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мольська конференція. З доповіддю виступив пер- І 
ший секретар міськкому комсомолу Яків Бондар.

На конференції виступили перший секретар Кіро
воградського міськкому Компартії України В. О. Со- ■ 
куренко та перший секретар обкому комсомолу 
О. О. Скічко.

У роботі конференції взяли участь секретар обко
му Компартії України А. І. Погребняк, завідуюча сек- І 
тором «Комсомольського прожектора» ЦК ВЛКСМ І 
Н. М. Пищаєва, завідуючий відділом студентської 
молоді ЦК ЛКСМ України М. Ф. Головатий.

Першим секретарем Кіровоградського міськкому 
комсомюлу обрано Сірина Михайла Михайловича, 
другим — Зятінз Сергія Михайловича, секретарем — ‘ 
завідуючою відділом учнівської молоді — Гарбу На- 
талію Анатоліївну.

і . . І

Кіровоградська міська звітно-виборна комсо-

З XXXI Кіровоград* 
ської міської комсо
мольської звітно-ви
борної конференції.

Незалежно від того, 
ти стоїш: за верстатом, 
ля класної дошки чи 
прилавком, існує важлива 
міра оцінки твоєї праці: 
якість. «Як єсть», — казали 
в давнину люди. Що зро
бив, те твоє. І ніякими яр
ликами його не зміниш.

Кожен день, кожну го
дину життя ми оцінюємо 
за критерієм якості, що 
стала основною ознакою 
десятої п’ятирічки. Саме 
з цієї позиції аналізували 
зроблене за два роки 
учасники XXXI Кіровоград
ської міської звітно-ви
борної комсомольської 
конференції.

Головним мірилом тру
дової, громадської актив
ності юнаків і дівчат є їх
ня участь у патріотичному 
русі «П’ятирічці ефектив
ності і якості — ентузіазм 
і творчість молодих!» По
над 300 молодих вироб
ничників уже рапортували 
про виконання п'ятирічних 
завдань. Зростають ряди 
молодих гвардійців п’яти
річки. Це результат робо
ти комітетів комсомолу по 
пропаганді цінних ініціа
тив, з якими виступили 
молоді новатори. Все біль
ше послідовників знахо
дить почин червонозоріь- 
ців «Виробничим втратам 
—комсомольський заслін!» 
Недавно пролунала ініціа
тива бригади Олексія По
пова з /механоскладально
го цеху № 2 заводу «Чер- 
Еона зірка»: «До 110-ї рій
ниці з дня народження 
В. І. Леніна — 6 річних 
завдань!»

Як відомо, у виробничих 
колективах найшвидше 
реалізуються цінні почи
нання. Що ж стосується 
комсомольсько - молодіж
них бригад, то вони—шко
ла професійного зростан
ня І соціального змужнін
ня молодих трудівників.

Серед делегатів конфе
ренції був і колишній груп- 
комсорг комсомольсько- 
молодіжної бригади тока
рів Анатолія Скворцова з 
цеху № 9 заводу трактор
них гідроагрегатів Олек
сандр Кубишкін. На базі 
цього колективу, одного з 
кращих на підприємстві, 
створено нову комсомоль
сько-молодіжну бригаду, 
очолити яку випала честь 
групкомсорговк Олек
сандр дуже добре сказав 
з трибуни конференції 
про дружбу, взаємовируч
ку, непорушний робітничий 
закон «Один за всіх, усі за 
одного». Саме ці риси ко
лективізму допомогли мо
лодим токарям працювати 
на один наряд, 
сподіватися, що і в ново- 
створеному 
справи підуть не гірше.

Ще один штрих до роз- 
ц мови про комсомольсько-
I молодіжні: нинішнього

року в них подано 243 ра-

де 
ві
за

ціоналізаторсьні пропози
ції, економічний ефект від 
впровадження яких стано
вить 32 тисячі карбованців.

Помітним контрастом на 
фоні здобутків є недоліки 
в роботі -з комсомольсько- 
молодіжними колектива
ми. Ще мало в Кіровогра
ді бригад, які працюють 
за єдиним нарядом, — 
всього 20. Винні в цьому і 
комітети комсомолу про
мислових підприємств, які 
слабо або й зовсім не дба
ють про впровадження

торговельного об'єднання 
«Кіровоград». Та в роботі 
комсомольських організа
цій торгівлі, сфери обслу
говування ще є недоліки. 
Мало молоді направляє
ться в торгівлю за комсо
мольськими путівками. 
Нерідко господарські ке
рівники не реагують на 
запити молодії

Кіровоград нині схожий 
на величезний будівель
ний майданчик. Місто 
оновлюється буквально на

1462 члени ВЛКСМ, то в 
1979 — 1278.

Не можна забувати, що 
в промисловості міста що
місяця близько 70 комсо
мольців не виконують 
норм виробітку. Значить, у 
їхніх комсомольських ор
ганізаціях мало уваги при
діляють підвищенню про
фесійної майстерності но
вачків, ефективності со
ціалістичного змагання. 
Велике значення має чітка 
система розробки і захис
ту соціалістичних зобсв'я-

ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

найголовніший критерій
ЯКІСТЬ НАШОЇ РОБОТИ

в

Хочеться

колективі

прогресиЕмої форми праці.
Викликає тривогу й ге, 

відзначалося на конфе
ренції, що основна части
на юнаків і дівчат працює 
поза КМК. Так, на заводі 
«Червона зірка» у комсо
мольсько-молодіжні брига
ди об’єднані лише 4 про
центи усієї молоді підпри
ємства, в будівельних ор
ганізаціях комбінату «Кі- 
ровоградважбуд» — 10
процентів.

У процесі створення та
ких колективів нерідко ви
никають труднощі об’єк
тивного характеру. Але це 
не може служити пояснен
ням тому, що в комсо
мольсько - молодіжних 
бригадах промислових 
підприємств міста працює 
лише 81 випускник проф
техучилищ, лише 39 під
літків. Переглянути свою 
позицію в цьому питанні 
побинєн комітет комсо
молу заводу друкарських 
машин. Тут працюють 215 
підлітків, а в складі КМК— 
лише один. Половина 
бригад міста не веде шеф
ської роботи у школах і 
профтехучилищах.

Мабуть, докорінного пе
регляду потребує практи
ка створення КМК, коли 
через надмірну увагу до 
процентних показників за- 
бувасіься, що комсомолз- 
сько-молодіжний колек
тив — це не просто група 
людей, які працюють ра
зом. Це вихователь, у ньо
му формується тверда 
життєва позиція, визначає
ться майбутній шлях лю
дини.

Учасники конференції 
звернули увагу й на стан 
справ у сфері обслугову
вання, де працюють 80 
комсомольсько - молодіж
них колективів, понад 1000 
юнаків і дівчат. Добрі сло
ва було сказано про ком
сомольсько-молодіжні ко
лективи магазину № 10 Кі
ровоградського міськ- 
промторгу, відділу канц
товарів універсального

очах. І аїолодь обласного 
центру вносить 
своєї праці в це 
лення. «Пусковим об’єк
там—комсомольську тур
боту!» — з цим почином 
виступили спілчани Кіров- 
ського району. На ударних 
комсомольських будовах 
міста комсомольці прове
ли понад 100 суботників.

Але говорити, що якість 
організаторської роботи в 
комсомольських будівель
них організаціях відмінна, 
мабуть, рано. У багатьох 
первинних комсомоль
ських організаціях комбі
нату «Кіровоградважбуд», 
трестів «Кіровоградміськ- 
буд», «Кіровоградмашваж- 
буд», «Кіровоградсільбуд» 
на низькому рівні органі
зація соціалістичного зма
гання серед молоді. Комі
тети комсомолу недопра
цьовують у плані попов
нення комсомольських ря
дів. Так, якщо 1975 року в 
будівництві працювали

частку 
онов-

зань молодими трудівни
ками. І в цьому комсо
мольським організаціям 
допоміг би досвід, що 
його набули на заводі 
тракторних гідроагрегатів 
Тут комсомольська і проф
спілкова організації пра
цюють у тісному контакті

Такі складові роботи ко
мітетів комсомолу по мо
білізації молодих трудів
ників на виконання рішень 
XXV з'їзду КПРС, XVIII 
з’їзду ВЛКСМ, а також ли
стопадового (1979 р.) Пле
нуму ЦК КПРС і визнача
ють у комплексі якість 
цієї роботи.

Більше половини складу 
міської комсомольської 
організації становить уч
нівська то студентська мо
лодь. Це ті, кому в май
бутньому ще належить 
утвердитися в труді. І 
ні вони себе активно 
цього готують.

Уже 12 років діє в
редній школі № ЗО геогра-

ни- 
ДО

се-

фічне товариство «Гло
бус», яке об’єднує нині 
понад 200 учнів. Юні ге
ографи вчаться працюва
ти з науковою літерату 
рою, ведуть спостережен
ня за природою, активно 
пропагують своє захоп
лення сеоед школярів 
міста.

У середній школі 
цікаво й змістовно 
цює гурток «Учись 
ся». Але, на жаль, 
прикладів дуже мало, 
цілому ряді 
формально 
гуртки і факультЕтиви. 
цьому випадку якість при
носиться в жертву кількос
ті, а тому чекати вагомих 
результатів не доводи 
ться.

Безперечно, найважливі
шою ділянкою роботи 
комсомольських організа 
цій вузів, технікумів, учи
лищ, шкіл є боротьба за 
грунтовні, міцні знання. 
Навчання школярів та сту
дентів — не самоціль. 
Здатність юнаків і дівчат 
салюстійно розширювати 
свій світогляд комітети 
комсомолу повинні вміло 
направляти на головне — 
формування в /голоді 
марксистсько - ленінсько
го світогляду, активної 
життєвої позиції.

У зв'язку з цим на кон
ференції говорилося про 
невисокий рівень 
ності студентів і учнів 
суспільних дисциплін, 
підсумками літньої 
1979 року, на «4» і 
склали екзамени з 
спільно-політичних дисцип
лін в інституті сільськогос
подарського машинобуду
вання 81,6 процента сту
дентів, у педагогічному ін
ституті — 66,7 процента, в 
будівельному технікумі — 
67,4 процента, в технікумі 
механізації сільського гос
подарства — 83,9 процен
та, в кооперативному тех
нікумі — 60,1 процента. 
Це свідчить про слабкий 
зв’язок комітетів комсо
молу з кафедрами суспіль
них наук і про те, що цей

№ 16 
пра- 

учити- 
таких 

В 
шкіл учні 

об'єднані в 
В

успіш- 
із 

За 
сесії 

«5» 
су-

зм'щ-зв'язок необхідно 
нюзати.

Рішення 
КПРС та 
ВЛКСМ, 
КПРС «Про дальше поліп
шення ідеологічної, 
тико-виховної 
ставлять перед 
мольським активом 
ливі 
ідейно-політичного 
вання учнівської 
Головним його 
було й залишається вихо
вання на прикладі життя і 
діяльності В. І. Леніне. 
Особлива роль у цьому 
належить ленінським му
зеям і кімнатам. Сьогодні 
практично о усіх школах 
та інших навчальних за
кладах Кіровограда вони 
включилися в республі
канський огляд-конкурс, 
присвячений ювілею вож
дя. Так, музей В. І. Леніна 
машинобудівного техніку
му став центром виховної 
роботи з юнаками і дівча
тами не тільки цього на
вчального закладу. Тут пе
реможці соціалістичного 
змагання фотографуються 
біля прапора місько" ком
сомольської організації, 
тут посвячують у старші 
вожаті... За чотири з пе
лесиною роки існування 
музею його відвідали по
над ЗО ОСО чолоеік.

Це лише один приклад 
з багатьох. Але, відзнача
лося на конференції, де
які ради ленінських кім
нат працюють нецілеспря- 
мовано, що знижує ефек
тивність виховної роботи.

Є багато граней якості. 
А значить, і багато граней 
у роботі комсомольських 
організацій по підвищен
ню якості всієї роботи. І 
кожна з них важлива. Тож 
коА-іітетам комсомолу, 
комсомольським активіс
там обласного центру не
обхідно розв’язувати комп
лексно всі проблеми, про 
які йшлося на міській звіт
но-виборній конференції.

А. РОМАНЮК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

XXV 
XVIII 

постанова

з їзду 
з’їзду

ЦИ

полі- 
роботи» 
комсо- 

важ- 
завдання у справі 

вихо- 
молоді. 
змістом

Фс<о В. ГРИБА.
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ПОЧАТОК
БІОГРАФИ

в 

ріпи Д"гзід кращих ио.т> ■ 
днх лекторів, скажім | 
Л. С. Єрух із Олен* " 
сытою, 1\. А- У-- 
Олександрійського 
нів та інших.

Нині у дні нідіотовки до 
110-ї річниці з дня народ- І 
ял пня В. Г Леніна, обком 
комсомолу проводить ог- 
.тяд-гсоикурс лекторських 
груп районних ко.міїеіів І 
комсомолу, конкурс на 
кращу лекцію для молоді, І 
Ленінські чигання «Сира-

ЕФЕКТ, ПРОТИЛЕЖНИМ ОЧІКУВАНОМУ

■

Д0ЕВДД, 
ПРОБЛЕМИ 
пишшк

I Близько тисячі комсо- 
I (польських лекторів, об’єд- 
І ііаник у 52 лекторські гру

пи, виступають перед ми- 
І лоддіо на промислових 
І підприємствах і в трактор- 
І них бригадах, у шкільних 
І класик і сільських клубах 
1 області. Чимало серед них. 

справжніх майстрів слова. 
Але хвилює сьогодні те, 
що незадовільно ще пра
цюють лекторські групи 
Острівського, Гайворон- 
ського, ІІовоукраїиського, 
Ленінського (м. Кірово
град) та інших райкомів, 
де функції лекторів взяли 
па себе лише комсомоль
ські працівники. Якщо го
ворити про тематику їх ви
ступів, то в ній відсутні 

<1 питання атеїзму, -ідсоло- 
I річної боротьби на су час-

охорони при-пому етапі, 
роди і т. ІІІ,

Якісного 
рівня лекційної пропаган
ди можна добитися ліпне 
завдяки широкому розвит
ку мережі молодіжних 
лекторіїв, народних уві-- 
верснтегів, регулярній ор
ганізації і проведенню су- 
СПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ і герої- 
ко-патріотнчпих читань. 
Словом, більше уваги тре
ба приділяти комплексним 
формам лекційної роботи. 
Такий досвід мас, напри
клад? лекторська група у 
Кіровоградському міськко
мі комсомолу, яка регуляр
но проводить теоретичній 
читацькі конференції, зу
стрічі з ветеранами партії 
і комсомолу, першоцілил- 
пиками, депутатами, пере- 

о
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виробництва.дивинами
Глибоким вмістом, емо

ційністю позначаються ви
ступи агітбригад, агітпо
їздів, із яких обов'язково 
беруть участь і члени лек
торських груп комітетів 
ЛКСМ Україну.

На жаль, окремі Коміте
ти комсомолу в «пошукала 
нових форм роботи вдаю
ться до сумнівних трю
ків — вивішують біля сіль
ського клубу оголошення 
про тапцю.іальншї вечір, а 
коли збирається молодь, 
для неї ПОСПІХОМ, І 
більше за п'ятнадцять хви
лин, чіпається 
Ефекї від подібної прак
тики прямо 
очікуваному,

Все ще гострою зали
шається проблема органі
зації лекційної пропаган
ди за місцем проживания 
у робітничих і студент- 
ськнх гуртожитках. Слабо 
ще викорисговуються і 
можливості ЄДИНИХ політ- 
днів, особливо у віддале
них селах, відділках, 
бригадах, фермах.

Давно назріла необхід
ність узагальнити і поши-

ска жі.м. • 
ксандрп»

Усгшюва з Ж 
рано- І

молодь,
щипай- ва Леніна живе і перема-

• гає». Готується агігпохіл 
лекція, І)0 районах області. В рам- 

прак- ках Всесоюзної ленінської 
протилежний перевірки відбудуться су-

спільно-політичні читання. 
Все це вимагає від лекто
рів наполегливої робо ги 
над собою, максимальної 
зібраної: і і, відповідально
го ставлення до усного 
слова — цього ефективно- 
ю засобу виховання мо
лоді.'

О, КОРЕПАНОВ, 
лектор обкому ЛКСМ 
України.

ВСТУПАЄ у зазершапь- 
ний етап Ленінський 

залік «Рішення XXV з’їзду 
КПРС — у життя!». Міль
йони комсомольців нашої 
країни намітили до 119-ї 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна виконати осо
бисті комплексні плани 
<:8чимося комунізму, бу
дуємо комунізм!», зустрі
ти ювілей зідмінним на
вчанням, успіхами в праці. 

Готуються до нього и 
учні профтехучилищ. Збо
ри, що відбулись, всебіч
но проаналізували діяль-

ження В. І. Леніна. У Вол
гоградській області, на
приклад, комсомольським 
групам вручають ленін
ські завдання. Комітети 
ВЛКСМ не тільки дають 
оцінку зобов’язанням, а й 
формулюють цілком кон
кретні доручення комсо
мольцям на період пе
ред ювілейної вахти.

Учні ПТУ — не просто 
продовжувачі трудової 
слави робітничих колекти
вів, а політичні спадкоємці 
провідного класу нашої 
країни. У багатьох учили-

надійній основі загально
освітньої підготовки. Бо
ротьба за глибокі і міцні 
знання з гуманітарних і 
природничих наук — зав
дання кожного комітету 
ВЛКСМ, комсомольської 
групи. Після XVIII з’їзду 
ВЛКСМ у багатьох ПТУ ор
ганізовані штаби знань, 
групи контролю за успіш
ністю, гуртки-семінари, 
проводяться олімпіади з 
предметів загальноосвіт
ньою циклу. Справа всьо
го колективу — створити 
таку атмосферу, коли від-
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І " ............... .................... І
ність комітетів ЗЛКСМ, ви
явили і досягнення, і недо
піки, і резерви. Підсумки 
звітів і виборів допомо
жуть суворо і принципово 
оцінити комсомольську 
роботу. Зроблено вже не
мало, і все ж треба ще раз 
подивитись, як кожна гру 
па, кожен комсомолець 
готуються зустріти 22 квіт
ня 1930 року, наскільки 
їхній особистий внесок 
відповідатиме високим ви
могам Ленінської пере
вірки.

Природно, боротьба за 
виконання п'ятирічки — □ 
центрі уваги комсомоль
ських організацій, трудо
вих колективів, Адже учні 
ПГУ — це вже робітники. 
Чи кожна група виконує з 
випередженням навчаль
но-виробничі завдання, 
економить сировину й ма
теріали, забезпечує ком
сомольську гарантію якос
ті продукції, що випускає
ться, бере участь в раціо
налізації? Чи допомагають 
учні базовому підприєм
ству, підшефному колгос
пу? Чи всі сумлінно трудя
ться на виробничій прак
тиці? Підсумки Ленінсько
го заліку, соціалістичного 
змагання допоможуть під
бити спеціальні комісії з 
іззтеранів партії і комсо
молу, наставників і акти
вістів базового підприєм
ства, педагогів, членів ко
мітету ВЛКСМ.

В окремих училищах 
уже проходять співбесіди 
ПР® ХІД підготовки дз 
ИО-і річниці з дня народ-

щах і гуртожитках розгор
нуто тематичні виставки, 
фотоекспозиції, що роз
кривають життя і діяль
ність. 8. І. Леніна, його 
роль у створенні ВЛКСМ. 
Ленінські уроки і суспіль
но-політичні читання, кон
курси рефератів, зустрічі 
з учасниками Ленінської 
самоперевірки 30-х років— 
ці та інші заходи залуча
ють учнів до традицій ро
бітничого класу і комсо
молу.

Цікаво пройшла конфе
ренція за книгою М. Ша- 
гінян «Чотири уроки у Ле
ніна» в Новосибірському 
МИТУ № 2. Вдумливе чи
гання твору, додаткової лі
тератури допомогло юна
кам і дівчатам повести 
змістовну розмову про го
ловний урок, одержаний 
читачами у Леніна, про те, 
що означає в наш час бути 
комуністом, революціо
нером, .як треба виконува
ти ленінські заповіти.

Про роль Леніна у ство
ренні і розвитку профтех- 
осаіти розповідає експо
зиція музею трудових ре
сурсів, створеного учнями 
ПТУ Магнітогорська. Копії 
перших декретів Радян
ської влади, підписаних 
рукою Леніна, які присла
ли на прохання учнів з Ін
ституту марксизму-леиі- 
нізму при ЦК КПРС, зада
ють гон виставці: її лейт
мотив — турбота партії 
про розвиток профтехос- 
віти в нашій країні.

Марксистсько - ленінське 
виховання будується на

мінника навчання поважа
ють в училищі так само, як 
передовика, новатора ви
робництва на базовому 
підприємстві.

Кожен урок, незалежно 
від предмету, має й ви
ховне значення. Немає та
кої спеціальності, немає 
такої теми, де 6 викладач, 
майстер не могли поло
ження революційної тео
рії, політики КПРС підкрі
пити практикою з життя і 
діяльності робітничих ко
лективів.

Учні ПГУ — резерв ро
бітничої молоді країни, 
яку Л. І. Брежнєв назвав 
«душею і серцем Ленін
ського комсомолу». Про
йти школу комсомолу, 
школу суспільної діяльнос
ті — значить одержати 
уроки класової зрілості, 
громадянськості. Підго
товка до ленінського юві
лею □ училищах сприяє 
зростанню лав ВЛКСМ, 
громадської активності 
комсомольців, зміцненню 
кожної організації.

З новим навчальним ро
ком в училища прийшло 
солідне поповнення. І, ЯК 
завжди, перед комітетами 
комсомолу стоїть завдан
ня налагодити всебічну 
роботу З НЄСПІЛКОВОЮ мо
лоддю. Одержати комсо
мольський квиток напере
додні ювілею 8. I. Леніна 
—- валика честь і висока 
відповідалоНІсть. Буд»
правильно, якщо рекомен
дації для вступу у ВЛКСМ 
юнакам і дівчатам дадуть 
кращі наставники базово-

го підприємства, ветерани 
партії, керівники комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів, якш.о прчиом і 
вручення комсомольських 
квитків пройде в місцях, 
пов язаних з іменем 8. І. 
Леніна.

Латиська перевірка по
кличе юнаків і дівчат упо
рядкувати пзм ягники, до
помогти ветерану праці 
чи війни, піти на екскур
сію із жовтенятами, об
ладнати з товаришами іг
ровий чи спортивний май
данчик у сусідньому дитя
чому садку, прикрасити 
своє селище деревами, 
виготовити наочний посіб
ник для кабінету... Як сот
ні маленьких струмочків 
утворюють могутню ріку, 
так і слава, доблесть орга
нізації складаються з ве
ликих і малих справ кож
ного комсомольця.

У майстернях чМосков- 
ського Ги У № 180 відра
зу ж помітиш Червоні вим
пели передовиків змаган
ня, прикріплені до верста
тів. Щодня у всіх гр/лех 
підбивають підсумки дня, 
заповнюють екран соціа
лістичного змагання на 
честь 110-ї річниці з дня 
народження В. І, Леніна.

У МПГ’У-12 міста Бичу- 
ги Івановської області 
переможців визначають 
щотижня, їм вручають Пе
рехідний мандат. У будь- 
якій групі вони на виду — 
червона хустинка у дівчи
ни, шеврон у хлопця, на
грудний знак передовика 
вирізняє кращого комсо
мольця. Для заохочення 
групи комітет ВЛКСЛА ба
зовою підприємства вста
новив перехідний приз 
імені ткаль Виноградових, 
який вручають наставники 
молоді.

Учні Ленінградського 
ПТУ-90 звітують про вико
нану роботу перед радою 
старих більшовиків при 
Музеї Жовтневої револю
ції. Комуністи і комсо
мольці Ленінського призо
ву оцінюють те, як мо
лодь 70-х виконує ленін
ські заповіти,, визначають, 
хто заслужив право стати 
на почесну варту біля 
Червоного Прапора ком
сомольської організації у 
святкові дні. Принципо
вість, вимогливість ветера
нів партії робить вимоги 
суворими, безкомпроміс
ними, та тим дорожча пе
ремога у змаганні'

В. СИДОРОВ, 
зввід/ючнн відділом 
професійно - техніч
ної освіти молоді ЦК 
ВЛКСМ.

З ч®го'ілччиийєть< я біо
графія? З мрії, сішжч де
хто. ІЦ ■•а шкільними пар
тача МИ ПОі.ІлІН маримо 
при НеНІДКОріЯН СЬІі'Оьі 
вершини чи невідкріні ос
трови, про великий екран 
або спор півні рекорди. Ва
бить нас ііезшічайне. А те 
КОЛИ .мрії не збувщ ч .Л Л, 
ми шукаємо те незвичайне 
у буденному. І знаходимо 
йото (кожен своє), анітро
хи ие шкодуючи, що стало
ся саме так.

Можливо, про щось по
дібне мріяла у дитинстві і 
Клана ііідконаєаа. /Хле з 
часом вирішила, що немає 
права па це. Батько повер
нувся з віііци інвалідом, 
мама часто хворіла. Як же 
їм без неї? Мама працю
вала в буряківничій ланці, 
і щоб трохи ДОПОМОГТИ їй 
Клава бігала після уроків 
на поле. /X влітку пропада
ла там з ранку до вечора. 
Нарівні з дорослим« фор
мувала. перевіряла густо
ту рослин. 1, мабуть, уже 
тоді, в ланці помітили, що 
ця невеличка дівчина бе
ручка до роботи,

Бо коли через кілька ро
ків Клава прийшла працю
вати на поле, жінки вирі
шили обрати її ланковою.

— Я ж молода ще, — ні
яковіла дівчина. — І дос
віду в мене немає, — наче 
виправдовувалась . перед 
подрупамц по роботі, біль
шість яких годилися їй у 
матері.

лаик-'ній. 1L і'уиіуєтьсн ар 
[ФТЄХ1 .3 >ерЩ(ИО ЩіцБ 
тять. Хтось із механісте« 
рів, буває, «прохолоджує
ться» — ніде, СПОКІЙНО flQ< 
просить. 1 через кілька ш. 
лни — дивись, приїхав Чо
ловік і мовчки ВЗЯВСЯ ІДО 
роб-чи. Я’> ідо раніше яаі|- 
кові «керували» переваж
но криком (від цьої о мало 
що змінювалось), то тепер 
подібного у ланці не п<£- 
чуєш; Клана може переко
нати тихим словом, про
ханням.

А чу їм ланку на полі, 
коли дівчата співають. Ли
не та пісня аж за гони, а 
назустріч їй — інша. І’о 
ланка Марії Макар, £ 
якою змагаються Клавшії 
дівчата. Ревно стежатьСу- 
перинці за показниками 
одна одної. Коля минуло
го року лапка ГІідкодаеіюї 
зібрала більше 400 цент пе
рів буряків з гекіара і все 
ж виявилась переможе
ною, то ниш добилась-саки 
першості. А літо було спе
кот.тиве, бездощове. День 
у день на білясте полотно 
неба викочувалося гарячф 
сонце й високо стояло над 
полями, безжально вису
шуючи по балках ручаї, 
висмоктуючи соки із то
неньких стебел буряків, ((а 
злякались дівчата, вши-ф 
кали урожай. Правда, не 
такий як раніше, а все ;к

— Молода, та діло зна
єш. Це люди бачать. А 
досвід прийде з часом... Та 
й ми допоможемо...

Ось і всі дебати. При
сутній на тих зборах сек
ретар парткому колгоспу 
Леонід Гнатович Колодєєз 
підтримав пропозицію жі
нок.

Двадцятирічна Клала 
стала ланковою.

Колгосп «Перше травня» 
відомий не тільки в Мало- 
внсківському районі. Він 
занесений па Всесоюзну 
дошку поталії' ВЩДТ,' 
СРСР. Славиться госц;}-. 
дарство, перш за все і ,ус-,. 
піками буряківничих ла
нок.

Колись приїжджі диву
валися. зустрічаючи піз
ньої осені чи ранньої вес
ни па полі дівчат;

— Ви звідки? , 4
— З лайки. • •«
— А чого тут?
•— Контролюємо якість 

робіт.
І так постійно:- які б ро

боти не проводились на 
полі, обов’язково хтось (а 
лапки там. А найластіше—

виростили по 307 центне* 
рів коренів із гектара.

,..3а вікном періщить 
осінній холодний дощ, а а 
кабінеті секретаря картко- 
му тепло І затишно. Клава 
сидить за столом і вже 
вкотре перечитує кількі 
списаних аркушів—завтра 
їй виступати на районній 
комсомольській конферен
ції. Читає 1 крадькома зир
кає на годшшик — пізно, а 
вдома чекає трирічна донь
ка. Та й чоловік уже, ма
буть, повернувся з роботи 
Срш .механізатор па фер
міу?

— Виїдемо завтра о сьо
мій,—нагадує Леонід І он* 
тови'і, — на фермі тебе за
мінять.

Ііа фермі?
Вирішила нрацюва«, 

по«и не скінчиться негожа. 
Аі »Ойпаде сніг — на шм® 

‘Сіаиптнмемо щити. Ш.ай 
Марина ланка і иастун»о«г 
го року кас не перегнала.-

Д. БОНДАГ.

На знімну: Млавдея 
ЛІД КОПАЄВ А.

Фа-те І. КОРЗУНА,



1І грудня l&tQ року

Рапортують 
червові 
слідопити

„МОЛОДИЙ КОМУНАР"

Надовго в пам яті піоне
рів м. Кіровограда залиши
ться зліт червоних слідопч* 
Не, який недавно відбувся, 
Шн присвячений 35-й річни- 
«0 визволення України від 
німецько-фашистських за
гарбників.

Є про що розповісти Оле- 
Кяюці, командирові за- 

>«у «Тимурівець» серед
ньої школи № 11. У 19-том- 

........ ІОД- 
СЛІДО11Я- 

наших
Вели« 
ВІЙІ1И.

ній рукописній книзі <11. 
шн», яку ведуть

— розповіді про 
земляків — учасників 
КОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ІІ.ІКУЛЯрІ постійно ПОПОВНЮ
ЮТЬ книгу новими записами.

Червиш СЛІДОПИТИ десятц- 
рніки № 16 вирішили дові
датись про ДОЛЮ бійця 1. І, 
Вольвич», який пропав без- 
імегн у роки війни. І Записа
ли листа з проханням допо
моги! з Москву, Ленінград, 
Волгоград, Подольськ. І 
одержали відповідь; ряди- 
ран Іван Іванович Во.іьвчч 
^атинув 21 березня 1943 ро
ку і похований у братській 
могилі м. Міллерою Ростов
ської області.

Юні ленінці восьмирічки 
№ Ъ дбайливо доглядають 
Могилу партизанки. Тош Аа- 
§0. У багатьох школах міси 

екс- 
збц- 

черсо-

£ музеї бойової слави, 
позиції яьнх постійно 
іачуються завдяки 
ним слідопитам.

Давно відгриміли 
бої за. визволення 
ВІТЧИЗНИ, 1 тепер, 1 
почесний обов’язок 
довжувати справу 

4 ^атьків і дідів.

і важкі 
нашої 

який це
— про- 

своїх 
Яка це 

уесть — покласти квіти на 
гранітну плиту з написом: 
«Невідомому солдату»... Яке 
ЦС щастя — жити Під мпр- 
унм, безхмарним небом.

Л. ВДОВІНА,
комсорг по групі се
редніх шкіл Ленін
ського райкому ком
сомолу м. Кіровограда.

ЗУСТРІЧ ДЛЯ ТЕБЕ
З стоп

палказ н і м ку: незалежна,

ЖиттяТЭ АЛЕНТИН! Дроновій 
важко уявити своє 

творче життя в якомусь ін
шому колективі. Кірово
градський український му
зично-драматичний театр 
імені М, Л. Кропивницько- 
го — то її театр. Тут поча
лася її акторська доля, зі
грано понад тридцять ро
лей, тут прийшли' перший 
успіх і визнання глядачів, 
тут знайшла молода ар
тистка своїх наставників — 
народних артистів УРС? 
Г. Г. Семенова і Л. П. Ті- 
мош, заслужену артистку 
УРСР А. Н. Любенко. Саме 
воин допомогли сформу
ватися мистецькій особис
тості Дронової.

Валентину часто назива
ють актрисою щасливої 
долі. Бачу її о різних ро
лях, спостерігаю за нею 
під час репетицій, у хвили
ни відпочинку з сином, і 
усвідомлюю: ця людина 
щаслива тим, що працює в 
театрі...

Чи
нова 
стати 
ТЗЄ. І 
було жодного дня, коли б 
вона не хотіла нею стати. 
Дівчинці дуже подобалося 
вголос читати вірші, співа
ти, танцювати. А ще люби
ла інсценізувати казки. Бу
вало, зробить швиденько 
уроки і розігрує сама пе
ред собою різні історії, із 
дзеркала на неї 
то королівна, то 
дізчи.ча-пастушка... У 
миній скрині завжди 
ходились для цього 
трібні костюми.

У холод І мряку 
людною і темною 
гою йшла на околицю Гор- 
лівки, де містився шахтар
ський Будинок культури, 
бо її чекали товариші- 
драмгуртківці і сцена.

Іе, ш.о після восьмого 
класу Валя Дронова стала 
студенткою Дніпропетров
ського театрального учи
лища, для її близьких і 
друзів не було несподі- 
ванкою.

Чарівний світ, виплека
ння у мріях, вїдкрився пе-

пам’ятає Валя Дро- 
день, коли вирішила 
артисткою? Не пам я- 
тільки тому, іцо не

позирає 
проста 

ма- 
зна- 
по-

без- 
доро-

ред Валею. Першим ро- 
жисером, з яким довелося 
працювати 
юній, недосвідченій актри
сі, був Мирон Леонтійо- 
вич Любенко. З ним ціка
во працювалося і вірилося 
а правильність свого ви
бору. З його рук одержа
ла дівчина путівку 
справжнє мистецтво, 
гравши роль Свпланки 
виставі «Веселка» за 
сою М. Зарудного. 
нього почула слова: 
тримати, дочко! Тільки ж 
не дери носа».

У наступній роботі — 
ролі життєрадісної й прин
ципової Маринки у спек
таклі «Перший гріх» за 
п єсою О. Коломійця — 
Дрснова відчула в собі 
творчу силу. Валентина 
грала дівчат-сучасниць, 
знаходячи для кожної яс
краві індивідуальні риси. 
Так окреслювалася її твор
ча палітра.

У музичній комедії «Дів
чина і море» Якоза Цегля
ра і Дмитра Шевцова ак
триса зосередила увагу на 
своєрідності характеру 
своєї героїні, підкреслила 
її ранню громадську зрі
лість. У неї все від життя: 
і колючий характер, і ди
тяча наївність. Натхненну 
романтику вона уміло по
єднує з прозорою лірич
ністю і задерикуватою ве
селістю. Якщо у людини є 
висока мрія, без якої не
можливо жити, чого варті 
тимчасові труднощі, тур
боти, прикрощі? І Віра від- 

пере-

ще зовсім

безмежній відданості спра
ві, громадській активності.

Здається, немає в свігі 
речей, які б не цікавили 
Валю Дронову. Актрису 
хвилює чужий біль: турбо
ти і радощі інших стають 
ніби її власними. Тому тек 
віриш її героїням, співчу
ваєш їм.

Нелегко приходить ус
піх. Свідомість митця фік
сує кожну подію ЖИТІЯ, 
щоб потім вилити весь світ 
своїх думок і почуттів у 
творчості. Дронова лю
бить працювали над обра
зами героїнь активних. 
Можливо, цим пояснює
ться успіх молодої артист
ки п надзвичайно складних 
ролях: Титарівни з одно
йменного твору М. І(ро- 
пивницького, гордої ци
ганки Ази з л єси М. Сга- 
рицького, Елізи Дулігл з 
вистави «Моя чарівна ле
ді» за Б. Шоу, Аделі з 
«Дому Бернарди Альби» 
Ф. Г. Лорки.

Аналізуючи зроблене 
Валентиною Дроковою за І 
дев ять років, можна з | 
упевненістю сказати: ак- ! 
триса знайшла себе в мис
тецтві. Її десятий теат
ральний сезон почався ра
дісною звісткою про при
своєння почесного звання 
заслуженої артистки рес
публіки.

На неї чекають нові ро
лі, цікаві й складні. Тож 
хочеться вірити, що най
головніша — попереду. 
Може, нею стане шекелі- І 
ріаська Катаріна з «При 
боркання непокірної» чи і 
Мас ус я з «Ой, не хода, 
Грицю, та й на вечорниці» 
М. Старицького, Антігона 
чи наша сучасниця. Але це 
вимагатиме копіткої праці. 
Бо не все ще вдається так, 
як хотілося б. Погрібна 
величезна робота над со
бою, над словом. Робота, 
робота, робота...

Л. ФЕДЧЕНКО, 
завідуюча позаштат
ним відділом есте
тичного виховання 
«Молодого комуиа-

в почуттях ци
ганка Аза у виконанні В. ДРОНОВОЇ. Неприми
ренна до несправедливості, надзвичайно лірична 
у своєму прагненні до щастя, кохання, розуміння, 
вона страждає від неможливості бути самою со
бою в суспільстві, де владарюють гроші.

шою неодмінно 
мрійливу, наївну, 
добру Галинку з 
«Срібна павутина» 
ломійця. За цю роль 
ласне управління культури 
відзначило її премією іме
ні І. Микитенкв. Саме в 
образі Галинки втілилася 
сповна громадська пози
ція Валентини Дронової, її 
тема в мистецтві — актив
на доброта.

У чом»/ ж секрет актор
ського успіху Валентини 
Дронової? Мабуть, у не
втомній працездатності,

триси приходив досвід, 
відшліфовувалася май
стерність. Ії Опенка з «Го
лубих оленів» О. Коломій- 
ця — одна з найулюблені
ших ролей. Людський ха
рактер тут показано а роз
витку. Оленка не може 
миритися з фальшем, 
будь-яким проявом глс- 
рального компромісу; як і 
інші героїні Валентини 
Дронової, зона вміє за
хистити свою людську гід
ність.

Коли актриса говорить 
про улюблені ролі, пер-

називає 
щиру і 
вистави 
О. Ко- 

об-

різає чудові коси, 
одягається у форму кур
санта мореплавного 
лища, бо ладна стати юн
гою, аби тільки не розлу
чатися з морем. Так герої
ня Валентини Дронової 
ствердила своє право 
вибір власного 
шляху.

З кожною роллю до ак-

учи*

на
життєзого

Шпіонаж і
права людини

І
1

БлЗЮрОДІШЙ ЛОЗУНГ .13- 
хнету прав людини впко- 
рпет окується спеціальними 
службами імперіалістич
них держав для втручання 
у внутрішні справи і ажіо- 
пажу проти СРСР. Дані 
про шпигунську діяльність 
проти Радянського Союзу 
під нрикрлі тям «захисту 
прав людини» наведені у 
відкрнтсяяу листі і виступі 
на прес-конференції Семе
на- Ліпавського. З 1972 ро
ку він був зв'язаний з під- 
ргівпою діяльністю ряду 
осіб, яким органи влади 
тимчасово відмовили у ви
їзді з СРСР за кордон, ос
кільки воші мали доступ 
до державних секретів. 
Підбурювані спеціальними 
службами деяких західних 
держав, ці люди почали 
галасливу спекуляцію на 
питанні про громадянські 
права. Вони мали єдину 
платформу і єдиного ке
рівника — іноземну роз
відку і зарубіжні апгііра- 
дяпські організації. Вони 
систематично одержували 
через неофіційні канали 
інструкції, ворожу літера
туру, гроші. Діяльністю 
цих осіб керували Д. Аз- 
бель, А. Лернер, В. Рубін. 
Оскільки С. Ліпавеькйи 
був своєрідним секретарем 
В. Рубіна і 
архіву, його 
курсі всіх 
планів і акцій,

.

храпптелсм 
тримали а 

намічуваних 
мстою яких

(Лродовженяя. П»ч. у 
■Молодому комунарі» зз 
27 листопада І 4 грудня

’ було завдати шкоди інте
ресам СРСР.

Вже 1972 року Ліпав- 
ськпм дізнався про тс,- що 
згадані особи тісно зв’яза
ні із співробітниками по
сольств деяких іноземних 
держав і кореспондентами, 
акредитованими в Москві. 
Иа квартирах В. Рубіна і
A. Лсрнера ці іноземці, а 
також емісари антпрадяп- 
ських центрів Шмуклср, 
Новій, Мапіховськпй та ін
ші, які приїздили до СРСР, 
обговорювали і давали 
різні рекомендації, зміст 
яких, по суті, зводився до 
перекручення проблем гро
мадянських свобод і прав 
людніш в СРСР. Свого ча
су стараннями іноземних 
кореспондентів, наприклад, 
наробила шуму історія з 
так званими голодовками
B. Рубіна і Д. Азбеля. Зз 
кордоном їх видавали за 
відчайдушні спроби при
вернути увагу світової гро
мадськості до «проблеми» 
виїзду з СРСР. Ліпаз- 
ськнй, лікар за професією, 
спостерігав за В. Рубіппм 
і Д. Азбелем під час «го
лодовки». Вій свідчить, піо 
«мученики» своєчасно хар
чувалися, явно знаючи, 
що іноземні кореспонденти 
їх не підведуть. У такому

ж дусі, У ЗМОВІ З ІНО.ІЄМ- 
нимп кореспондентами, 
проводилися різні демон
страції у вигляді шумних 
спектаклів протесту, які 
потім обі гру палися захід
ною пресою як конфлікт 
між «інакомислячими» і 
органами Радянської пля- 
дп. Для того, шоб відігрі
ти еміграцію з СРСР і зчи
няти за кордоном галас 
про відсутність у Радян
ському Союзі демократич
них свобод, провокатори 
бралися за організацію в 
Москві незаконних заходів 
під вивісками «міжнарод
ної конференції фізиків», 
«..міжнародної крнферепції 
з єврейської культури» то
що. 1 Іа них розсилали «а- 
проіііспня відомим зару
біжним учепим, лауреатам 
Нобелівської премії і т. д. 
Явно знаючи, іио вони 
йдуть о обхід державних і 
наукових установ СРСР і 
тому пе дістануть підтрим
ки у радянських властей, 
автори цих ідей розрахо
вували привернути з допо
могою іноземних 
попдеіітів увагу 
громадськості до

корсс- 
світової 

________ . «пере- 
шкод, які чинять власті у 
справі міжнародного па- 
уісового ,і культурного об
міну».

А’ Леріїер зацрояопувао

зий-організувати негласне 
рання інформації про ті 
радянські установи і під
приємства, які працюють 
на оборону з тим, щоб за
хідні фірми ирипиішл» по
стачання технічного устат
кування в СРСР. В. Рубін 
мав після під’їзду з СРСР 
провести консультації з 
цього питання з відповід
ною спеціальною службою 
і сповістити А. Лерисра і 
С. Ліпавського*

людини» маскуються аван
тюристи, користолюбці, 
голоана мета яких поля
гає в тому, щоб за раху
нок прозокацій, що влаш
товувалися, і подання до
помоги реакційним силам 
на Заході створити собі 
рекламу і забезпечити по
стійний заробіток за кор
доном. Я був свідком без
перестанної гризні за лі
дерство і розподіл коштів, 
одержуваних із-за кордо
ну, між А. Лунцем, М. Аз- 
белем, А. Лернером. Я до
дані 
си в 
цих 
крім 
людям не завдає.

Фекти переконали мене 
в тому, що вчинений на 
Заході галас про «права 
людини» є неприхованим 
віручлнням у внутрішні 
справи СРСР та інших кра
їн соціалізму. Інакше уязи- 
ти собі цю кампанію не* 
можливо»».

Американський генерал 
Джордж Кіган, який пра 
цюзав до своєї відставки 

■■ у січні 1977 р. в розвіду
вальній службі 8ПС США, 
відверто заявив у еврєму 
інтерв ю газеті «Джеруса- 
лем пост» (6.8.77), що на 
кожен долар, витрачений 
у вигляді допомоги Ізраї
лю, Сполучені Штати 
одержують від нього нато
мість на тисячу доларів 
різних послуг, серед ник 
одержання доступу до до
кументації і секретної ін
формації про СРСР. Такі 
розвідувальні дані, які пе
редає Ізраїль США, явля
ють собою виняткову цін
ність, твердить Кіган.

рулон, оуло сховано ваз- 
торучці фірми «Паркер». 
Ліпазському доручалося 
завербувати згадай»/ лю
дину. На прохання Ліпаа- 
ськогр сприяти йому у ви
їзді на постійне прожи
вання за кордон, вислов
лене ним раніше, пові
домлялося, що це питання 
прямо залежатиме від ре
зультатів його шпигунської 
діяльності. Авансом Ліпав- 
ському було яаемно пере
дано 400 карбованців. У 
4-іаступиій «посилці», пере 
даній через тайник, місти
лося вже 600 карбованців. 
Вимоги зростали. До гро
шей додавався товстий за
питальник з переліком ста 
позицій по режимних об - 
єкгах, різник засобах оз
броєння тощо. Ліпазсько- 
му наказувалося робити 
кожну передачу-приймая- 
ня «секретної» інформа
ції в різних МІСЦЯХ — 1О 
на Мінській вулиці, то в 
районі проспекту Вернад- 
ського, за містом у напря
мі Дмитровського шосе 
і навіть у центрі- Москви, 
на Цвітному бульварі.

Передача інформації 
здійснювалась не тільки 
через тайники, а й при 
особистих зустрічах зі 
шпигунами шляхом обміну 
записами у 
«білій книзі» 
мікроплівки 
інструкціями 
редавалися 
емігранта/л з 
тайники. Представлено фо
тознімки контейнерів, 
місць закладання і вмісту 
тайників.

«Я переконався, — гово
рить Ліпввський, — що під

більше переконував- 
тому, що діяльність 
прихвоснів нічого, 

шкоди, радянським

1974 року на квартирі 
Рубіна Ліпавського позна
йомили із співробітником 
іноземної розвідки, ЯКИЙ 
згодом попросив зробити 
одну «послугу». Ця «по
слуга» полягала з тому, 
щоб схилити до шпіонажу 
одного з керівників науко
во-дослідного інституту. 
Це буй старий знайомий Лі
павського, який мав доступ 
до важливої оборонної ін
формації. Судячи з пере
даної Ліпавському інструк
ції, розробленої амери
канською розвідкою, його 
вже вважали агентом, який 
мав виконувати всі вказів
ки. Мікроплівку з інструк- 

згорнуту в тугий . личиною борців за «права

блокноті. У 
опубліковано 
з таємними 
Ц^У, які пе- 

впугрішнім 
СРСР через

ціями,
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КОДЕКС МОЛОДІЖНИХ НОВИН

АВТОГРАФИ

МАЙБУТНІХ
АВІАТОРІВ

«ЗАПОРОЖЕЦЬ»
СТАЄ КРАЩИМ

З дипломних
РОБІТ

команд, 
попередні 
підгрупах

В. ДОЛГАНОВ, 
кор. РАТАУ.

який 
перемогою 
спортивної

. 20.40 — «на
діти!». 21.00 — 

те.тс-' 
се- 
но-

21.40 — Худ. теле- 
.... «Як пишеться сло,- 
«сонце»?» ІТо закінчеп- 
— новини.

ЦК 
Ра-

сільсько- 
машин. 

інституту, 
цілиннихв 

господарстсах, освоїли за 
літо більше трьох мільйо
нів карбованців капітало
вкладень.

21.00 — «Час». 21.35—Худ. 
телефільм «Дні Турбіпих». 
2 серія. По закінченні — 
спецвипуск новин «11а XI 
сесії Верховної Ради УРСР 
IX скликання».

Пам’ятний Прапор 
Компартії Казахстану і 
дй Міністрів Казахської 
РСР вручено будівельному 
загону Харківського авіа
ційного інституту. Це на
города за високі показни
ки у виробничій і громад
сько-політичній діяльності 
в минулому трудовому се
местрі. Посланці вузу, які 
працювали на різних ново
будовах Кустанайської об
ласті, вийшли перемож
цями у змаганні молодіж
них колективів. В одному 
з радгоспів вони збудува
ли автоматизований зерно
сушильний комплекс, кри
ті сховища для 
господарських 
Усього загони 
які працювали

промисловості, сільського 
господарства. Це особли
во важливо в тих випад
ках, коли машин чи агре
гатів потрібні одиниці і ос- 

" воювати їх серійно під
приємству невигідно.

Дослідний завод інсти
туту є доброю базою ви
робничої практики студен
тів. Чимало нових науко
вих розробок, які тут ос
воюють, перейшли на кон
вейєр з дипломних робіт 

І випускників. Так на ділі 
підтверджують майбутні 

• спеціалісти своє творче 
кредо: від дипломного
проекту — до масового 
випуску виробів.

€. ЗАХАР'ЯШ. 
, кср. РАТАУ.

НА КОНВЕЙЄР
Автоматичний консуль

тант хіміків, текстильни
ків, швейників створено у 
Вінницькому політехнічно
му інституті. Він безпо
милково визначить і час, 
коли «стомиться» автомо
більна покришка, і строк 
служби костюма. Даючи 
оцінку міцності матеріалу 
в заданих умовах, прилад 
допоможе своєчасно ви
явити і усунути недоліки в 
технології прядильного і 
текстильного виробництва, 
правильно вибрати ткани
ну для швейних виробів, 
кардову нитку.

У лабораторіях різних 
виробничих об'єднань і на
уково-дослідних інститу
тів уже несуть службу 
прогнозу сто таких авто
матів. Виготовлені вони 
на дослідному заводі пу
зу, який виконує замов
лення багатьох галузей

ЗАПОРІЖЖЯ. З конвей
єра автозаводу ^Комунар» 
зійшли перші автомобілі 
моделі «ЗАЗ-968М». Нова 
мікролітражка успішно ви
тримала державні випро
бування і показала високу 
надійність.

Новинка незабаром на
дійде в торговельну мере
жу, а запорізькі автомобі
лебудівники продовжують 
вдосконалювати мікроліт
ражку. Вже найближчим 
часом потужність її двигу
на буде підвищена до 45 
кінських сил, а максималь
на межа швидкості досяг
не 130 кіломегрІЕ на го
дину.

У ДРУЖБІ
З ХЛІБОРОБАМИ

ЧЕРКАСИ. Призи «За 
кращу патріотичну пісню» 
і «За кращу народну піс
ню» заснувало правління 
колгоспу імені КрупЛкої 
Чеокаського району. Вони 
присуджуватимуться артис
там обласної філармонії, 
яка підписала з сільськи
ми трудівниками договір 
про творчу співдружність.

Договори про співдруж
ність з колгоспами і рад
госпами уклали також об
ласний музично-драматич
ний і ляльковий театри, ін
ші художні колективи.

РУЧНИЙ М’ЯЧ. Зма
гання з цього виду спор
ту за програмою моло
діжних спортивних ігор 
колективів фізкультури 
м. Кіровограда проходи
ли у спортивному комп
лексі інституту сільсько
господарського машино
будування. У них взяли 
участь дев’ять чоловічих 

Добре провели 
поєдинки в 

вихованці 
ДІОСШ № 3 та учні ма
шинобудівного техніку
му. Воші й зустрілися у 
фінальному матчі, який 
закінчився 
гандболістів 
школи з рахунком 17:15.

БОРОТЬБА КЛАСИЧ
НА. Першість Україн
ської ради «Трудових ре
зервів» три дві тривала 
у Будинку фізкультури 
заводу «Червона зірка». 
За звання найсильніших 
боролись юнаки 1965-- 
1966 років народження. 
Серед них були і вихо
ванці кіровоградського 
тренера, кандидата у 
майстри спорту Володи
мира ІІосунька. Вдалими 
були виступи наших зсм 
ликів. Двоє з ішх — 
Олександр Одуд і Воло
димир Гурон — завоюва
ли чемпіонські титули. 
Срібні нагороди одержа
ли Володимир Олепюк, 
Сергія Горборуков, бра
ти Анатолій та Ігор Вой- 
нови. Бронзові медалі ді
сталися Юрію Сазонко- 
вичу та Павлові Калаш
никову.

♦ * *
Результат, який переви

щує ' норматив майстра 
спорту міжнародного кла
су, показав у Львові на 
Всесоюзному юнацькому 
турнірі з стрільби Володи
мир Тодосьєв. 17-річний 
львівський школяр вибив 
597 очок у швидкісній 
стрільбі з пістолета по фі
гурних мішенях. Це на два 
очка вище від офіційного 
рекорду. СРСР серед юна
ків і тільки на одно очко 
нижче від світового досяг
нення дорослих спортсме
нів.

Манстсрські результати 
виявились під силу п’яти 
учасникам турніру, який 
завершився. У ньому взя
ли участь школярі Таллі- 
на, Гомеля, Сімферополя, 
Кіровограда і Київщини.

ВІВТОРОК, 
11 ГРУДНЯ

ПЕРШ/Т ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Ковальова з 
провінції». Фільм-впстапа. 
По закінченні — новини.
14.30 — Повніш. 14.50 — 
Док. фільми. 15.30 — Паш 
сад. 16.00 — Учителю — 
урок музики. 17.00 — Теле
журнал «Наставник». 17.30
— Веселі старти. 18.15 — 
Життя науки. 18.45 — «Сьо
годні у світі». 19.00 — На
родні мелодії. 19.10 — Док. 
фільм «Назустріч миру».
19.30 -- Телефільм «Як ви
правити тата». (ЧССР). 
21.00 — «Час». 21.35—«Му
зичне життя». У перерві — 
«Сьогодні V світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.10 — «Таєм
ниця паряці-одіпшці». 
Лялькова вистава. 11.15 — 
«Екскурсія па ваше про
хання». Історичні пам'ят
ники Кіровоградщипи. (К-д 
па Республіканське теле
бачення). 11.40 — «Шкіль
ний екран». 7 клас. Фізика. 
12.10 — Концерт. 15.55 — 
Для малят. «Срібний дзві
ночок». 16.15 — Телефільм. 
16.35 — «Народні таланти». 
17.20 — Кіножурнал «На
ука і техніка». 17.30 — 
Соц. портрет колективу 
Запорізького ордена Лені
на абразивного комбінату. 
Передача 2. 18.00 — «День 
за днем». (К-д). 18.15 — Те
лефільм. (К-д). 18.30 — Док. 
телефільм. 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — Те- 
леогляд «Знімається кіно». 
20.25 — «Говорять депута
ти Верховної Ради Україн
ської РСР». 2С.4С 
добраніч.
«Час». 21.35 — Худ. 
фільм «Дні Турбіпих». 1 
рія. По закінченні — 
вини.

СЕРЕДА, 
12 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА'. 8 00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Зустріч юнкорів 
телестудії «Орля» з Героєм 
Радянською Союзу а. 13. 
.Тяпідевськнм. 9.55 — Те
лефільм «Як виправити тя
та». По закінченні — нови
ни. 14.30 — Новини. 14.50— 
Док. телефільми: «Пам’ять 
береже». «Харків». 15.50 — 
К. Спмопов, Вірші. Щоден
ники. Спогади. 16.35 — 
Справи московського ком
сомолу. 17.05 — Російська 
мова. 17.35 — Концерт мо
лодих виконавців. 18.00 — 
Відгукніться, сурмачі! 18.30
— У кожному малюнку — 
сонне. 18.45 — «Сьогодні у 
світі». 19.00 — Кубок УЕФА 
з футболу: «Дишімо» (Київ)
— ’ «Локомотив» (Софія). 
21.00 — «Час». 21.35—Кон
церт. присвячений 100-річ- 
чю Російського хорового 
товариства. У перерві — 
«Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.10 — «Гиа».
Лялькова вистава. 11.00 — 
• Орбіти дружби». 11.25 — 
Док. телефільм «Карпат
ські рапсодії». 11.40 —
«Шкільний екран». 9 клас, 
і країпська література. 
12.10 — Коппсрт. 12.40 — 
Худ. фільм «Дні Турбіпих». 
1 серія. 13.55 — «Телепосг 
на ударній будові». 15.55
— Для малят. «Срібний 
дзвіночок». 16.15 — Кон
цертний зал «Дружба». 
17.00 — Науково популярні 
телефільми. 17.30 — Соц. 
портрет колективу Запо
різького ордена Леніна аб
разивного комбінату. Пе
редача 3. 18.00 — «День за 
днем». (К-д). 18.15 — Теле
фільм. (К-д). 18.30 — «На
родна творчість». 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30
— Для школярів. «Орієн
тир». 20.00—Концерт. 20.45
— «Ііа добраніч, діти!»

ЧЕТВЕР, 
13 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.30 — Гімнасти
ка. 9.05 — Відгукніться, 
сурмачі. 9.35 — «Моє міс
то». Музична програма з 
участю Л’. Сбпчипої. 10 15 
— Клуб кіноподорожей. По 
закінченні — новини. 14.30 
—Повний. 1’4.50 — До Між
народного року дитини. 
Док. фільми. 15.40—Сторін
ки історії. «Грудневе зброй
не повстання в Москві».
16.10 — Спортивний клас. 
16.55—Г. Сінісало. Сюїта з 
балету «Сампо». 17.15 — 
«Книга в твоєму житті».
17.55 — Ленінський універ
ситет мільйонів. «Управ
ління соціалістичною еко
номікою». 18.25 — Мульт
фільм «Бурьонушка». 18.45
— «Сьогодні у світі». 19.05 
— Док. телефільм «Діалог 
з планетою». 19.45 — Теле-

1 фільм «Шлюб по-імеретип- 
ськи». 1 серія. 21.00 —

■ «Час.».. 21.35 — Чемпіонат 
С.РСР з баскетболу. Чоло
віки. ЦСКА — «Динамо»

’ (Москва). 22.15 — «Сьогод- 
1 ні у світі». 22.30—Концерт 
‘ оркестру російських па-
■ родиих інструментів. .У 

програмі—твори М. Гліпки.
ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00

— «Па XI сесії Верховної 
Ради УРСР IX скликання».
10.10 — Теленарис «Сонцю, 
дружбі — салют». 10.45 — 
Співає народний артист 
С.РСР Є. Чсрвонюк. 11.15— 
худ. телефільм «Дні Турбі- 
ннх». 2-серія. 12.30 — Кон
цертний зал «Дружба»
15.55 — Для малят. «Сріб
ний дзвіночок». 16.15 — 
Док. фільм «Близькі зір
ки». 16.30 — Концерт ка
мерної музики. 17.00 —
«Республіканська фізико- 
математичпа школа». 17.30 
— Соц. портрет колективу 
Запорізького ордена Лені
на абразивного комбінату. 
Передача 4. 18.00 — «День 
за днем». (К-д). 18.15 — Те
лефільм. (К-д). 18.25 — К. т. 
Тележурнал «Джерела». 
(К-д). 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — Концерт 
народної артистки УРСР 
С. Ротапу. 20.00 — Чемпіо
нат СРСР з гандболу. Жін
ки. «Спартак» (Київ) — 
«Ростсільмаш» (Ростов-на- 
Дону). 21.00 — «Час». 21.35. 
— Худ. телефільм «Дні 
Турбіни.»:». З серія. По за
кінченні — спецвипуск но
вин. «На XI сесії Верхов
ної Ради УРСР IX скликан
ня».

Турбіпих». З серія. 
13.15 — Концерт камерп<п 
музики. 15.55—Для малят. 
«Срібний дзвіночок». 16.20
— «Перлини Карпат». 16.50
— Док. фільми. 17.30—Соц.
портрет колективу Запо
різького ордена Леніна аб
разивного комбінату. Пере
дача 5. 18.00 — «День за 
днем». (К-д). 18.15 — Теле
фільм. (К-д). 18.35 — «Пер
ший хліб». (К-д). 19.00 —
«Актуальна камера». 19.30
— А. Шияіі. «До тирса шу
міла». Вистава. 20.45—«Па 
добраніч, діти!». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Продовжен
ня вистави. По закінчен
ні — повний.

П’ЯТНИЦЯ, 
14 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
«Час». 8.40 — Гімнасти

ка. 9.05 — Дітям про зві
рят. 9.35 — Телефільм
♦ Шлюб по-імеретинськи». 
1 серія. 10.50 — «Хороший 
настрій». Виступ лауреатів 
XI Всесвітнього фестивалю 
молоді й студентів у Гава
ні А. і В. Франкоцісів. По 
закінченні ■— повніш. 14.30 
— Новини. 14.50 — Сільські 
будні. 15.50 — Розповіді 
про художників. Є. Мойсе- 
єнко. 16.20 — Шахова шко
ла. 16.50 — Виступ камер
ного оркестру Державного 
музичмо-педпгої ічкого ін
ституту ім. Гнєсіиих. 17.15 
— Твоя Ленінська бібліоте
ка. 17.45 
внчі. 
юних, 
світі».
грами ___________
В. Ковтун (акордеон). 19.50 
-• Телефільм -Шлюб ііо- 
імеоєтпнськн». 2 серія. 
21.00 —«Час». 21.35 — Оче
видне — неймовірне. 22.30 
— «Сьогодні у світі». 22.45 
— Співає Бінг Кросбі 
(СІПАК

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Новини. 10.20 — Співає 
М. Огреппч. 10.50 — Теле
нарис «Пам’ять». 11.05 — 
Концерт. 11.40 — «Шкіль
ний екран». 8 клас. Основи 
Радянської держави і пра- 

дітп!» ва. 12.10 — Худ телефільм

СУБОТА,
• - 15 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА'. 8.00
— « Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Виставка Бура
нно. 9.35 — Концерт ан
самблю бандуристок Пала
цу культури м. Мелітопо
ля. 9.60—Телефільм «Шлюб 
ио-імеретннськи». 2 серія. 
11.00 — Для вас. батьки.
11.30 — «Ранкова пошта». 
12.00 — Рух без небезпеки.
12.30 — По музеях і внета:
вочпнх залах. 13.00 — Ра
ди і життя. 13.30 — Тираж 
«Спортлото». 13.45 — «Здо
ров’я». 14.30 — Пони
ти 14.45 У світі тва
рин. 15.45 — Говорять
депутати Верховної Ради 
РРФСР. 16.00 — С. Соло
вейчик. «Ватага «Сім віт
рів». Телевистава. Історія 
5. «Помста». 16.45 — Док. 
телефільм «Важкий рік у 
Саянах». Автор — політич
ний оглядач В. Бекетов. 
17.45 — Концерт Держав
ного хореографічного ан
самблю «Берізка». 18.00 — 
Мультфільм «Казки неве
личкі». 18.50 — «Співдруж
ність». 19.35 — «З піснею 
по життю». Всесоюзний те
леконкурс молодих вико
навців. Фінал. (21.00 — 
«Час»). По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Висту
пає академічний народний 
російський хор ім. М. П'яг- 
ницького. 11.30 — Док. те
лефільм. 12.00 — «Наука- і 
життя». 12.40 — Концерт 
радянської пісні. 13.25 — 
Телефільм «Фокуси? Це 
просто», 13.40 — «Галузь: 
досвід, проблеми». 14.40 — 
Худ. телефільм «По секре
ту — усьому світу». 2 се
рія. 15.45 — «Суботній ре
портаж». 16.15 — «Старт». 
17.00 — «Погляп у майбут
нє». 17.35 — «Годинник із 
зозулею». Лялькова виста
ва. 19.00 — «Актуальна ка
мера». 10.30 — Концерт 
симфонічної, музики. 19.45 
•— Док. телефільм «Віпппд- 
•ження». 1 серія. 20.40 —
«Па добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 2* "■ ----- -----
фільм 
ЕО < ... 
ні —

Москва і моск- 
18.15 — Творчість
18.45 — «Сьогодні у 
19.00 — Пошта про- 
«Час». 19.35 — Грає

НЕДІЛЯ,
16 ГРУДНЯ

. ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Новини. 10.15 — «Грай, 
мім баян». 11.00 — «Добро
го вам здоров’я». 11.30 — 
Концерт. 12.30 — «Таємни
ця будинку каченят». Ляль
кова вистава. 13.30 
Концерт естрадно-симфо
нічного оркестру Україн
ського телебачення і радіо; 
14.00 — Для дітей. «Олі- 
вець-малюпець». 14.35 —
Худ. телефільм «Здрастуй, 
Ральф». 15.05 — «Слава 
солдатська». 16.05 — «Олім
пійська естафета». Мюп- 
хеи-72. 17.10 — Співає
М. Кондратюк. 18.10 — ДЛ.з-і 
дітей. «Катруснп кііюєал».
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Муз. фільм 
«Юність моя». 1.9.45 — Док. 
телефільм «Відродження».. 
2 серія. 20.45 — «На доб
раніч. діти!» 21.00—«Час».' 
21.35 — 'Гелетурнір «Соняч
ні кларнети». По закінчен
ні — новини.
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