часто бачиться з 
матір’ю, ’як їй у неї чудо
во, весело і...

Я помічаю, що у Інни на
ливаються очі слізьми і її 
голос починає зрадливо 
тремтіти.

Наче з блакитного тума
ну дитинства, що відшумі
ло, долинає до мене чис
тий, безтурботний дитячий 
голос: «А я іноді плачу, ко
ли мама не хоче купувати 
мені позу сукню...»

— Навіщо вона таке ка
же? — болісно кривиться 
директор Андрій Михай
лович Поворозко. — Ад
же не навідується до неї 
мати. І батько теж. У ньо
го інша сім’я, інший клопіт.

— А мати?
— У неї теж інша сім я. 
А яка сім'я у Інни Гас

ленко, що формально має 
і батька, і матір? Ніби від
гадавши мої думки, Андрій 
Михайлович мовить:

— Подібних батьків ми 
називаємо недієздатними. 
Є такий термін.

• ГРАНІ МОРАЛІ

ТРОЯНДИ
НЕ
ПЛАЧУТЬ...
ввидиииммивпивмвамяиивядвйиишим

Але з який термін мож
на вкласти біль і кривду 
маленької адресантки, яка 
сьогодні хоче жити не з 
«мамкою» і не з «татком», 
а зі своїм братом Русла
ном? Вона пише: «...Нас 
розділили. Тепер я зі сво
їм братико/л рідко бачуся».

А хочеться частіше. Хо 
четься відчувати поруч се
бе рідну, близьку людину, 
тим більше, що у Інни 
Гасленко... четверо рідних 
братів. Двоє найменших 
живуть біля матері, пер
шокласник Гена — біля 
батька, четвертокласник 
Руслан — у Шостаківській 
школі-інтернаті. Чому бать
ки їх розділили? Тільки то
му, що не знайшли між 
собою спільної мови? А 
може, з інших, егоїстич
них, міркувань, щоб насо
лити одне одному?..

— За весь навчальний 
рік, —- призналася мені 
вихователька М. Й. Бон
дар, — на батьківські збо
ри до Інни так ніхто й не 
приїхав. А дівчинка вона 
дуже хороша. Дисципліно
вана, працьовита. Старос
та класу.

«А я іноді плачу, коли 
мама не хоче купувати ма
ні нову суиню...»

Батько Інни, Володимир 
Васильович Гасленко, живе 
не за тридев’ять земель, а 
зовсім поруч Бобринця — 

з Компаніївці. Та пішки 
йому не треба добиратися 
до дочки, навіть автобу
сом, адже має власну ма
шину. Це ж так просто — 
хоч раз на півроку прові
дати свою стершецьку. 
Але «татко» дипломатично 
пояснює:

— Інна приїздить до ме
не на канікули. Дуже нер
вова дівчинка.

— Чому?
— Через матір свою. 

Підбурює вона дочку про
ти мене, проти моєї дру-
жини Таміли.

Володимир 
спокійно, ніби 
кожне слово,

Васильович 
виважуючи 
розповідає 

про колишню свою дру
жину Світлану, про те, як 
мало вона приділяє уваги 
рідним дітям, і, нарешті, 
про те, що з перебоями 
сплачує аліменти на Гену 
та Руслана. Все це скидає
ться на якийсь важкий і 
неприємний сон, де . до
рослі стають у позу 
скривджених та обману
тих, водночас незаслуже- 
но ображаючи власних ді
тей. Щоб якось переміни
ти розмову, я питаю у 
Гасленка-старшого:

— Ви згодні, щоб Інна і 
Руслан навчалися в одній 
школі? До речі, директор 
обіцяє допомогти...

— Ні з якому разі! — 
гарячкувато .перебиває ме

не Володимир Васильо
вич. — Я не хочу, щоб мій 
син зіпсувався.

— И
— Розумієте, яка спра

ва. Коли я його прреведу 
в Бобринець, там до нього 
почне навідуватись мати.

— А чому ви вважаєте, 
що вона його не може 
провідувати в Шостаківці?

— Вона туди не поїде, 
це’ я знаю. А ось у Боб
ринець завітає. Не хочу, 
щоб він бачив її.

Дизна логіка. І все ж хо
тілося б нагадати В. Б. 
Гасленку, що наш, радян
ський, закон стоїть на боці 
наймолодших громадян 
СРСР. До речі, в Кодексі 
про шлюб та сім'ю Укра
їнської РСР (ст. 61) гово
риться: «Батьківські права 
не можуть здійснюватися 
в суперечності з інтереса
ми дітей».

Виразно бачу перед со
бою цасливу тринадцяти
літню Віточку. «Троянди 
не пла чуть», — крізь сміх 
промовляє во.іа.

Цей світ усміхнених, за
мріяних, жзавих, мовчаз
них хлопчиків і дівчаток, 
що дзвенить срібними го
лосами в стінах Бобри- 
нецькоі допоміжної шко- 
ли-інтернату, — світ спо
дівань, задумів і надій. Він 
болить своїми болями і 
радіє власними радощами. 
У нього все ще попереду, 
але й сьогодення його 
хвилює нерозв’язаними, а 
іноді прямо-таки незрозу
мілими питаннями, що ви
никають з вини дорослих.

Є а цьому світі свої 
звичайні буденні справи: 
шкільні уроки, виробнича 
практика в майстернях, 
дозвілля за книжкою чи 
на спортивному майданчи
ку. І є вчителі і виховате
лі, які багатьом інтернатів- 
цям замінили і «маімку», і 
«татка».

І все ж, поринувши в 
цей кароокий, синьоокий, 
чорнобривий пустотливий 
і наївний світ, я знову вчу
ваю трохи приглушений, 

але твердий у своїй спра
ведливості голос В. В. Гас- 
ленка: «Не хочу, щоб Рус
лан буз у Бобринецькіи 
школі-інтернаті, бо там до 
нього почне навідуватись 
мати».

І, мабуть, саме тому ме
ні хочеться навести ще 
одну невеличку цитату з 
Кодексу про шлюб та 
сім'ю Української РСР 
(ст. 59), де пишеться: 
«Батьки користуються рів
ними правами і несуть рів
ні обов’язки щодо своїх 
дітей і у випадках, коли 
шлюб між ними розірва
но». •

Так говорить закон. А 
що диктує батьківське й 
материнське серце? Тро
янди не плачуть. Але діти 
іноді плачуть не тільки то
му, що мати не купила їм 
нової сукні.

Звичайно ж, найбільший 
суддя батькам — це вони 
самі. У своїх повсякден
них турботах про дітей, 
про їхню подальшу долю 
на життєзо.му шляху.

І все ж мені здається, 
що в даній ситуації своє 
вагоме слово повинна ска
зати громадськість. Слово 
недієздатним батькам Ін
ни та Руслана Гасленків. 1 
насамперед це повинні 
зробити ті, хто їм замінив 
рідних батьків, — учителі і 
вихователі.

' ♦ » ♦
Чужа сім’я — темний 

ліс. Та коли в ньому почи
нають ламати тендітне зе
лене пагіння, тоді навіть 
сторонній спішить на до
помогу. А втім, у цій істо
рії, що я розповів, немає 
сторонніх. Хіба що батьки 
Інни Гасленко, до яких во
на іноді приїздить на ка
нікули...

Надломлене пагіння. З 
нього може вирости кри
ве, нікому не потрібне де
рево. Вдумаймося в це.

Троянди не плачуть.
В. ГОНЧАРЕНКО, 

спецкор в Молодого 
комунара».
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ДО ЗАПОВІТНИХ 
\висот

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

Якщо раніше на республіканських зма
ганнях з багатоборства ГПО на призи 
«Комсомольской правды» збірна області 
поступалась більшості колективів, то в 
цьому році наші багатобо[5ці були вже 
на одинадцятому місці. Якби профспіл
кові, комсомольські та фізкультурні ак
тивісти постійно об'єднували зусилля в 
роботі по фізичному вихованню МОЛОДІ, 
сходження кіровоградських спортсменів 
було б ще помітнішим. А так доводиться 
говорити про цілий ряд нерозв'язаних 
проблем.

На нараді, приміром, підкреслюва
лось, що в багатьох районах області зро
станню масовості й майстерності зава
жає слабка матеріальна база, погане 
використання наявних спортивних спо
руд. Це передусім стосується Онуфріїв- 
с.ького, Вільшанського, Кіровоградсько
го, Голованівського районів. Тут рідко 
проводяться масові спортивні змагання, 
зокрема старти з багатоборства ГГіО.

Як правило, молодь охоче йде працю
вати туди, де питанням розвитку фіз
культури і спорту надається неослабна 
увага, де створено міцні і боєздатні ко
лективи фізкультури, де цікаво прохо
дять спортивні поєдинки, підкреслив у 
своєму виступі на нараді заступник го
лови Олександрійського міськвиконко
му В. К. Глущенко. В Олександрії, на
приклад, регулярно проводяться зма
гання на призи героів-землчків, на при
зи героїв-визаолителів. У місті діють два 
підліткових спортивних клуби, над яки
ми взяли шефство робітники найбіль
ших підпоиємств. І школярі змістовно 
проводять сесє дозвілля, беруть участь

у багатьох спсртивних поєдинках. З цьо
го починається дорога до чемпіонських 
висот.

Такої ж думки і голова колгоспу іме
ні XXV з'їзду КПРС Онуфріївського ра
йону П. Я. Зайвий. Спартакіадні змагання 
е селі КуцеЕолівці стали справжнім свя
том. Найбільш масові — «Зустріч зими 
з весною», «Свято першої лижні», «День 
урожаю» і ті ж старти на призи Героїв. 
Прозедення таких заходів сприяє пропа
ганді фізкультури і спорту. Після зма
гань у спортивні секції приходять де
сятки юнаків та дівчат, які до цього по
стійно не займались спортом. Якщо 1975 
року колектив фізкультури колгоспу 
об єднуьав трохи більше третини трудів
ників села, то нині їх тут 52 проценти.

Ми завжди прагнули перейняти дос
від провідних спортсменів республіки, 
сказав у своєму виступі майстео спор
ту Сергій Мезенцев, щоб потрапити до 
збірної України, закріпитись у ній, ус
пішно виступити на всесоюзних змаган
нях. І мої товариші настроєні оптимістич
но. Га засмучує те, що нам не створено 
умоз для тренувань. Для збірної й дони
ні не виділено спортивного залу. І бор- 
ці-самбісги задовольняються позиче
ним...

Про завдання комсомольських органі
зацій області в справі активізації роботи 
по фізично/ку вихованню молоді гово
рив у своєму виступі на нараді пеоший 
секретар обкому комсомолу О. О. Скіч- 
і'о. Він, зокрема, піддав гострій критиці 
тих комсомольських працівників, які 
і-е допомагають юнакам і дівчатам 
скласти залік з фізичної та військово- 
технічної підготовки, які не дбають про 
будівництво нових та належну експлуа
тацію наявних спортивних споруд, не 
зорієнтувалися в роботі з підлітками за 
місцем проживання.

Про ефективне використання спортив
них баз, зміцнення колективів фізкуль
тури говорили у своїх виступах на нара
ді секретар Кіровоградського міськкому 
партії К. П. Неділько, секретар Бобри- 
нецького райкому партії О. І. Костюк, 
старший тренер збірної області з легкої 
атлетики М. Є. Фукс та інші.

Для того, щоб нам виступити успішно 
на фіналах VII Спартакіади України, за
уважив М. Є. Фукс, треба згуртувати

боєздатний колектив, у якому було б до 
60 висококласних легкоатлетів. Ми має
мо лише 50. Десять—п'ятнадцять із них 
можна одразу викреслювати із списку, 
бо їх показники сьогодні дуже низькі. 
І це передусім тому, що чимало трене
рів за останні роки не підготували не то 
що жодного майстра спорту, а й жодно
го першорозрядника. Для збірної об
ласті з легкої атлетики теж не створено 
належних умов. Ми тренуємось у пози
ченому манежі ДЮСШ.рблспорткоміте- 
ту пізно ввечері — шість годин на тиж
день. А треба хоча б дванадцять.

М. Є. Фукс іще раз порушив питання 
про реконструкцію стадіону спортклубу 
«Зірка», пропонуючи обновлювати його 
не лише силами одного підприємства.

На нараді серйозні претензії стави
лись до відповідальних працівників об
ласних рад ДСТ «Спартак», «Кслос», до 
тренерів і викладачів дитячо-спортивних 
юнацьких шкіл системи народної освіти, 
які ще мало працюють над Еихсзанням 
висококласних спортсменів. На жаль, і 
факультет фізичного виховання Кірово
градського педінституту ще не став 
справжнім методичним центром для ви
кладачів фізкультури, тренерів, істр/к- 

. торів по спорту. Та й самі студенти, ви
ступаючи на обласних да республікан
ських змаганнях, показують низькі ре
зультати.

На нараді прийнято соціалістичні зо
бов’язання фізкультурних організацій 
області по дальшому розвитку фізкуль
тури і спорту та підготовці де фіналів 
VII Спартакіади УРСР. На кінець п’яти
річки передбачено залучити до занять 
фізкультурою і спортом 350 тисяч тру
дівників міста і села, студентської та 
учнівської молоді, охопити виробничою 
гімнастикою до 300 тисяч чоловік. Зро
статиме спортивна база в колективах 
фізкультури. У кожному колгоспі і рад
госпі має бути типовий спортивний 
комплекс, у кожному райцентрі і місті— 
зразковий стадіон з мережею спортив
них майданчиків, на яких підвищували б 
свою майстерність майбутні олімпійці. 
Дбаючи про підвищення майстерності 
спортсменів Кіровоградщини, треба бу
де підютувати 2500 першорозрядників і 
кандидатів у майстри, 73 майстри спорту.

На нараді виступив заступник голови 
Спорткомітету УРСР Ю. 3. Горський.

концерт. 20.45 — «На добра
ніч діти'.» 21.00 — «Час». 
21.35 — М. Коцюбинський. 
• Па віру». Вистава. В перер
ві — новини.
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«Україна — БАМу. Сибіру. 
Далекому Сходу». 18.00 — 
Реклама. Оголошення; 18.30 
— «Звучить романс?. 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30— 
«■Пісня на конкурс». 20.45 — 
• Па добпаніч. діти'>.21.00— 
«Час . 21.30 — Фільм «Де
рево без коріння».

5 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнастика. 
9.00 — Т. Уільямс. «Солодко- 
голосий птах юності». Ви
става. 11 ЗО — Співає народ
ний артист Литовської РСР 
Е. Канява. По яакіяченні — 
повили.. 14.30 — Ног.пни. 
14.50 - «ІТо Сибіру і Дале
кому Сходу» Кіплпрогра.ма 
15.50—«Б. Шоу». Частина 2

ч 16.40 — «Адреси молодих».
17.30 — «Два дні в квітні». 
Репортаж про революцію». 
Док телефільм, 18.30 — «У 
ножному малюнку— сонце». 
18.45 — «Сьогодні и світі». 
19.00 — «Народні мелодії». 
19.15 — М. Шолохов. «Підня
та цілина». 19.45 — Т. Яи. 
«Молоді». Теловистава. 21.00
— «Час». 21.35 — Хокей: 
«Динамо» (Москва)—«Спар
так». По закінченні — «Сьо
годні у світі*.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
—Новини. 10.15 — Лауреати 
Державної премії СРСР 
1978 року в галузі техніки. 
10.45 — Фільм «Тільки удвох». 
12.10 — Для малят. «Срібний 
дзвіночок». 12.35 — «Запо
різька атомна» 16.30 —Кон
цертний зал «Дружба*. Мос
ковський вокал ьі’о-інстпу- 
ментальний ансамбль «Дів 
пата». 17.10 — Док. теле
фільм «Директор Сергеев 
від 8.00 до 18.00». 17.30 —
«По рідній країні 18.00 — 
Співає Галина Олійничепко. 
18.30 — Для літей. «Веселі 
Чоловічки». 19.00 — «Акту 
пльна камооа». 19.30 —
«Старт». 20.20 — Естрадний

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час». Я 40 — Гімнастика. 
9.00 — «Творчість юних». 
9.30 — Т. Ял. «Молоді», Те- 
л .вистава. 10.45 — «У світі 
тварин». По закінченні — 
новини. 14.30 — Новини. 
Гі.50 — Док. фільми. 15.45 — 
«.Сторінки історії». Селян
ська війна піч проводом 
О. Пугачова. 16.15 — «Зу
стріч з письменником Ч. Айт
матовым». 17.00 — «Відгук
ніться. сурмачі!» 17.30 —
«По музеях-і виставочних 
залах». Французький живо
пис XVIII століття. 18.00 — 
«День за ді"'м>. (К-д). 18.15

Телефільм. (К-д). 18.40 — 
••Третьему року п'ятиріч
ки — удап.чиіі фініш!». Ви
ступ М. Жук.і — зав. відді
лом робітничої і сільської 
молоді обкому комсомолу. 
(К-д). 19.00 — Програма те
лебачення Фінляндії, при
свячена національному свя
ту Фінляндської Республі
ки — Дню проголошення не- 
залежності. 21.00 — «Час*. 
21.35. — К. Симонов. «Так і 
Иуде*. Вистава Тагапролько- 
ю державного ордена «Знак 
Пошани» драматичного те
атру імені А. П. Чехова. 
(К-д). ■ В перерві — телефільм.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Новини. 10.20 — «На го
ловній виставці республіки». 
10.50 — «Шахтарські гори
зонти*. Львівсько-Волин
ський вугільний басейн. 
11.10 — «Друзі Тьоми От- 
криткіна». 1140 — «Шкіль
ний екран». 8 клас. Росій
ська література. 12.10 — 
Для малят. «Срібний л.звіпо- 
чок». 12.35 — Ф. Шіллер. 
«Підступність І кохання». 
Вистава. 15.05 — Коннерт 
ансамбля «Веселка». 17.40—
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ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час». 8.40 — Гімнастика. 
9.00 — «Відгукніться, сур
мачі»! 9.30 — «Зірочка». 
10.30 — Грає лауреат між
народних конкурсів В. Єос- 
сько. (Фортепіано). По закін
ченні —• новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — Док. ділами.
15.35 — «Хор наполняй». 
Фільм-коицерт. 16.30 —
«Старти надій». 17.00 —
Грає оркестр народних- ін
струментів Донецького ме
дичного Інституту імені 
М. Горького. 17.30 — «Рес
публіканська фізико-мате
матична школа». 18.00 — 
«Ленінський університет 
мільйонів» 18.30 — «Рішен
ня липневого (1978 року) 
Пленуму ЦК КГГРС надиха
ють*. Інтерв'ю голови об
ласного виробничого управ
ління по матеріально-тех
нічному забезпеченню сіль
ського господарства В. Г. 
Кузнецова. (К-л). 18.45 —
•■Сьогодні у світі». 19.00 — 
Міжнародні змагання з фі
гурного катання на приз га
зети «Пувель де Моску». 
Парне катання. Коротка 
програма. По закінченні — 
чемпіонат світу а гандболу. 
Жінки. (Бпатіслява). 21.00 — 
«Час». 21.35 — Концерт май
стрів мистецтв і артистичної 
молоді. По закінченні — 
«Сьогодні у світі».

ди про право- 17.00 —«Кни
ги в твоєму житті». 17.30 — 
«По музеях і ппетавочних 
залах-. Французький живо
пис XVII! століття. 18.00 — 
Док. телефільми. 18.30 — 
Коннерт фортепіанної музи
ки. 19.00 — «Актуальна ка
мера». 19.30 — «Лірична 
пісня». 19.55 — «Твоя житіс- 
гя позиція» 20.45 — «Па 
добраніч, піти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — Фільм «-Ан
тон Іванович сердиться»; По 
закінченні — повїпін.

8 ГРУДНЯ

І7) Наша адреса і телефони
316050, ГСП. Кіровоград-50, вул. Луначарсьиого, 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.

ВК 20485. Обсяг 0,5 друк, ари,

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.45 
Концерт для школярів. 16.15 
— «Золоті Зірки України». 
Кінопарис про слюсаря ва
гонного депо станції Яспиу- 
вата Донецької залізниці. 
Героя Соціалістичної Ппапі 
М. Д. Губенка. 16.30 —«Бесі

ПЕРІІІА ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час». 8.40 — Гімнастика. 
9.по — »Адреси моллдпїг-

- Фільм «Побрий na
il.15 — «Грає рос.ій- 

иаподіївй опксстр 
В Аплпс.єпп». (ЛС-ПІН- 
ГЇО закінченні — нр- 

11.45 — Фільм-кби- 
«ТліІСІІЬ —МОЄ ЖИТТЯ».

12.10 — Для малят «Си'бішй 
дзвітючок». 12.30 — Фільм 
«Антои Іванович сердиться». 
14.30 —’ Новини.
«Твій труд твоя
15.50 — «Шахова 
16 90—«Москва і
16.50
тях». (К-л). 17.20 — «День за 
днем». (К-д). 17.35 — «Листи 
після Фільму «Малинок (з 
села Мальково» 18.35 — 
Мультфільм. 18 45 — «Сьо
годні v світі» 19.00 — «Екран 
запрошує» (К-ді. 19.55 — 
Телефільм «Не буду гангсте
ром люба*. 21 00 — «Час». 
21.35 — Міжнародні змаган
ня з фігурного катання на 
ппиз газети «Нмвель до Мос- 
ку». Парне катання. Довіль
на програма По закінчен
ні — новини. 23 05 — Науко
во-популярний фільм «Різь
блені камені Ермітажу». По 
закінченні — «Сьогодні у 
СВІТІ».

9.50 - 
кок», 
г-ькнй 
імені 
град), 
гили 
ПОРТ

14.50 — 
висота», 
школа», 

москвичі*. 
К т «У нас в гос-

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 ОП 
— Новини. 10.20 — І. С. Нс- 
чуй-Левппький. «Кайдашева 
сім’я». 17.25 — «Знай. люби, 
бережи». 18 00 — Естрадний 
концерт. 18.30 — «Любитс-

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

■мимииииитиижіиипв
«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 

орган Кировоградского обкома 
ЛКСМУ г. Кнроппград. 

Газета печаїаетея 
па украинском азчке.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, 
обласного, управлінні! у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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СРІБНІШ ДЗВІН — ХУРДЕЛИЦЯ.

ЙДЕ зима крилата.
ГРУДЕНЬ СНІГОМ СТЕЛИТЬСЯ
ПІД ШВИДКІ САНЧАТА.

Фото В. ГРИБА.

лям духової музики.». (К-д на 
Рс < • п у 6л і і с а неї, ке телебачен
ня). 19.00 — «Актуальна ка
мера». 19.30 — Співає тріо 
Мареппчів. 20.00 — «Села і 
люди* До 50-річчя Шенчсн- 
і.івської МТС. 20.45 -- «На 
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час* 21.35 — Телефільм 
« Дні Турбіпих». 1 серія. По 
закінченні — повний.

пя). 19.45—Д. Кабалевський. 
Фільм-балет «Кола Брупь* 
_іюн». 20.45 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 •— «Час». 21.35 — 
Телефільм «Дні Турбіпих». 
2 серія. Но закінченні — 
новини.

9 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
,— «Час». Я'Ю — Гімнастика. 
9.но — «АБВГДсйка». 9.30 — 
«Для вас. батьки». 10 00' — 
«Райкова пошта.». 10.30' — 
«Більше хороших товарів». 
1100 — «Розповіді Ч1)О XV- 
’іо;кийків». 11.30 — Концепт 
Державного ансамбля пісні | 
танцю Мордовської Ді'СР 

. «Умарпна». 12.00 — «Здо
ров'я». 12 45 — «Це ви мо
жете». 13 45 — «Спортлото». 
14.00 — Телефільм «Тяємри- 
чиіі острів капітана Немо». 
З і 4 сепії. 15 45 — «Люди
на на землі». Кіпопрогпамя.
16.30 — «Радянський Союз 
очима запубіжпих гостей». 
16.45 — Творчість Ф Шу
берта. Передачо 1. 17.30 — 
Мультфільми. 18.00 — -Теле
журнал «Співдпуисиіеіч,*.
18.30 — «Ми танцюємо і спі
ваємо». 18.45 — «Очевидне — 
»•еіімогігчіе». 19.45 — Теле
фільм «Тпп непогожих пні». 
21.09 _ «Час*. 21.35 -- Між
народні змагання з Фігурно
го катання на приз газети 
♦ Нувсл де Моску». ЧОЛОВІКИ. 
Довільна програма 22.35 — 
«Вечірні мелодії». По ЗаКІП- 
ЧеіІНІ —• РЛПЙИ«,

ДРУГА ПРОГРАМА 10 00 
— «Новини» 10.15—М. Горь
кий. «Нлрєл Железнова*. Ви
става. 12.50 — «Суботній ре
портаж». 13.20 — «Грає
Е. Ржаиов» 13.40 — «Кіно- 
мозаїка». 15.00 — Коннерт 
радянської пісні. 15.45 — 
Для літей. Телефільм «Пет
рик V космосі». 16.50 — 
«Екран молодих*. «Голосую 
.за професію». 17.50 — «Са
тиричний об'єктив». 18.15 — 
«Іптерклуб». 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 —«Ма- 
льовннчл Україна». (К-д на 
Республіканське телевачеи-

10 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. Г. 00
— «Час». 8.40 — Гімнастика
для .дітей. 9.00 — Грає ор
кестр народних інструмен
тів. 9.30 — «Будильник». 
10.00 — «Служу Радянсько
му Союзу!». 11.00 — Мульт
фільм «В лейкому царстві»1. 
11.50 -- «Хочу pro знати»1. 
Кіножурнал. 12,00 — «Му
зичний кіоск». 12.30—«Сіль
ська година». 13.30 — А. Лр- 
капов. Г Горііі. «Маленькі 
комедії великого дому». Ви
става Московського театоу 
сатири. 16.10 — Док. теле
фільм «Шлях». 16.40 - -
■ К.'п’б ісіпоподопожей». 17.40
— Мультфільм «Завтра день 
няполжепня бабусі». 18.00 -4 
«Міжнародна панорама». 
18.35 — Му.чпчпп програма. 
19.15 — Міжнародні змаган
ня з фігурного катання на 
приз газети «Пувель де МоФ- 
ку». Спортивні танпі. Доі 
вільна програма 21.00 -4 
«Час». 21 35 — «Рік Тол»то
го — п театрі». 22.35 — ЧеМ; 
ніопат світу з гандболу: 
СРСР — НДР. Жінки. Фінал. 
(Братіє.зава). ІІо заиіпчен- 
Ні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 13.30
— Для дітей. «Сонечко»'.
13.55 — «Погляд v ма'ібут- 
нс». Зустріч студентів Києва 
з академіком, директором 
ІНСТИТУТУ ялеппих ДОСЛІД1 
ЖОНІ. All УРСР О Ф. Нємт 
пем. 14.55 — «Доброго вам 
.••допов’.'і». 15.25 — Док. те1 
лефільм «Сміло ми в бій 
ідем». 15.45 — Конпспт ка
мерної музики. 16.20 —“
«Слава солдатська». 17.20 —• 
Огляд ТВОРЧОСТІ молодих 
композиторів України. J8.15
— «Любов та злагода». 19.00
— «Актуальна камера» 19.30
— «Недільний сувенір». 20.05
— Кіножурнал «Горизонт». 
20.45 — «.На добпаніч. діти'* 
21.90 — «Час». 21.35 — Те
лефільм «Дні Турбіпих». З се
рія. По закінчеіпіі —новини.

ПОГОДА
Вдень 5 грудня по області і місту передбачається 

мінлива хмарність, місцями невеликий сніг, по місту 
без опадів. Вітер північний 2—7 метрів на секунду 
Температура повітря 5—10, по .місту 6—8 градусів 
морозу.

Редактор М. УСГ1АЛЕННО.
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