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На підставі сгатеії 25 і 26 Закону СРСР <Про вибори до Верховної Ради СРСР» Президія Верховної Ради СРСР затвердила Центральну виборчу комісію по виборах до Верховної Ради СРСР десятого скликання. У складі комісії — представники громадських організацій і трудових колективів. Головою Центральної виборчої комісії затверджено голову ВЦРПС О. І. Шибаева, заступником голови — голову Президії Союзу радянських товариств дружби і культурного зв’язку з зарубіжними країнами 3. М. Круглову. Секретарем Центральної виборчої комісії затверджено секретаря ЦК КПРС. завідуючого відділом організаційно-партійної роботи Ції КПРС І. В. Каиі- тонова. (ТАРС).

*

Я.

конференція Кі ІЬКОЇ

обласної партійної організації
Вчора, 22 грудня, в Кіровограді відбулася XIX кон 

ференція обласної партійної організації.
Делегати одностайно обрали почесну президію кон

ференції в складі Політбюро ленінського Центрально
го Комітету КПРС на чолі з Генеральним секретарем 
ЦК КПРС, Головою Президії Верховної Ради СРСР то
варишем Л. І. Брежнєвим.

Затверджується такий порядок денний конференції:
1. «Звіт про роботу обкому Компартії України за 

період з січня 1976 року і завдання партійних орга
нізацій області по виконанню рішень XXV з’їзду пар
тії, листопадового (1978 р.] Пленуму ЦК КПРС і вка
зівок Генерального секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва, висунутих у промові на Пленумі*'.

2. Звіт ревізійної комісії обласної партійної органі
зації.

3. Вибори обласного комітету Компартії України.
4. Вибори ревізійної комісії обласної партійної орга

нізації.
З доповіддю в першому питанні порядку денного 

пиступив перший секретар обкому Компартії України 
М. М. КОБИЛЬЧАК, в другому питанні — голова реві
зійної комісії обласної партійної організації М. П. БА- 
БЕНКО.

В обговоренні доповідей взяли участь В. О. СОКУ- 
РЕНКО — перший секретар Кіровоградського міськ
кому Компартії України, О. В. ГІТАЛОВ — бригадир 
тракторної бригади колгоспу імені XX з’їзду КПРС 
Новоукраїнсьиого району, двічі Герой Соціалістичної 
Праці, І. М. УРИЦБКИЙ -• перший секретар Олександ
рійського міськкому Компартії України, А. П. ВЕСЕЛУ
ХА — машиніст локомотивного депо станції Помічна 
(Добровелкчкіаський район), М. Д. ЗЯТІН — перший 
секретар Гайворонського райкому Компартії України, 
Ю. В. ЄВТУШЕНКО — шліфувальниця Кіровоградсько
го заводу тракторних гідроагрегатів, Ю. Г. ПЕТРЕНКО 
— перший секретар Олександрійського райкому Ком
партії України, Н. Т. ЧЕПЕЛА — оператор тваринниць
кого комплексу колгоспу імені Леніна Доіилськото ра-

йону, партгрупорг, С. А. ШАЙДА — секретар партко
му Побузького нікелевого заводу [Головзнівський ра
йон), Є. М. НЕСКОРОЖНА — бригадир штукатурів 
комбінату «Кіровоградважбуд» [м. Кіровоград), Д. П. 
МАКСИМЕНКО — голова виконкому обласної Ради на
родних депутатів, М. Н. ЧЕРНІЧЕНКО — перший секре
тар Ульяновського райкому Компартії України, І. Е. 
МАРОН — генеральний директор виробничого об'єд
нання «Дніпроенергобудіндустрія» (м. Світловодськ), 
Д. Т. ЖМАК — голова обласної ради професійних спі
лок, В. М. ГУРТОВИЙ — голова колгоспу імені Леніна 
Знам’янського району, К. М. ЖАЛЕНКО — вчителька 
Павлиської середньої школи імені В. О. Сухомлинсько- 
го Онуфріївського району, секретар первинної партор- 
ганізації, В. І. БУДЬКО — начальник обласного управ
ління побутового обслуговування населення, О. О. 
СКІЧКО — перший секретар обкому ЛКСМУ, О. Л. 
МЕЛЬНИКОВ — військовослужбовець.

З промовою на конференції виступив член Політбю
ро Центрального Комітету Компартії України, голова 
Української Республіканської ради профспілок В. О. 
СОЛОГУБ.

Із заключним словом виступив М. М. КОБИЛЬЧАК.
В першому питанні порядку денного на конференції 

прийнято постанову. Було затверджено звіт ревізій
ної комісії обласної партійної організації.

На конференції було зачитано рапорти трудових ко
лективів, окремих передовиків змагання, які достроко
во виконали соціалістичні зобов'язання.
В роботі конференції взяли участь кандидат у члени 
ЦК Компартії України, завідуючий відділом ЦК Ком
партії України А. В. МЕРКУЛОВ та інспектор ЦК Ком
партії України О. А. РУЖИЦЬКИЙ.

З великим піднесенням делегати конференції наді
слали вітальні листи Центральному Комітетові КПРС, 
Генеральному секретареві ЦК КПРС, Голові Прези
дії Верховної Ради СРСР товаришеві Л. І. Брежневу 
та Центральному Комітетові Компартії України.

Конференція закінчила роботу.
Звіт про роботу конференції буде опубліковано.

19 грудня в Москві від
бувся пленум ЦК ВЛКСМ, 
присвячений підсумкам 
листопадового (1978 р.) 
Пленуму ЦК КПРС і зав
данням комсомольських 
організацій, то виплива
ють з постанови Пленуму 
і виступу на ньому това 
риша Л. І. Брежнєва.

Рішення Пленуму ЦК 
КПРС і десятої сесії Вер
ховної Ради СРСР. від
значив перший секретар 
ПК ВЛКСМ Б. М. Пастухов, ЯКИЙ ВИСТУПИВ З ДО1 
повіддю, ше раз проде
монстрували науковість, 
глибоку і всебічну обгрун
тованість політики партії. 
Товариш Л. І. Брежнєв 
всебічно розкрив досягнен
ня радянського народу, по
казав шляхи розв’язання 
найважливіших соціально- 
економічних проблем.звер
нув увагу на наявні недо
ліки і значні резерви.

Практична реалізація 
рішень Пленуму, підкрес
лив промовець, вимагає 
дальшого посилення тру
дового виховання молоді, 
розвитку її ініціативи і 
творчості, вдосконалення 
політичної і організатор
ської діяльності ВЛКСМ.

ТОБІ, 
БАТЬКІВЩИНО, 
НАША ПРАЦЯ 
І НАТХНЕННЯ

В одностайно прийнятій 
поставові учасники плену
му запевняли ЦК КПРС. 
товариша Л. 1. Брежнєва, 
що віддадуть усі сил в. 
знання і талант справі 
зміцнення могутності і 
процвітання нашої великої 
Батьківщині), боротьбі за 
комунізм.

ГІлепум заслухав інфор
мацію про діяльність бю
ро і секретаріату ЦК 
ВЛКСМ після другого 
пленуму ЦК ВЛКСМ і про 
хід виконання критичних 
зауважень і пропозицій, 
висловлених на XVIII з'їз
ді комсомолу.

За велику роботу по ко
муністичному вихованню 
молоді групі комсомоль
ських працівників ■ і акти
вістів вручено високі наго
роди Ленінського комсо
молу.

(Кор. ТАРС).Перебування в області товариша В. 0. СОЛОГУБА
ПЛЕНУМ ОБКОМУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

Вчора, 22 грудня, відбувся пле
нум обласного комітету партії, об
раного XIX конференцією обласної 
партійної організації.

На пленумі розглянуто організа
ційні питання.

Першим секретарем обкому Ком
партії України обраний М. М. Ко- 
бильчак, другим секретарем — 
Л. Ф. Кібець, секретарями — Ф. П. 
Дзядух, В. К. Дримченко та А. І. По
гребняк.

Членами бюро обкому Компартії 
України обрані В. Д. Бабій, Л. В. Би- 
хов, А. А. Давиденко, Ф. П. Дзядух, 
В. К. Дримченко, Д. Т. Жмак, М. М. 
Кобильчак, Л. Ф. Кібець, Д. П. Мак
сименко, А. 1. Погребняк, В. О. Со- 
куренко.

Кандидатами в члени бюро обко
му Компартії України обрані 3. Г. 
Касьяненко, Ю. Д. Моторний, 
О. О. Скічко, І. М. Урицький.

Завідуючими відділами обкому 
Компартії України затверджені: за
гальним — П. І. Коваленко, органі
заційно-партійної роботи — В. Д. 
Бабій, пропаганди І агітації — І. П. 
Оліфіренко, науки І навчальних за
кладів — Б. П. Хижняк, промисло- 
во-транспоріним — Б. Ф. Суржан, 
легкої та харчової промисловості і 
торгівлі — В. І. Майдебура, будів
ництва — Г. Т. Костромін, сільсько
господарським — В. Р. Маринкевич, 
адміністративних органів — Ю. А. 
Броницький, фінансово-господар
ським — М. А. Каліч.

Головою партійної комісії при 
обкомі Компартії України затверд
жений М. Г. Чередник, редактором 
газети «Кіровоградська правда» — 
Ю. Д. Моторний.

В роботі пленуму взяли участь 
член Полігбюро ЦК Компартії Ук
раїни, голова Укрпрофради В. О. 
Сологуб, - кандидат у члени ЦК 
Компартії України, завідуючий від
ділом ЦК Компартії України А. В. 
Меркулов, інспектор ЦК Компартії 
України О. А. Ружицький.

організаційне засідання ревізійної комісії
ОБЛАСНОЇ ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Вчора, 22 грудня, відбулося орга
нізаційне засідання ревізійної комі
сії обласної партійної організації, 
обра ної XIX обласною партконфе-

ренцією.
Головою ревізійної комісії облас

ної партійної організації обрана 
М. П. Бабенко.

На знімку: делегати обласної партійної конференції (зліва направо): 0. А. Балинька — топятмиїю -і 
Новоукраїнсьиого району, С. 0. Невідомський — механізатор з Ульяновського району П. П Донченко -т- 
жун3 —аиамЛяй*ил'п Д?1ИіЬМОГ>° РайонУ» п. П. Антоненко — ланкова з Олександрійського району, В. Д Брн- 

ук комбайнер із Знам янського району, Р, П, Цимбарович доярка з Добровеличківського району.
... ............... - І _______ _______________ ___ _______________ Фото В. ГРИБА.

Протягом трьох днів на 
Кіровоградщині перебував 
член Політбюро Централь
ного Комітету Компартії 
України, голова Україн
ської республіканської Ра
ди професійних спілок 
В. О. Сологуб.

Товариш В. О. Сологуб 
побував на Другому імені 
Гіетровського цукрокомбі- 
наті (смт. Олександрівна), 
зустрівся з робітниками та 
інженерно-технічними пра
цівниками. Відбулася роз
мова про хід виконання 
державного плану і соці- 
лістичних зобов’язань по 
випуску продукції для на
селення, про підвищення 
її якості. В спецгоспі «Іск
ра» Олександрійського ра
йону товариш В. О. Соло
губ цікавився умовами ро
боти працівників комплек
су по відгодівлі великої 
рогатої худоби, станом 
господарської кооперації.

На Кіровоградському 
ордена «Знак Пошани» за
воді тракторних гідроагре
гатів товариш В. О. Соло
губ оглянув ряд цехів, /лав 
розмови з робітниками 
про умови праці, побутове 
обслуговування, відпочи
нок. На бесіді в заводоуп
равлінні було зосередже
но увагу на перспективах 
заводу, розв'язанні соці
ально-культурних питань.

Товариш В. О. Сологуб 
відвідав також госпіталь 
інвалідів Великої Вітчизня
ної війни, Кіровоградське 
міське професійно-техніч
не училище № 2, універ
сальне торговельне об’єд
нання «Кіровоград».

В обласному комітеті 
Компартії України това

риш В. О. Сологуб зуст
рівся з членами бюро об
кому. Було зосереджено 
увагу на питаннях дальшо
го поліпшення керівницт
ва розвитком економіки 
області в світлі вимог XXV 
з'їзду КПРС, XXV з’їзду 
Компартії України, листо
падового (1978 р.) Плену
му ЦК і промови на ньо
му товариша Л. І. Бреж 
нєва. В зв’язку з цим то
вариш В. О. Сологуб ви
словив ряд конкретних 
зауважень і побажань, 
спрямованих на посилен
ня партійного впливу на 
роботу колективів про
мислових підприємств, бу
дівельних і транспортних 
організацій, колгоспів і 
радгоспів.

В обласній раді профе
сійних спілок товариш 
В. О. Сологуб зустрівся з 
членами президії та заві
дуючими відділами обл- 
профради, головами об
комів профспілок. Не зу
стрічі підкреслювалася 
необхідність дальшого по
ліпшення діяльності проф- 
ооганізацій області по ор
ганізації соціалістичного 
змагання трудящих за 
успішне виконання на
креслень XXV з’їзду 
КПРС, наступних Пленумів 
ЦК, планів 1979 рону і п'я- 
тирічки в цілому.

У поїздці по області то
вариша В. О. Сологуба 
супроводжували перший 
секретар обкому Компас 
тії України М. М. Кобиль
чак, голова виконкому 
обласної Ради народних 
депутатів Д. П. Максимен
ко, голова облпрофради 
Д. Т. Жмак.
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25 грудня — День проголошення Радянської глади 
на Україні. Під переможним прапором Великого 
Жовтня, з могутній і дружній сім’ї республік-сесгер 
вона окрилилась світлими дорогами в майбутнє, зміц
ніла силою і духом радянського сьогодення, просвітлі
ла мудрим ленінським словом.

Напередодні знаменної події — 325-річчя возз’єд
нання України з Росією все чіткіше і чуткіше відчува
ється в усіх куточках нашої неосяжної Батьківщини 
рівний пульс родини всіх народів Радянського Союзу. 
Тільки разом з ними, як з нестримними потоками, ук
раїнський народ вливається в повноводну ріку, яку 
живить невичерпне джерело ленінських ідей — рідна 
Комуністична партія.

В основних: хлібних 
районах Казахстану 
якість насіння має особ
ливе значення. В посуш
ливих умовах може да
ти добрий урожай тіль 
ки зерно високих КОНДИ 
цій. з великою енергією

мільярд пудів зерна, зем
лероби республіки в пов
ному обсязі засинали 'на
сінні й страхові фонди 
ярих зернових. Причому 
пшениці — головної 
культури цілинних обла
стей — заготовлено

КАЗАХСЬКА РСР

ТІЛЬКИ СОРТОВЕ
проростання. І хліборо
би приділяють насінню 
велику вагу. Вже ряд 
років вони займають усі 
площі сортовими посіва
ми. Нинішнього року в 
основному весь клин 
ярих зернових засівали 
такими сортами, як «са
ратовська^», «безеи- 
чуцька-98>. «шортандпи- 
ська» та інші.

Нинішнього року, про
давши державі понад

більше, ніж передбача
лося завданням, 96 про
центів її належать до 
сильних і твердих сортів, 
їх нинішнього року бу
ло продано державі уд
воє більше наміченого. -

Підготовка насіння до 
сівби в господарствах 
Казахста тіу роз горнула - 

ся з осені. Тенор 95 
процентів посівного ма
теріалу, перевіреного

насінними інспекціями, 
визнано кондиційними, 
83 проценти з них від
несено до першого й 
другого класів. Це знач
но більше. ніж на той 
же час минулою року.

Найбільш організова
но насіння готують у 
Кустанайській області.

Цілиноградські земле
роби очистили понад три 
чверті насінних фондів. 
Питома вага насіння пер
шого й другого класів 
перевищує 92 проценти.

Тільки першокласне 
насіння підготували в 
радгоспі «Червовый», 

<- Златопол ьский » І кок
четавської області.

М. ФРОЛОВА, 
начальник відділі' 
«Казсортнасінпрому».

А. ГАВРИЛЕНКО, 
агроном.

ТУРКМЕНСЬКА РСР

ДОСТРОКОВО!
На проектну потужність 

достроково вийшов газо
вий промисел Кірпічлі на 
сході Каракумів. Нещодав
но тут став до ладу вели
кий газодобувний комп 
•лек| і— три заведи по пе
реробці природного пали
ва. Тепер у магістральний 
газопровід Середня Азія 
— Центр з промислу що
року подаватиметься вісім 
мільярдів кубометрів па
лива. З початку п'ятирічки 
в Туркменії освоєно сім 
нових родовищ. 1980 року 
вони даватимуть більше 
половини газу, що видобу
вається в Каракумах.

S загояі- 
ода* молодь

«Красная 
тракторів 
на поля

У КОЛГОСПІ 

звезда» п’ять 
щодня роблять 
«рейси родючості». Меха
нізатори колгоспу вивез
ли на плантації майбутніх 
культур уже 19700 тонн 
органічних добрив, що 

. значно більше річного 
плану. Добре працює на 
перевезенні комсомолець 
Микола Фролов.

З молодих механізато
рів райсільгосптехніки 
створено механізований 

загін по вивозці перегною. 
З загоні — з основному 
молодь і -комсомольці, то
му його сміливо можна 
назвати комсомольсько- 
молодіжним. Силами за
гону на сьогоднішній день 
вивезено на поля госпо
дарств району понад 121 
тисячу тонн добрив. Висо
копродуктивно працюють 
комсомольці Р, Салімга- 
рєєв, Ф. Шаймухамегов.

А. ФАЇЗОВ.
Бакалнпський район.

Виконати план десятої 
п'ятирічки до 110-ї річни
ці з дня народження 8. І. 
Леніна — з такою ініціати
вою виступив колектив 
дражирувальної дільниці 
цеху вітамінних препара
тів Уфімського вітамінного 
заводу. 150 тонн вітамін
ного драже на суму п’ять 
мільйонів карбованців ви
пустить понад план цей 
цех до квітня 1980 року.

На вахту соціалістично
го змагання за гідну зу
стріч ювілею стала й ком
сомольсько - молодіжна 
бригада Валентини Ма- 
кушкіної з дільниці фар- 
сузання глюкозних табле
ток.

5. БАХОВ.
Уфа.

У сгерлітамацькому 
об єднанні «Сода» стало 
вже традицією, що за-

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ:

БАШКИРСЬКА АРСР

ЛИТОВСЬКА РСР

стрільниками трудових 
вахт найчастіше виступа
ють молоді робітники со
дового виробництва. Не 
за горами 60-річний юві
лей Башкири. І на недав
ніх комсомольських збо
рах у цеху абсорбції-ди- 
стиляції № 2 молоді хі
міки знову виступили з 
трудовою ініціативою. 
«Якість, економія, береж
ливість» — девіз їхньої 
нової вахти. А тиждень з 
13 по 20 березня вони 
пропонують оголосити 
тижнем найвищої про
дуктивності праці. Перши
ми їхній заклик підтрима
ли комсомольці цеху ву
глекислого барію № 2.

Є. ПЕЛЕВІН.
Стерлітамак.

ЗА
КАЛЕНДАРЕМ 
ПЕРЕДОВИКІВ

Нинішнього року колек
тив бригади Р. А. Галєєва 
багато разів завойовував 
першість у соціалістично
му змаганні серед буро
вих бригад РІТС-2 Уфім
ського управління буро
вих робіт. На початку цьо
го року на своїх бригад
них зборах галєєвці вирі
шили виконати річне зав
дання до 25 грудня, про
бурити понад план 500 
метрів гірських порід, зе
кономити матеріалів на 
15 тисяч карбованців,

— Ми трохи сумнівали
ся, — каже Ренат Ахгя- 
мович, — що, переїхавши 
із Сергєєвської площі на 
нове, Уршацьке родови
ще нафти, зуміємо працю
вати так високопродук
тивно. Але до колективу 
обов’язково приходить 
успіх, якщо до неухильно
го додержання виробни
чої дисципліни додається 
майстерність і ентузіазм 
кожної людини. Ми про
бурили цього року понад 
15 тисяч метрів гірських 
порід, здали замовникам 
шість свердловин. Усі во
ни закінчені з прискорен
ням. Це дало змогу нам 
виконати своє річне зав
дання набагато раніше 
наміченого строку. Особ
ливих секретарів у нас не
має. Прагнемо не допус

кати простоїв, звертаємо 
увагу на так звані «дрібни
ці». Адже всяким полом
кам та ускладненням кра
ще запобігати, ніж потім 
усувати їх.

Але для того, щоб умі
ло управляти високопро
дуктивною технікою, тре
ба вчити людей, добива
тися підвищення майстер
ності. І члени бригади 
вчаться один в одного.

Багаторічний досвід, 
любов до своєї професії, 
вдосконалення техноло
гічних навиків — усе це 
дає МОЖЛИВІСТЬ бурильни; 
кам добирати потрібний 
режим буріння. Це, у 
свою чергу, веде до під
вищення швидкостей бу
ріння, поліпшення всіх 
техніко-економічних по
казників.

У бригаді важко кого- 
небудь виділити. Всі вах
ти прагнуть працювати 
високопродуктивно. Се- 
реднє виконання ви
робки з загальному 
бурінні становить 109 про
центів. Графіки ведення 
бурових робіт завжди пе
рекриваються.

І все ж у бригаді Галє
єва репутацію найкращої 
по праву має вахта бу
рильника М. Н. Нафікова. 
Своє десятимісячне зав
дання по проходці вона 
виконала на 125, 8 процен
тів. Старанно трудяться й 
вахти Ф. А, Ахунова та 
Р. І. Гаріфулліна.

У колективі міцна тру
дова дружба. Кожен го
товий прийти на допомо
гу товаришеві, і у всіх од
на турбота — забезпечити 
успіх роботи бригади.

Наприклад, ранкова 
вахта закінчує роботу і од
ночасно готує робоче міс
це для наступної, щоб та 
не втрачала марно часу. 
Зміна вахт, як правило, 
відбувається без зупинки 
устаткування.

Високе прагнення ко
лективу бригади виперед
жати час, і це допомагає 
йому працювати у високо
му ритмі. В жовтні брига
да з прискоренням на де
сять діб закінчила сверд
ловину № 745 і тепер, ви
переджаючи графік на 600 
метрів, бурить нову сверд
ловину № 347. До кінця 
року галєєвці вирішили 
дати ще 1000 метрів про
ходки понад завдання.

Сьогодні на робочому 
календарі бригади вже 
1979 рік.

В. ХАРИТОНЦЕВ,

Нині майже третину це
менту, шиферу, азбоце
ментних труб у Науйоиї- 
Акмяне випускають із 
Знаком якості.

Станісловас Венцкус — 
випалювальний. Прийшов 
сюди помічником машиніс
та всього сім ронів тому, а 
вже міцно став у ряд про
відних майстрів. Минулого 
року за перекриття проект
ної потужності обертової 
печі був удостоєний Дер
жавної премії СРСР.

— Які плани в ниніш
ньому році? Спробую пра
цювати ще краще. Вете
ран Юозас Кюдулас баг а- 
то чого навчив мене, а я 
деякий час змагаюся □ 
Альфредасом Зоркусом. 
Неабиякі у нього здібності. 
Та в серці ніякої заздрості 
до Альфредаса. Хай іде да
лі за мене. Адже наша 
спільна мета — випускати 
хороший цемент, щоб ім’я 
нашого невеликого міста 
Науиоиі-Акмяне, нашого 
народженого в радянські 
роки цементно-шиферного 
комбінату будівельники 
країни називали по-добро
му, з вдячністю.

Д. ШНЮКАС.
м. Ііауйойї-Акмяпе.

РЕЛІКВІЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ СЛАВИ
Про пертого піонер

ського ватажка в Карпа
тах В. Пістоляка розпо
відає експозиція шкіль
ного музею, який відкри
то в селі ГІідгородці 
Сколівського району. 
Відразу ж після вста
новлення тут Радянсь
кої влади юнак вступив 
до комсомолу і органі
зував у селі піонерсь
кий загін. Діти викри

УКРАЇНСЬКА РСР ______________________________________________

ВАНО-ФР АН НІ ВСЬН А ОБЛАСТЬ. Стала до ладу Богородчанська компресор
на станція газопроводу «Союз». Випробувано основне й дублююче устаткузан- 
ия. Станція перекачуватиме газ через найважчу дільницю траси, що проходить 
у Карпатських горах на висоті 1500 метрів над рівнем моря.

На знімку: черговий електрик Ярослав ГАДАЧЕК (ліворуч) та інже- 
нер-технолог зміни Юліан ПАВЛУЧИНСЬКИИ на головному щиті керування 
СТДНЦІЄЮа

. - • фото В. МИГОВИЧА. (Фотохроніка РАТАУ).

Недавно завершила ро
боту сесія Верховної Ра
ди Вірменської РСР. Де
путати розглянули і за
твердили державний план 
економічного й соціально
го розвитку республіки на 
1979 рік, який розроблено 
відповідно до рішень XXV 
з'їзду КПРС, вказівок і ре-

ПОСТУП РЕСПУБЛІКИ
комендацій, даних Товари
шем Гі. І. Брежнєвим на 
листопадовому (1978 р.) 
Пленумі ЦК КПРС. Із до
повіддю в першому питан
ні виступив голова Держ- 
плану республіки Г. Са- 
гоян. Міністр фінансів 
Вірменської РСР Д. Джа- 
ноян доповів про Дер
жавний бюджет Вірменсь
кої РСР на 1979 рік і про 
виконання держбюджету 
за 1977 рік.

Промисловість респуб
ліки успішно справилася 
із завданнями 11 місяців 
поточного року. Зросли

вали куркулів, що зай
малися саботажем 1 
шкідництвом, виступали 
з агітками і концерта
ми перед лісорубами і 
пастухами, жителями 
віддалених хуторів. У 
перші дні Великої Віт
чизняної війни фашисти 
схопили патріота і роз
стріляли його.

У день відкриття му
зею підгородецькі шко- 

виробництво і заготівлі 
всіх основних сільськогос
подарських продуктів.

1979 року намічається 
обсяг промислового ви 
робництва порівняно з ми
нулим роком збільшити 
на 6,7 процента. Приско 
реними темпами розвива
тимуться машинобудуван-

ВІРМЕНСЬКА РСР

ня, електроенергетика,
З доповіддю про проект 

Закону про Раду Міністрів 
Вірменської РСР виступив 
Голова Ради Міністрів рес
публіки Ф. Саркісян. Вер
ховна Рада прийняла за
кони про Раду Міністрів 
республіки, а також про 
вибори до Верховної Ра
ди, затвердила Укази Пре
зидії Верховної Ради Вір
менської РСР.

У роботі сесії взяв 
участь перший секретар 
ЦК Компартії Вірменії 
К. С. Демірчян.

С. БАБЛУМЯН.

лярі стали й перши
ми глядачами нової 
п’єси М. Петренка «Суд 
пам’яті», постановку 
якої здійснили на сіль
ській сцені львівські 
артисти. Виставу при
свячено їхнім славним 
землякам - комсомоль
цям.

(Кор. ТАРС).
Сколе,
Львівська область.
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Фото 0. ГОРДІЄВИЧА.

(Фотохроніка РАТАУ).

УКРАЇНСЬКА РСР

...Повільно пливуть над білосніжним полем два чотирирядних «Узбекистані!», лишаючи за собою смуги очищеного від сирцю бавовнику. За штурвалами машин __жінки. Перша — прославлений механізатор Киргизії, один з іпіціаго-
ПОПЕРЕДУ—
«ШІСТНАДЦЯТЬ ДІВЧАТ»

й назвали — «Он алти низ» («Шістнадцять дівчат»).Правління подбало про Збудували польовий стан з просторою верандою, спальними кімнатами, червоним кутом та їдальнею.
КИРГИЗЬКА РСР

колгоспу новачків, добротний

З cm op

ВІННИЦЯ. Колектив про
мислово-художнього об'
єднання «Вінничанка» з 
усіх показників достроко
во виконав план трьох ро- 
рів п’ятирічки. Понад зав
дання тут уже реалізова
но продукції на суму 
більш як 200 тисяч карбо
ванців при річному зобо
в'язанні — 120 тисяч кар
бованців. Близько 400 тру
дівників працюють у раху
нок четвертого року п’яти
річки.

рів руху «Дівчата, на трактор!», а нині голова колгоспу імені Фрун- зе, Герой Соціалістичної Праці Ольмасхан Атабе- кова. Поруч — її учениця, бригадир першої в республіці дівочої комсомольсько - МОЛОДІЖНОЇ бавовницької бригади Асилкан* Акматова.Був час, коли колгосп імені Фрунзе мав гостру потребу в бавовноробах. Тоді й звернулася керівник господарства О. Атабекова по допомогу до комсомолок, випускниць місцевої середньої школи. А сформувати молодіжну бавовницьку бригаду вона запропонувалаАкматовій, що закінчила Ошський технікум. У лективі виявили, бажання працювати шістнадцять дівчат. Так бригаду
Асилкаінрадгосп- новому ко-

ПРОЕКТ

«Членом» колективу стала на перших сама голова - дівчат водити і комбайни.Всі види робіт бригада своїми силами. Вже минулого року дівчата довели врожай сирцю до 40 центнерів з гектара, а нинішньої осені «додали» до них іще п’ять центнерів.За прикладом «Шістнадцяти дівчат» у бавоз- носіючих районах Киргизії працювало цього року понад п’ятдесят комсомольсько - молодіжних бригад, створених з випускників середніх ШКІЛ.

порах 1 — вчила тракторипольових виконує
Почесне право вручити 

експлуатаційникам симво
лічний ключ зід другої 
черги Одеського припор
тового заводу завоювала 
комсомольсько - молоді.-к- 
на бригада гідробудівни
ків Сергія Франчука. З 
оцінкою «відмінно» вона

їхнім товаришам швидко 
оволодіти будівельною 
професією. Наставником, 
другом і порадником но- 
вачкіз був Сергій Фран- 
чук — у минулому стар
шина першої статті. До
свіду копровщика він на
був під час спорудження

Ош.

В. 0РЕНБУРГ1Н, 
-А. ПЕТРОВ, 

кор. ТАРС.

ЛАТВІЙСЬКА РСР

МОЛОДОГО АРХІТЕКТОРА
Затверджено проект ре

конструкції історичного 
центру латвійського міста 
Ьауска. Його автор — мо
лодий архітектор Маріс 
Сканіс — поставив завдан
ня зберегти у процесі пе
ребудови своєрідність ста
родавнього міста.

Ьауска — одно з неба
гатьох міст, девчітко вира
жені принципи архітекту
ри епохи Відродження. І 
реставрувати передбача
ється лише будівлі, що 
мають історичну й худож
ню цінність. На місці реш
ти буде стаорено житло
ву, торговельну й турис
тичну зони, в яких збере-

проектом, піде, 
центр міста, за- 
його для пішо-

жеться своєрідність вузь
ких середньовічних ву 
лиць. Транспортний потік, 
згідно з 
минаючи 
лишивши 
ходів.

Над своїм планом моло
дий спеціаліст почав пра
цювати ще будучи студен
том Ризького політехніч
ного інституту. Дослід
женню історичної забудо
ви Бауски і шляхам рес
таврації міста він присвя
чував свої курсові робоїи, 
доповіді в студентському 
науковому товаристві, ди_ 
пломний проект.

(Кор. ТАРС).

Подвійно радісним був 
цей день для однієї з най
молодших доярок Латвії 
Скайдріте Гріїїхофп з кол
госпу «Зелта Друва». Ко
муністи колгоспу пряная 
ли її кандидатом у члени 
партії, а Добельськин рай
ком комсомолу за високі 
трудові успіхи вручив їй 
туристську путівку на Ку
бу г- - -

Дояркою Скайдріте ста
ла два роки тому. Підтри
мавши почни випускників 
середніх шкіл Костром
ської області, які виріши-, 
ли лишитися в рідних гос
подарствах, пішла працю
вати на комплекс «Центі- 
ба*. . .

Минулого року С. Грія- 
хофи надоїла від кожної 
корови по 5967 кілограмів 
молока — це найкращий • 
результат серед молодих 
доярок Латвії. Запорука її і 
успіху — в умінні раціо
нально організувати робо- і 
чий день, у неослабній ува- і 
зі до підопічних, ЯКОСТІ і 
кормів і, звичайно, у пго- і 
фесійній майстерн о с г і. і 
«Меню» для тварин до
ярка складає за їхніми 
«заслугами»: чим вінці на
дої, тим повніша годівни-

ця. Тому й піші, в ці зи
мові дні, вона надоює від 
кожної корови майже 
пуду молока на день.

В останні роки за путів
ками комсомолу на ферми 
республіки направлено 
СОТНІ ВИПУСКНИКІВ сіль
ських середніх шкіл. Це 
дало змогу багатьом гос
подарствам розв'язані 
проблему тваринницьких 
кадрів. Молоді, оволодіває 
секретами майстерності 
ше тільки на кур
сах, створених у колгоспах 
і радгоспах, а н в СГІТУ, в 
районних школах передо
вого досвіду. Молодим 
.тваринникам створено умо
ви для високопродуктив
ної праці, навчання і від
починку. 

' У відповідь 
листопадового (1978^ р.) 
Пленуму ЦК 
яких велика 
ляється дальшому розвит
кові тваринництва, молоді 
працівники ферм республі
ки вишукують ще не ви
користані резерви, наміча
ють нові, вищі рубежі.

по

на, рішення

КПРС, V 
увага приді-

А. «ЛІЄПНІЄЦЕ, 
кор. ТАРС. 

Добсле.

ФЛОТСЬКИЙ
здала останній об'єкт 
ударної комсомольської 
будови — найглибший на 
Чорному морі причал для 
швартування океанських 
танкерів.

1974 року на безлюдно
му березі Аджалицького 
лиману сорок п'ять пер- 
шопрохідців забили перші 
палі. Більшість юнакіз тоді 
лише вернулися зі служби 
на флоті і ще не мали 
спеціальностей. Але флот
ський гарт, наполегливість 
допомогли недавнім 
мінникам бойової і 
тичної підготовки 
Черзонопрапорното
тійського флоту Володи
миру Рибаку, Валерію Бе
лякову, Анатолію Позня
кову, Віктору Солнцеву та

від- 
полі- 
дзічі 
Бал-

УЗБЕЦЬКА РСР

ЗЛАГОДЖЕНО
АЛ МАЛИК. На Алма 

лпцькому хімічному заводі 
в Узбекистані дав першу 
продукцію великий коми 
лекс по виробництву амо
фосу. І ось цими днями 
тут одержано перший про
дукт. У будівництві комп
лексу відзначилися колек
тиви трестів «Ллмаликсаи- 
пецьбуд», «Узсіальмоп- 
таж», «Середазтепломон- 
таж» та інших ооганізалій.

С. БОЧАРОВА.

ГАРТ
ІллічІзського порту. Тепер 
у бригаді повна взаємоза- 
мінюзаність: кожен може 
в потрібний момент вико
нувати обов'язки копров
щика, арматурника, водо
лаза, бетоняра.

Зроблено вже чимало. 
На рахунку колективу три 
з половиною тисячі по
гонних метрів берегоук
ріплень. Це — три вели
ких причали, при споруд
женні яких гідробудівни
ки С. Франчука застосу
вали найновішу техноло
гію, розроблену за їхньою 
пропозицією спеціаліста
ми «Чорноморноінпроек- 
ту».

В. ДЕНИСКО, 
кор. РАТАУ.

Ім’ям комісара Шліхтерз 
названо на просьбу ком
сомольців Душанбинсько- 
го музучилища

ДАЛЕКІ
одну з ву-

ті
Коглубаньлиць селища

Волгоградської області.
Чотири роки тому, по

чавши писати історію ко
лишньої 80-ї гвардійської 
Уманської ордена Сузоро- 
ва стрілецької дивізії, . а 
рядах якої воювали й ви
пускники музичного учи-

З МАЛОЇ СЦЕНИ

На знімку (зліва на
право): майстри машинної 
вишивки — комсомолки 
Тетяна КОЛОДКО, Ніна 
СОРОКА, Надія ЄМЕЛЬЯ- 
НОВА, Лариса БЕРЕЗНЮК.

ІІІЇУРМ ВИСОТМайстерні студентського проектно-конструкторського бюро Харківського автошляхового інституту стали знімальним майданчиком Центральної студії документальних ловннм «героєм» стрічки буде новин турбореактивний гоночний автомобіль ХАД1-9, нагороджений повним комплектом медалей ВДНГ СРСР.— Хлопцями керувала мрія — створити' реактивну машину для побиття на ній абсолютного рекорду швидкості

фільмів. Го-

ДНІПРОПЕТРОВ С Ь К. 
Святом для-тисяч малень
ких мешканців міста стала 
всесоюзна виставка худож
ників головного дитячого 
журналу «Мурзилка», що 
відкрилася тут. Глядачі з 
радістю зустрілись з улюб
леними творами відомих 
майстрів Ю. Васнецова, 
В. Коиашеви ча, Д. Ш ма- 
ринова та інших чародіїв 
малюнка.

лища, черзоні слідопити з 
клубу «Едельвейс» дові
далися про А. Н. Шліхте- 
рз — першого комісара

ТАДЖИЦЬКА РСР

дивізії. Він героїчно биася 
за визволення селища 
Котлубань від німецько- 
фашистських загарбників, 
а потім брав активну участь 
у його відбудові. Зібрав
ши матеріали про героя, 
комсомольці училища пе
редали їх у Котлубанську

впер- лодіжною секцією гвор- кають. Саме тут уперше 
Мол- чої молоді в Молдавсько- заявила про себе й Гали- 

давського академічного му театральному товарист- 
музично-драматичного те
атру імені О. С. Пушкіна 
як виконавиці головної ро
лі. Бона успішно викупи
ла у прем'єрі вистави за 
п’єсою І. Еркеля «Тоот, 
майор та інші». Дебюіант- 
ка, г.~ 
«другого плану», розкри
лася в ній, як яскрава ха
рактерна актриса.

Головну роль молодій 
артистці довірив постанов
ник вистави В. Апостол, 
який одночасно керує мо-

Ім’я Галини Друк 
ше названо в афішах

ві.
— Право ча дебют, — 

сказав він, — Галина за
воювала на малій сцені 
при Кишинівському Будин
ку актора.

Така сцена, відкрита з 
що досі грала героїнь ініціативи секції, стала 

справжньою творчою май
стернею 
режисерів, 
дожникіз, 
Сюди вони приходять зі 
своїми задумами, тут во
ни експериментують, шу-

для молодих 
артистів, ху- 
композиторіз.

на Друк, яка підготувала 
моновиставу «Едіт Піаф». 
Того часу вона, випускни
ця Кишинівського інститу
ту мистецтв, була серед 
тих, кого не бачить гля
дач, — працювала дикто- 
ром-перекладачем вистав 
Молдавського театру на 
російську мову. В диктор
ській кабіні, мріючи про 
вихід на сцену, дівчина пе 
реграла для себе десятки 
ролей класичного й сучас
ного репертуару.

Наполеглива, до повної

ШВИДКОСТІпа суші 1 100 кілометрів на годину, — сказав керівник студентського КБ, заслужений майстер спорту СРСР В. Нікітіп.За двадцять років роботи бюро тут створено ціле «сімейство.» швидкісних автомобілів з карбюраторними, газо турбін і ш ми, електри чни- іии й турбореактивним двигунами, на яких установлено 36 всесоюзних рекордів швидкості.
В. ГАТАШ, 
кор. ТАРС, 

Харків.

МУРЗИЛКИ“
Невичерпність фантазії, 

багатобарвність, дивовиж
на виразність позначають 
представлені в місті на 
Дніпрі роботи і іменитих,.і 
молодих графіків. Зразки 
творчості радянських ілю
страторів дитячого щомі
сячника показуються в та
кому обсязі вперше на 
Україні.

Г. ЦУРКАНОВ, 
кор. РАТАУ.

селищну Раду народних 
депутатів, яка й присвоїла 
ім’я Шліхтера 
лиць.

Різноманітна 
«Едельвейса», 
двох тисяч експонатів 
брали слідопити для кім
нати бойової слави учили
ща, Тут і перші 
Радянської влади, 
ні номери газет 
років, листівки, 
фотографії, карти 
прикладом членів 
пошук включилися 
юнаків і дівчат 
шанбе.(Кор. ТАРС).Душанбе.

одній з ву-

діяльність
Близька

зі-

декрети 
унікаль- 
воєнних 
рідкісні 
боїв. За 
клубу в 

сотні
шкіл Ду-

МОЛДАВСЬКА РСР

самовіддачі праця, допо
мога наставників — вете
ранів сцени, вивели Гали
ну в число тих, кого нази
вають надією театру. Те
пер у неї багато роботи. 
Але артистка не забуває 
і про «малу сцену», де 
вона зробила перші кро
ки у велике мистецтво. 
До нового сезону Галина 
Друк підготувала прем’є
ру — моновиставу за тво
рами японської поезії.

Р. ХОЛІ ЕННО, 
кор. ТАРС.
Кишинів.
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Сеанс одночасної гри, 
що ного дав ровесникам 

наймолодший майстер на
шої країни 15-річниЙ Гар- 
рі Каспаров, увінчав свят
кове новосілля юних ба
кинських шахістів. Дитя
чо-юнацька спортивна шко
ла шахів, яка відзначає 
цього року десятиріччя, 

одержала до ювілею чу
довий подарунок — новий 
комплекс, розташований на 

одній з центральних ву
лиць Баку. Тут зможуть

них іграх посіла четверте 
місце. В активі юних азер
байджанських шахістів пе
ремоги на всесоюзних зма
ганнях ДІОСШ, успішні 
виступи в популярному 
турнірі палаців піонерів 
на приз «Комсомольской 
правды».

Невпізнанно змінилася в 
останні роки шахова гео
графія Азербайджану. На 
рівних ведуть боротьбу з 
бакшшямн діти з бага
тьох міст і районів. Поя-

РЕПОРТЕР -

АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА РСР

ЗА ПАРТОЮ-ШАХІСТИ
одночасно займатися улюб
леною грою 70—80 дітей. 
А всього до школи 
зараховано 300 юних ві
ком від 5 до 17 років. До 
їхніх послуг — світлі про
сторі кімнати, турнірний 
зал, бібліотека.
’ Є,' напевно, якась симво
ліка в тому, що нова шке- 
Іла розмістилася в сусідстві 
■з тим будинком, де більш 
як півстоліття тому в ма
ленькій напівпідвальній 
кімнатці бакинські шахіс
ти проводили перші міські 
чемпіонати. Великий шлях 
пройшли за цей час шахи 
в Азербайджані.

Нині в республіці є між
народний гросмейстер Во
лодимир Багіров. Вирос
тає нове покоління шахіс
тів, з яким пов’язується 
багато надій, його лідери 
-г- учасник вищої ліги все
союзного чемпіонату 15- 
річиий Каспаров. молоді 
здібні майстри Е. Магер
рамов, Р. Корсунськнн, 
Ф. Сідеїф-заде та інші. 
Нинішнього року команда 
Азербайджану потрапила в 
число фіналістів на спар
такіаді школярів у Таш
кента. а торік па мо.-ТОДІЖ-

вилпея цілі шахові сім’ї. 
На недавній юнацькій 
першості республіки увагу 
спеціалістів привернула 
гра Фатуллаєвих з Нахі
чевані — двох братів і 
двох сестер, в активі яких 
4-е її 5-е місця в турнірі. Є 
у них і «резерв» — шести
річна сестричка Джалаля, 
яка вже брала участь 
у традиційному сімейному 
аналізі партій. Бій фаво
ритам дали брат і сестра ~ 
Курбанови з Касум-Ісмаї- 
лова та інші сімейні 
«команди». Все це — ви
хованці шахових секцій 
дитячо-юнацьких спортив
них шкіл і палаців піоне
рів, яких з кожним роком 
стає дедалі більше.

Як повідомили корес
пондента ТАРС у Мініс
терстві освіти республіки, 
тепер кожний шостий шко
ляр Азербайджану регу
лярно займається шахами. 
До 1980 року планується 
ввести в дію ще шість ша
хових шкіл, відкрити 
п’ять спеціалізованих ша
хових класів у загально
освітніх школах.

В. АСРІЯН, 
кор. ТАРС.

ГРУЗИНСЬКА РСР

«ТБІЛІСЬКІ 
ВЕЧОРИ» 
БІЛЯ 
ИЕТЕХСЬКОГО 
ЗАМКУ

Виступи популярногс 
вокально - інструменталь 
ного ансамблю «Оре 
ра» на плато біля ста
родавнього замку Метехі 
стали святом для шану
вальників цього таланови
того колективу. Стрімка 
скеля, увінчана пам’ятни
ком засновникові міста 
Тбілісі Вахтангу Горгасалу, 
старовинні балкони, що на
висли над Курою, стали 
природною декорацією нон« 
цертів «Тбіліські вечори».

Глядачі палко аплоду
ють керівникові ансамблю 
Вахтангу Кікабідзе,
Н. Брегвадзе.

«Тбіліські вечори» підго
тував режисер С. Мревлі- 
швілі, заслужений артист 
республіки 3. Яшвілі, ху
дожник М. Чавчавадзе.

На знімках: внизу
— біля стін старо
давнього Метехськ ого
го замку лунають грузин
ські мелодії у виконанні 
ансамблю «Орера»; вгорі
— народна артист-
на Грузинсьної РСР 
Мані БРЕГВАДЗЕ, заслуже-

ні артисти республіки, ке
рівник ансамблю «Орера» 
Вахтанг КІКАБІДЗЕ і Тей
мураз ДАВІТАЯ.

Фото С. ЕДІШЕРАШВІЛІ 
І М. ДАТІКАШВІЛІ.

„Пропагандист, 
агітатор— 
п’ятирічці“

Так названо нову ек
спозицію на обласній по
стійно діючій виставці 
наочної агітації в Бу
динку політичної освіти 
обкому Компартії Ук
раїни.

Мета виставки — на-
очно показати форми і
засоби роботи партійних
організацій 
здійсненню 
Ініціативи

області по 
Ідеологічної 
«Пропаган

дист, агітатор — п’яти
річці». Виставка знайо-
мить відвідувачів із за
собами Ідейно-політично
го, патріотичного й- тру
дового виховання моло
ді-

В експозиції вдало ви
користано фотознімки 
зразків наочної агітації. 
Привертають увагу гля
дачів кольорові вітражі: 
«КПРС. Партія — ро
зум, честь, совість на
шої епохи», «П’ятирічці 
— ударну працю» та ін
ші.

СПОРТИВНЕ ЕСТОНСЬКА РСР

ПОПОВНЕННЯ «НОРМИ»
Всі молоді робітники ви

робничого об'єдн а н н я 
«•Норма» в Талліні. які по
чали цього року військову 
службу, — значнівці ГПО, 
і ножний з них має спор
тивні розряди із стрільби, 
плавання, військово-техніч
них видів спорту. Підго
товлено їх у первинній ор
ганізації ДТСААФ підпри
ємства.

...Засідання комітету 
ДТСААФ об’єднання, при
свячене роботі секції вод
них видів спооту. було ба
гатолюдним. Тренер з під
водного орієнтування гра
вірувальник Руді Симмер 
розповів ппо минулий се
зон, про літні тренування 
на прилеглих озерах, про 
участь у всесоюзних і рес
публіканських змаганнях. 
Він відзначив, що й тепер 
тренування не припиняю
ться — в розпорядженні 
спортсменів плавальний 
басейн. Серед заводських 
підводників чотирнадцять 
майстрів спорту СРСР (з 
них два — міжнародного 
нласу), сім кандидатів у 
майстри і шість першороз
рядників.

Більшість спортсменів 
почала свою роботу на 
«Нормі» ще до призову в 
лави Радянської Армії. Але 
стаж у них безперервний 
— майже всі молоді робіт
ники після військової 
служби повертаються на 
рідне підприємство.

— Підготовці призовни. 
нів в об'єднанні приділя
ють особливу увагу, — 
розповідає член комітету 
ДТСААФ, фрезерувальник 
Ейнар Лепп. — Для них 
організовують екскурсії по 
місцях бойової слави, пере- 
гляди кінофільмів про по

двиги радянських воїнів, 
зустрічі з ветеранами Ве
ликої Вітчизняної війни. 
Для військової служби по
трібна добра фізична під
готовна майбутніх захис
ників Батьківщини, І □ 
розпорядженні призовни
ків підприємства свій ста
діон, стрілецький тир.

У комітеті ДТСААФ об’єд
нання є папка, в якій зі
брано подяки від команду
вання військових частин, 
де служили і служать ви
хованці підприємства. Фі
зичне загартування, здо
буте на «Нормі», допомог, 
ло хлопцям швидно ввійти 
в ритм військової служби, 
стати класними спеціаліс
тами. Повернувшись на 
рідне підприємство, колиш
ні воїни добре себе заре
комендували: на заводській 
Дошці пошани більшість 
передовиків — недавні вій
ськовослужбовці.

Багато працівників ви
робничого об’єдна н н я 
«Норма» є членами 
ДТСААФ. І не просто чис
ляться, а беруть активну 
участь у роботі організації. 
Тільки з початку ниніш
нього року тут підготовле
но понад 400 спортсменів- 
розрядників з військово- 
технічних видів спорту, 
понад 250 чоловій викона
ли норми ГПО.

За активну роботу по 
військово - патріотичному 
й спортивному вихованню 
первинну дтсаафівську ор
ганізацію об'єднання на
городжено великим знаком 
ЦК ДТСААФ СРСР.

С. СМИРНОВ, 
кор. ТАРС. 

Та.ілін.

(Фотохроніка ТАРС).

ПРИРУЧЕННЯ 
«ПОЛІСЬКОГО ТЛССЛРА»

Хоча клімат Білорусії не 
відзначається особливою 
м’якістю, і тут дістала про
писку професія шовківни
ка. Першими її представ
никами стали юннати Глу- 
боцької та Озерецької се- 
рідніх шкіл на Вітебщи- 
ні — учасники наукового 
експерименту.

— Без їхніх невтомних 
рук і спостережливих очей 
ми не могли б обійтися, 
— переконано каже про
фесор Вітебського педін
ституту, доктор біологіч
них наук Всеволод Анато
лійович Радкевич. — Це 
вони, юні наші помічники, 
остаточно приручили «по
ліського тассара».

... Дубовий шовкопряд 
«поліський тассар», виве

дений українськими селек
ціонерами, зарекоменду
вав себе старанним тка-

чем. У Волинській області, 
наприклад, шовкопряди, 
виведені з кілограма гре
ни, встигали «зіткати» на 
листі дуба до 165 кілогра
мів коконів. Одначе недав
но рекорд побито. І оно
вили його білоруські юн
нати. По третині тонни 
ШОБКОВИХ коконів — такий 

«урожай» одержали вони 
з кожного кілограма гре
ни/

Важлива й така особли
вість: діти відгодовували 
гусінь не дубом, а березо
вим І вербовим листям. 
У підсумку експери 
мент, що тривав ряд ро
ків, дав позитивну відпо
відь на питання, що хви
лювало вчених і лісівни
ків: бути чи не бути в Бі
лорусії шовківництву? Те
пер для «всеїдного» шов
копряда ліси республіки

БІЛОРУСЬКА РСР

зможуть з користю для 
себе щороку «виділяти» 
сотні тисяч тонн листя, яке 
поки що спалюється у во
гнищах при очистці зеле
них масивів. Такої кількос
ті біомаси досить, щоб 
відгодовані на ній шов
копряди видали до 75 ти
сяч тонн коконів.

... Настала зи/ла- Спусті
ли величезні плівкові па
латки — інсектарії, в яких 
діти вигодовують шовко- 
носного «поліського тасса
ра». Сидять за партами 
«головні шовківники» Озе
рецької школи М. Заєць, 
Л. Коллонтай і Г. Глазкіна. 
А коли знову прийде пора 
канікул, разом зі своїми 
друзями по лісництву і та
бору праці та відпочинку 
вони знову займуться 

важкою, сповненою тур
бот, але улюбленою спра
вою — шовківництвом.

І. подорожлнсь- 
КИЙ,
кор. ТАРС.

Вітебськ.
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Через деякий час вис
тавка наочної агітації 
стане справжнім мето
дичним центром. Па вій 
буде представлено екс
понати з усіх міст 1 ра 
йонів. Експозиція роз
повідатиме про кращий 
досвід ідеологічної ро
боти партійних організа
цій нашої області.

В. ТКАЧУК.
Інструктор відділу про
паганди 1 агітації об
кому Компартії Украї
ни.

ІІ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
25 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 6.00 )
— «Час». 8.40 — Гімнасти- ’ 
кл. 9.00 — Мультфільми.
9 30 — Телефільм «Того
річна кадриль». По закін
ченні — новини. —
Новини. 14.50 — «Твій труд }
— твоя висота». Док. теле- . 
фільми. 15.55 — «По муле- і 
як і виставочних залах». » 
«Музой В. Васнецова». . 
16.15 — «Наш сад». 16.45 <■
— «Грає лауреат міжна- •
родного конкурсу С. Пота- 
піна». 17.00 — Чемпіонат
СРСР з хокею з м ячем: 
«Динамо» (Алма-Ата) -- 
«Динамо» (Москва). 2-й 
тайм. 17.45 — «Рік тпстііі
•— рік ударний!». «Друга 
цілина».’ Док. телефільм.
18.45 — «Сьогодні у світі..
19.00 — «Снігова веселка» 
Концерт колективів дитя
чої художньої самодіяль
ності м. Москви. 19.35 — 
До 80-річчя МХАТу. О. М. 
Островський. «На всякого 
мудреця ДОВОЛІ ПРОСТОТИ". 
Фільм-внстава. 21.00 —
«Час». По закінченні — 
«Сьогодні V світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.20 — К. т.
Відеофільм «Вагомий ко
лос України». 11.20 — Док. 
телефільм «Пам'ять збере
же». 11.40 — Шкільний
екран. 10-й клас. Фізика. 
12.10 — «Срібний дзвіно 
чок». 16.00 — «Перемож
ним ленінським ШЛЯХОМ’.. 
Пам'ятні місця Харкова, 
зв'язані з проголошенням 
Радянської влади па Ук
раїні. 17.00 — К. т. Для
дітей. «Сонячне коло... 
17.30 — «Соціальний порт
рет колективу Миколаїв
ського суднобудівного за
воду «Океан». Передача 1. 
18.00 — Концерт Інстру
ментальної музики. 18.30
— «Ми танцюємо І співає
мо». 19.00 — К. т. «Акту
альна камера». 19.30 —
К. т. «Таланти твої. Украї
но». Концерт учасників ху
дожньої самодіяльності.
20.45 — К. т. «На добраніч 
діти!» 21.00 — «Чяс». 21.35
— Фільм «Щорс». По закін
ченні — К. т. Новини.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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