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НОР.: — Олексію, непев
но, доцільно почати з того, 
як і коли було створено 
очолюваний вами комсо
мольсько-молодіжний, і як 
прийшли до нього перші 
успіхи?

Олексій Попов: — Ще на 
початку 1975 року всіла мо
лодим електрозварникам
нашого цеху запропонували 
об’єднатися б комсомольсь
ко-молодіжний колектив. 
На той час серед них відста
ючих не б/ло: ссі планові 
завдання виконували. Але
занадто високими показни-
ками не вражали. Секретар 
комсомольської організації, 
на той час Наталя Ломакіна, 
добре бачила перспективу 
об’єднання молодих робіт
ників у один колектив, ро
зуміла його високі потенцій
ні можливості. Врешті пере-
конала-таки нас. Бригади- 
ром вибрали мене. Хоч і не 
одразу, але впевнено зро
стали виробничі показники
членів нашого КЛАН. Зеичай-
но, й показники бригади по
ліпшувалися. На другий рік 
свого існування наш К/ЛК 
серйозно почав нарощувати 
темпи. І до 60-річчя Вели
кого Жовтня виробниче зав
дання було виконано. У 
зв’язку з цісю подією ко
лективу було присвоєно 
ім’я бригади імені 60-річчя 
Жовтневої революції, яке 
вона носить і понині. А тро
хи раніше, в цьому ж 1977-
му, наш комсомольсько-мо
лодіжний став бригадою ко
муністичної праці.

КОР.: Ви ©знайомилися зі
статтею Героя Соціапістич- 

^.кої Праці, бригадира трак
торної бригади колгоспу 
«Росія» Новоукраїнського 
району Віктора Степанови
ча Андріяша. Які роздуми, 
які почуття викликала вона 
у колективу, на які пробле
ми у своїй роботі би одра
зу звернули увагу!

О. П.: Ми всією бригадою 
уважно прочитали статтю 
знатного хлібороба, обгово
рили її не комсомольських

Критерій —

П'ЯТИРІЧКА і ЫМ. Розмова з молодим
ііиміч^ я rmmr наявні ічгт—-

«А який мій особистий внесок у ви 
кснаннп Продовольчої програми, зав
дань п’ятирічки? Чим він вимірюється’/ 
Що я зробив? Чи можу я працювати ще 
краще, ще ефективніше в майбутньо
му? Що для цього потрібно? Чи часто 
ставиш ти собі подібні запитання, мо
лодий хліборобе, робітнику, спеціалісте, 
науковцю? Давайте поговоримо про це 
начистоту. Давайте будемо спиратися 
не лише на виробничий потенціал, а й 
на потенціал власного трудового сум
ління...» — такими словами завершив 
розмову з молодими сучасниками Ге
рой Соціалістичної Праці, бригадир 
тракторної бригади колгоспу «Росія» 
Новоукраїнського району В. С. Андріяш 
у статті «Хліб наш насущний».

З приводу проблем, які порушив 
Віктор Степанович, поділилися думками 
12 чоловік. Серед них — молоді меха
нізатори. доярки, бригадири тракторних

бригад, робітники секретарі комсомоль
ських організацій, члени комсомольсь
ко-молодіжних колективів.

Питання, порушені В. С. Андріяшем, 
схвилювали і представників сфери не
матеріального виробництва’ недавно у 
«Молодому комунарі» був опублікова
ний виступ електромонтера секретаря 
комсомольської організації дистанції 
сигналізації і зв’язку Знам’янського за- 
лізничого вузла Олега Єрмолаєва.

На усний випуск нашої газети, що 
відбусся недавно, був запрошений 
бригадир комсомольсько-молодіжного 
нолективу бригади електрозварників 
механоскладального цеху № 2 виробки 
чого об’єднання по-сівалках «Червона 
зірка» Олексій Попов. Нині колектив, 
очолюваний молодим бригадиром пра
цює о рахунок березня 19ЙС року, тобто 
в рахунок дванадцятої п’ятирічки. Про
понуємо нашим читачам нотатки із 
розмови з О- Поповим.

зборах. Зробили висновок: 
правильні і важливі питан
ня порушив В. С. Андріяш. 
Зайшла відверта розмова 
про недоліки і про резерви 
підвищення виробничих
показників. Постановили
розв’язати давно наболіло 
для нас питання. Справа 
ось у чому. Ми виготовляє
мо підножну дошку до сіва
лок С3-3,6. Доводилось си
ровину вручну заносити у 
зварювальну кабіну, а після 
зварки також вручну вино
сити вже готову продукцію. 
Все це об’єктивно призво
дило до втрат робочого ча
су. На комсомольських збо
рах вирішили розширити 
зварювальну кабіну і про
класти рейки БІД неї ДО 
центрального проїзду цеху. 
Самотужки таке зробити 
звичайно, не могли, отож 

звернулися до заступника 
директора нашого підпри
ємства Євгена Павловича 
Бугайчука. З його легкої 
руки нашому задуму було 
деко «зелено світло»: про
клали рейки, а свої робочі 
кабіни розширили за раху
нок сусідніх, котрі не по
требували великої корисної 
площі. Таким чином забез
печили збільшення продук
ції праці на 15—20 процен- 
ців.

НОР.: Олексію, нині ваш 
КМК працює в рахунок бе
резня 1986 року. Але мож
ливо, ви як бригадир бачи
те резерви дальшого зрос
тання виробничих показни
ків!

О. Гї.: Безперечно, резер
ви є. Якщо усунути такі не
доліки як несвоєчасне за
вантаження сировини, заста

ріле устаткування, іржавий 
зварювальний дріт, то ми 
одержимо додаткові вироб
ничі ресурси. Дошкуляє і 
низька якість газу СО; — 
двоокису вуглецю, який, до 
речі., служить захисним се
редовищем від кисню і за
безпечує рівномірний щіль
ний шов. Так от, щоб забез
печити високу якість про
дукції, доводиться вдавати
ся до надмірних перевитрат 
цього газу. Хочеться наго
лосити на слабкій організа
ції роботи електротранс
портного цеху. Там не ви
стачає електрокарів, а у тих, 
що є, акумуляторні батареї, 
як правило, погано заряд
жені. Через це нерідко до
водиться працювати у «рва
ному», як у нас кажуть, ви
робничому ритмі: підвезуть 
сировину — треба швидко 

її обробити, не підвезуть— 
треба чекати.

І саме у викоріненні всіх 
перелічених вище недоліків 
ми бачи/ио головні резерви 
підвищення продуктивності 
праці.

КОР.: — Ми якраз піді
йшли до такого важливого 
питання, як потенціал тру
дового сумління. Саме на 
цьому резерві поліпшення 
роботи наголосив у своїй 
статті В. С. Андріяш. Як на 
еас, чи використозус брига
да його повністю?

О П.: — Для цього до
речно повернутися до моєї 
відповіді на попереднє за
питання. Так-от, я вже звик 
до ритмічної роботи і вза
галі /ложу забезпечити од
накову якість зварювання. 
Може гак працювати і біль
шість членів бригади. Це і 
гругїкомсорг Микола До- 
рош, і Олександр Харченко, 
і Анатолій Мозговий, які, 
до речі, трудяться, як і я, 
є КМК із дня його створен
ня. Але в нашому колективі 
працюють й нові робітники: 
всього рік—півтора тому 
бригаду попоенили Віталій 
Ссмизенко і Анатолій Сур- 
жиков. І для того, щоб їх 
професійну майстерність 
підняти до рівня, так би 
ллоеити «ветеранів», треба 
з ними чимало працювати.

/Ложу сказати твердо: 
потенціал трудового сум
ління використовуємо спов
на. За сім років роботи 
жодного разу не помічав 
байдужого, недбалого став
лення до дорученої справи. 
Навпаки: кожен з членів
КМК, побачивши факти без
господарності, ніколи не 
пройде мимо, зробить усе 
для позитивного вирішення 
виробничого питання. Не
примиренні еони до недо
ліків. Вважаю, що саме та
ке ставлення забезпечило 
нам вихід на рубежі наступ
ної дванадцятої п’ятирічки.

Гсеорю про трудову дис
ципліну і пригадую один ви
падок. В минулому році Ві

талій Семизенко. який тіль
ки-но прийшов у бригаду, 
допустив грубе порушення 
дисципліни. Цей факт стур
бував наш невеликий, але 
дружний і згуртований ко
лектив. Терміново проведе
ні комсомольські збори, 
контроль після цього пев
ний час за поведінкою Віта
лія зробив свою справу. 
Можу запевнити, що подіб
ного з ним більше не тра
питься.

Доречно додати, що тру
дову дисципліну ми розгля
даємо не як резерв, а як 
свій робітничий обсв'язок. 
Факти запізнень, прогулів, 
вживання в робочий час 
спиртних напоїв не те що 
викорінені в колективі —• 
їх просто не було.

КОР.: — Відомо, ще у ва
шій бригаді небайдуже 
ставляться до занять спор
том. Яку роль, на гг:шу 
думку, еони відіграють в 
трудових успіхах?

О. П.: — Я — голова ро
ди колективу фізкультури 
цеху. Протягом останніх ро
ків на щорічних змагання^ 
— спартакіаді заводу -4 
наш механоскладальний цей 
знаходиться в лідируючі^ 
групі. І мені приємно, щу 
спортивний кістяк цеху 
це наша комсомольсько-мо
лодіжна бригада електро
зварників.

Високі показники у зма
ганнях /лають не тільки чис
то спортивне значення. По
ліпшується настрій, зміцню
ється здоров’я — 6 зн& 
чить, і робота ладиться. 
Якщо ж програли на спор
тивному «фронті», то на 
трудовому працюєл'.о зі 
справжньою спортивною 
злістю за принципом «том 
втратив — тут надолуж». А 
взагалі на спортивному май
данчику наша команда — 
як єдиний організм. Такою 
бригада є і на своїх робочих 
місцях.

Розмову вів 
А. БЕЗТАКА.

МИ — ЗА МИР’ЗА ВПЕВНЕНІСТЬУ ЗАВТРАШНЬОМУ ДНІ
^7 Мир у небезпеці. Відстояти, захистити його — головне 

завдання всіх народів, нагальна потреба сьогоднішнього 
дня. Проблемі збереження миру було присвячено вечір- 
мітішг «Молодь світу — за мир!», який відбувся у Пала
ці культури імені Жовтня минулого тижня.

Комсомольці і молодь міста та іноземні студенти зі
бралися для того, щоб висловити рішучий протест проти 
гонки озброєнь, розміщення американських ракет із 
ядерними боєголовками у Західній Європі.

Молоді повинні належати, майбутнє без війни, без ви
бухів бомб і снарядів. Мир — найперша і найголовніша 
умова щасливого завтрашнього дня. І ще — впевненість. 
Впевненість матері, що вона народжує свою дитину для 
щастя, для добра; впевненість юнаків і дівчат, що завтра 
для них відкриються ясні і чисті горизонти нових звер
шень, нових відкриттів; впевненість усіх людей, 1Ц0 їхня 
праця сприятиме розквіту і могутності Вітчизни. Та
ком? була основна думка виступів усіх ораторів, серед 
яких В. 'М. Жуковська, О. К. Поповній, О. Т. Чибісова. 
Делегат XIX з’їзду ВЛКСМ робітник виробничого об'єд
нання по сівалках «Червова зірка» Леонід Бобошко ска- 

А Зай-
ф ... Паш завод випускає сівалки, які полегшують працю

хлібороба. Нехай ваші сівалки на всіх континентах сі
ють верна дружби і взаєморозуміння.

Він запропонував присутнім направити заяву-протсст 
проти агресивних планів Північноатлантичного блоку і 
Пентагону у штаб-квартиру НАТО. Цю пропозицію га- 

- ряч'е підтримали всі .. ............. ........... ’’
його молодь міста та 
підписи під заявою та 
ської молоді».

учасники вечора. На закінчення 
іноземні посланці поставили свої 
листівкою «Маршу миру радян-

працівник
м. Кіровоград.

О. ДОГА,
Палацу нультури імені Жовтня.

поіун «^пи₽АГаяа монтажників будівельного управління № 1, яку очолює В. М. 
тресту «н7повЖп^ЗОІЇ5и переможець7 соціалістичного змагання серед колективів 
неЩвниитвсм пГЛ#ІМІСЬМбу^>- у бригаді добре організована робота наставників. Під спеціальностями' АЧЄНКХ будівельник^ КлРоЄді робітники оволодівають суміжними 

Тіні1иимн/Імиу: АОСВ'ДЧЄНВЙ будівельник тетяпник молоді Віктор Семенович ПО- 
н»мс»мольц«„и СерН-

Фото Ю. ДНІПРОВСЬКОГО.

У ТРУДІ ГАРТОВАНЕ ПЛЕМ’Я МОЛОДЕ
Як уже повідомлялося, у 

Кіровограді відбувся V об
ласний зліт учнів профтех
училищ.

З доповіддю «Про зав
дання комсомольського ак
тиву ПТУ по вдосконален
ню підготовки гідної зміни 
робітників і колгоспників» 
виступила секретар облас
ного комітету комсомолу 
Н. Ангелуца. На зльоті вис
тупили завідуючий відділом 
науки і навчальних закладів 
обкому Компартії України 
О. О. Решетов, бригадир 
тракторної бригади колгос
пу імені XX з’їзду КПРС 
Новоукраїнського району, 
двічі Герой Соціалістичної 
Праці О. В. Гіталов, викла
дач Кіровоградського про
фесійного кооперативного 
училища, Герой Радянсько
го Союзу В. О. Верхолан
цев

У роботі зльоту взяли 
участь перший заступник 
голови облвиконко/лу М. П, 
Громовий, начальник дер
жавної інспекції Державно
го комітету профтехосоіти 
УРС.Р Л. С. Антоненко.

(Розповідь наших ко
респондентів Про роботу 
зльоту читайте иа 2-й 
стор.).
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У ТРУДІ ГАРТОВАНЕ ПЛЕМ’Я МОЛОДЕ
Комсомольсько - МОЛО-

ділена бригада імені XIX

з’їзду ВЛКСМ цеху №
Кіровоградського заводу^

ра- 
на- 
на- 
0И-

ДАВАЙТЕ подумаємо 
зом: з яких галузях 

родного господарства 
шої області трудяться 
пускники ПТУ? На великих
промислових підприємствах 
і в сільському господарстві, 
у шахтах і на залізничних 
станціях. Вони пошиють вам 
костюм або сукню, відре
монтують зіпсований теле
візор. А ще з ними ви зу
стрічаєтесь у магазинах, 
їдальнях, майстернях по по
шиттю і ремонту взуття... 
Словом, усіх тих точок, де 
з успіхом працюють колиш
ні вихованці профтехучи
лищ, не перелічити. Та й не 
про них сьогоднішня наша 
розмова. Вона — про тих, 
хто тільки оволодіває тео
ретичними основами і 
практичними навичками об
раної спеціальності, з -гор
дістю носить звання учня 
ПТУ.

Михайла Шевчука, учня 
Гайзоронського СПТУ № 5, 
стахановського стипендіата, 
привела до училища любов 
до техніки, до роботи на 
землі. Вірить у те, що і «на 
Марсі цвістимуть яблуні», 
Лілія Діденко, майбутній 
садівник. Кості Кухарю з 
Кіровоградського МПТУ 
№ 2 імені Героя Радянсько
го Союзу О. С. Єгорова 
розповів про училище його 
товариш Олександр Щер
бань, 
ливо, 
після 
туди 
альність 
Вони та сотні кращих учнів, 
стали гідними учасниками 
п’ятого обласного зльоту 
ПТУ. Розмова на ньому бу
ла діловою і конкретною. 
Приміром, про боротьбу за 
якість знань. Сотні тисяч 
майбутніх робітників бе
руть активну участь у рухо
ві «Якість знань сьогодні — 
висока ефективність праці 
завтра». Дедалі ширше роз
виваються такі організацій
ні форми, як штаби знань, 
бригади взаємодопомоги, 
групи консультантів. Непо
ганих успіхів у цьому до
сягни колективи Кірово
градського професійного 
кооперативного училища та 
Капітанівського МПТУ № 10. 
Останнє зайняло 
це в республіці 
нанню кабінетів 
них предметів.
боротьбі за глибокі і міцні 
знання учнів ПТУ є ще не
мало резервів. Так, примі
ром, тільки 
майбутній 
вчиться на

навиків стали заняття в 
гуртках технічної творчості, 
що діють в усіх ПТУ облас
ті. Ними керують досвідчені 
майстри виробничого нав
чання. Виготовлені діючі 
моделі, наочні приладдя 
широко використовуються у

ше знадобиться вам на ва
ших майбутніх робочих міс
цях...». Встановлений обко
мом ЛКСМ України та об
ласним управлінням проф- 
техосвіти приз імені Гітало- 
ва сам Олександр Васильо
вич вручив представникові

Впевненість і задоволення 
від роботи з металом при
ходить не відразу. Коли я 
вперше став за токарний 
верстат, то страшенно роз
губився, очі розбіглись від 
великої кількості всіляких 
ручок, кнопок, незнайомих

І наскільки перекон- 
що Костя без вагань 
восьми класів подав 
документи на спеці- 

електрослюсаря.

третє міс- 
по облад- 
із суспіль-
Однак у

то-

актив- 
дисциплінованості, 

завжди відчували плече 
вариша.

механізміз. Подолати 
певненість і назіть страх 
допомогли мені викладачі 
училища О. С. Унтілов, Я. М. 
Антик, майстер виробничого 
навчання В. Ф. Воскобович. 
Скільки радості було, коли 
власними руками виготовив 
першу деталь!

Мої товариші по училищу 
просили повідомити на 
зльоті, що вони нарівні з 
кадровими робітниками за
воду стоять за токарними 
верстатами і вже виконали 
робіт на суму 88 тисяч кар
бованців. Це наш конкрет
ний вклад у виконання пла
нів одинадцятої п’ятирічки.

Я як комсорг групи хочу, 
щоб усі комсомольці і не- 
спілкова молодь були при
кладом вихованості, 
ності,

кожен п'ятий 
виробничник 
«чотири» і 

«п’ять». Негативно впливає 
на успішність і чимала кіль
кість пропусків занять без 
поважних причин.

Учні МИТУ № 8 разом з 
представниками інших нав
чальних закладів області 
стали ініціаторами руху 
«Бережливість у малому — 
економія у великому». Ба
гато уваги надається пи
танням виховання у молоді 
якостей господарів соціаліс
тичного виробництва, висо
кої відповідальності за ре
зультати своєї праці, еко
номного ставлення до на
родного багатства. У кожній 
навчальній групі є особисті 
рахунки економії, працюють 
штаби і пости бережливих.

Великою підмогою у 
вдосконаленні професійних

навчально-виробничій діяль
ності училищ. Найкраще ця 
робота поставлена в ТУ 
№ 6, МПТУ № 4, технічному 
училищі № 1. Експонати цих 
навчальних закладів пред
ставлені на ВДНГ республі
ки.

У технічному гуртку Кіро
воградського ПТУ № 4 доб
ре налагоджені зв’язки із 
виробничим об’єднанням 
по посівних машинах «Чер
вона зірка», 
кресленням 
виготовили діючу 
нової сівалки, 
якої нині ведеться в експе
риментальному цеху об’єд
нання.

Не помилимося, коли ска
жемо, що зліт пройшов, як 
кажуть, на одному подиху. 
Все почуте і побачене тут 
не могло не зачепити моло
дих сердець. Та чи не най
більше запам’яталися щире 
напуття О. В. Гіталова: «Не 
забувайте суворівських слів, 
про те, що важко в навчанні, 
легко в бою. Все те, чого 
еас учать в училищах, пізні-

одного з найкращих умилиш 
області — Новгородківсько- 
'му СПТУ № 6.

А тепер надаємо слово ■ 
делегатам зльоту: ІЯ стоюЗА ТОКАРНИМ

І НА МАРСІ

ЗУСТРІЧ
З ЛІТЕРАТОРАМИ 
відбулася в обласному ін
ституті удосконалення 
кваліфікації вчителів.

Сюди за бажанням слу
хачів курсів, групи клас
них керівників із багатьох

Гуртківці за 
підприємства 

модель 
розробка

БУДУТЬ ЯБЛУНІ ЦВІСТИ
Ліля ДІДЕНКО, учениця 

Новгородківського СПТУ 
№ 6, стипендіат імені Ле
нінського комсомолу.

Я народилась і виросла в 
Кіровограді. І той факт, що 
пішла навчатись в сільське 
ПТУ іноді викликає здиву
вання моїх 
мовляв, сільські 8 
їдуть, а ти навпаки.

Та й хто міг подумати, що 
я виберу шлях працівника 
сільського господарства. У 
школі мене знали як відмін
ницю, активістку, була я го-

ВЕРСТАТОМ
Михайло НАУМКІН, учень 

Кіровоградського МПТУ 
№ 4.

Коли перед! мною поста
ло питання, яку професію 
вибрати, щоб відчувати що
денну насолоду і радість 
від своєї роботи, вирішив 
твердо — буду токарем, як 
і мій старший брат. Я вже 
на другому курсі, маю пев
ні знання і практичні нави- ловою ради дружини, ком
ки. З великим нетерпінням 
завжди чекаю того часу, 
коли йдемо в цехи нашого 
базового підприємства — 
виробничого об’єднання по 
сівалках «Червона зіцра».

однокласників,
місто

сортом, але ніхто й не здо
гадувався, що в мене на 
душі. Знала про це тільки 
бабуся, яка дуже любить 
квіти, дерева, і коли пора
лась біля них, завжди бра
ла помічницею тільки мене.

Тепер я навчаюсь в СПТУ 
№ 6, буду садівником. Ця 
професія подобається мені 
все більше, і ще більше я 
стала любити землю, адже 
все у світі росте тільки із 
землі і на землі. Нині, коли 
на нашій планеті так неспо
кійно, коли чуєш і бачиш, 
як отруюються повітря, во
да, земля, коли наводиться 
статистика, що все земне 
можна перетворити в попіл 
за кілька хвилин, хочеться 
сказати безумцям: зупині
ться! Як багато часу треба, 
щоб створити живе!

Нехай слова пісні, яка бу
ла написана на зорі косміч
ної ери про те, що і на 
Марсі будуть яблуні цвісти, 

. стануть дійсністю. А поки 
ростуть наші яблуні в саду 
училища, посаджені весною 
на чотиригектарній площі.НАМ БУДУВАТИ, А НЕ РУЙНУВАТИ

Олексій ДРОЗДЕНКО, 
учень Кіровоградського 
МПТУ № 2 імені О. С. Єго- 
рова.

Моя майбутня професія— 
будівельник. Люди тисячо
літтями створюють пре
красні міста, неповторні 
пам'ятники культури і боля
че усвідомлювати, що є ще 
в світі сили, що можуть усе 
це зруйнувати. Тому я вчусь 
не тільки дарувати людям 
радість, а й бути готовим у 
будь-який час її захистити.

Сьогодні серед нас не 
повинно бути байдужих до 
долі світу. Ми ніколи не за
будемо тих юнаків і дівчат, 
що віддали своє життя за 
незалежність нашої Бать
ківщини. Тому ми приєд
нуємо свій голос до тих, 
кому дорогий мир на пла
неті і впевнені, що, об’єд
навшись, молодь зупинить 
війну. Учні нашого МПТУ 
№ 2 взяли активну участь у 
«Марші миру радянської 
молоді». Вони уже перера
хували у Фонд миру більше 
1000 карбованців. Гроші 
продовжують надходити.

Завтра рідна країна дові
рить нам кельму на буді
вельному майданчику. І сьо
годні ми готуємо себе до 
великого життя: оволоді
ваємо професійною май
стерністю, своїми руками 
оформляємо майстерні і ка
бінети, виготовляємо наочне 
приладдя і тренажери.

Велику роботу ведуть уч
ні нашого МПТУ № 2 по 
підготовці до святкування 
40-річчя перемоги радян
ського народу в Великій 
Вітчизняній війні. Цій події 
були присвячені зустрічі з 
однополчанами Олексія Ма- 
ресьєва й Івана Кожедуба, 
триденний похід по місцях 
бойової слави Кіровоград- 
щини, відвідання тих місць, 
де боролась «Молода гвар
дія». Неможливо забути ті 
урочисті хвилини, коли на 
зберігання в музей нашого 
училища були передані гіль
зи із землею багатостраж
дальної Хатині, героїчної 
Брестської фортеці, Сева
стополя, Трептов-парку 
(НДР), освяченою кров’ю 
радянських бійців.

Т. КУДРЯ, 
о. СКИРТАНЬ, 

В. ГРИБ (фото).

радіовиробів виготовляє

телевізійні ретранслятори.

Вже чотири роки К0ЛСК11ІВ

працює за бригадним під

рядом.

— Робота за прогрссив-

ною формою організації

праці дозволила нам по-

справжньому згуртувати

колектив, говорить у..-

бригадир, молодий спеціа

ліст Флоріап Владеско. —

Успішно виконуємо соціа

лістичні зобов’язання.

Працюючи за новим ме
тодом організації праці, 
молоді робітники спрямо
вують свої зусилля на до
сягнення кінцевого резуль
тату праці всієї бригади. 
Заробітна плата розподі
ляється з використанням 
коефіцієнту трудової учас
ті кожного робітника.

шкіл області, яке воші 
висловили в ході анкету
вання, завітали члени об
ласного літературного 
об’єднання та 
літстудії «Сівач»' А. Ко
рінь — заступник

міської

дирек
тора обласної бібліотеки 
для дітей імені А.‘Гайда
ра, П. Сслсцький — ко
респондент «Молодого ко
мунара», В. Чабаненко — 
заступник директора об-

ласного краєзнавчого му
зею.

Розмова йшла про 
славні літературні тради
ції нашого краю, про 
творчість відомих наших 
земляків —- письменників 
В. Козаченка, В. Бровчен- 
ка, В. Базилевського, 
Л. Тсндюка. Присутніх 
проінформували про нові 
видання і публікації мо
лодих авторів, теж наших

земляків: Дмитра Івано
ва, Тамари Журби, Петра 
Куценка, Володимира 
Кобзаря, Федора ІІепо- 
менка, Віктора Терена, на 
які в пресі були опубліко
вані відгуки і рецензії 
Антонівн Корінь. Дізна
лись педагоги і про ре
зультат багаторічної ро
боти краєзнавця Володи
мира Чабаненка, чия кіш- 
га нарисів «Прославлені у

віках», що вийшла у ви- 
давиицтві «Промінь», 
щойно з’явилась на поли
цях книжкових магазинів. 
Вона — про 130 Героїв 
Радянського Союзу, урод
женців Кіровоградщпни.

Па закінчення гості про
читали свої ліричні і гумо
ристичні вірші та пародії..

А. ЮРЧЕНКО.
м. Кіровоград.

КМК працює 
в рахунок 
XII п'ятирічки

У бригаді, 
виробничих 
підприємства, 
комплексно 
завдання 
економічно . ,
за формою організацій 
праці. За рахунок цього 
значно підвищилась про
дуктивність праці, скоро
тилися витрати робочого 
часу.

Висококваліфікованії ми 
спеціалістами стали і чле
ни ВЛКСМ Володимир 
Свічкар, Володимир Кра- 
дпжои, Анатолій Антонов.

Молоді робітники по
стійно удосконалюють 
свою професійну майстер
ність, оволодівають суміяс- 
іпімп професіями. Все це 
дозволяє працювати в чіт
кому ритмі, на високому 
професійному рівні всім 
членам колективу. Бо 
кожний добре розуміє 
свою особисту ВІДЛОВІ— 
дальність перед бригадою..^'

Бригадний підряд став 
великим стимулом і в ро
боті регулювальників тс- 
лерадіоапаратури Михай
ла Свічкаря та Анатолія 
Антонова.

— Якщо раніше, — роз
повідає Михайло, — зарп
лата нараховувалася неза
лежно від виконання зав
дання, то нині оцінюються 
кінцеві результати праці, 
зросла відповідальність 
перед колективом. Во як
що хтось із хлопців не ви
конує плану, то колені 
відразу ж звертають па не 
увагу. А під критичним 
поглядом товариша не ви
правитися неможливо.

Про тс, що КОМСОМОЛЬЦІ 
і молодь бригади успішно 
працюють за бригадним 
підрядом, свідчать і їх ре
зультати. Колектив постіін 
но перевиконує плани, «о 
нового року він працюва
тиме в рахунок XII п яти« 
річки.

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».

як і в інших 
підрозділах 
прижилися 

- наскрізні 
найбільш 

резул ьт а ті11!
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фізкультуру — цього року в «Молодому комунарі»

ТОБІ І ВСІМ!

Ї-ЗГ І, ВОНИ не виправдо
вуються. Фізкультурні 

активісти училища мало 
говорять про зрушення, 

І що сталися останнім часом 
І у спортивно-масозій робо- 

Й ті. Більше — про перспек- 
м ™ву' 
Н жали 
у соке 

лах
Я УРСР. І хоч серед інших 
у колективів вищих навчаль
ні них закладів Міністерства 
у цивільної авіації республі- 
Й ки кірозоградці мали то- 
я рік кращий показник, та 

він їх не влаштовує. Бо ли
ше половина курсантів 
склала нормативи ГПО, 
третина виконала розрядні 
нормативи, 7 спортсменів 
стали кандидатами в май
стри, 44 — першорозряд
никами. Тож кафедра фі
зичної та психо-фізіоло- 
гічної підготовки (завіду
ючий Р. М. Макаров) роз
робила нову програму, 
спрямовану на поліпшення 
спортивно-масової роботи. 
Першою перевіркою сил 

1 будуть, звичайно, фіналь
ні поєдинки спартакіади, 
що проводяться в учили
щі. Але початок — в окре
мих підрозділах. Йдеться 
передусім про те, щоб за
лучити до занять фізкуль
турою і спортом макси
мальну кількість курсантів. 
Командири підрозділів, 
фізорги, громадські ін
структори і тренери про
вели значну роботу по 
пропаганді окремих видів 
спорту і нормативів комп
лексу ГПО. На 
спортивної слави 
влаштовані показові 
пи спортсменів, 
майстерність демонстру-

П вали тут гімнасти і дзюдо
їсти. І одразу стало видно, 
що саме в цих секціях не
погано налагоджений наз-

I чально-тренувальний про
цес.

Я Наприклад, вихованці 
тренера Олександра Луп- 
по під час осінніх турнірів 

її мірялися майстерністю з 
провідними дзюдоїстами, 
котрі тренуються в спар- 
таківських колективах Ук
раїни, і виборювали при

упущення, 
курсантам 

сходження 
VIII

які зава- 
мати ви
на фіна- 

Спартакіади

вечорі 
були 

висту- 
Свою

«Молодий комунар»

Тиждень дій за роззбро
єння, оголошений ООН, 
проходив у Данії під зна
ком головної вимоги гро
мадськості країни: «Ні — 
572 новим ракетам!» На 
вулиці Копенгагена, Орху- 
са, Оденсе та інших міст 
вийшло понад 100 тисяч 
чоловік.

Я спостерігав демонст
рацію в Копенгагені. З 
другої дня всі центральні 
вулиці і головні магістра
лі були перекриті для ру
ху транспорту. їх заповнив 
неосяжний людський по
тік, що рухався у бін Род: 
хуспладсен — ратушної 
площі. У виступах ораторів 
звучала тривога: «Нові
американські ракети явля
тимуть серйозну загрозу 
для миру в Європі і на 
землі в цілому»... Проти 
розміщення «євроракет» 
НАТО виступають впливо
ві політичні партії, проф
спілки, Всесвітня рада 
церков, більшість населен
ня тих країн, де заплано
вано їх розмістити... Для 
розміщення ракет немає 
виправдання. Ми повинні 
зупинити атомну загрозу!»

Планати і транспаранти 
проголошували: «Зупинити 
атомні ракети! Життя має 
продовжуватися!»

Прямо на ратушній пло
щі було почато збирання

У вересні
було надруковано статтю про проблеми піднесення 
майстерності в колективах фізкультури вищих нав
чальних закладів обласного центру. Вказувалося, 
зокрема, на тс, що в копилці набраних очок на фі
налах VIII Спартакіади України мінімальний вне
сок мали представники спортклубу «Ікар» (вище 
льотне училище цивільної авіації).

Наш кореспондент побував у майбутніх авіаторів 
і поцікавився, які висновки зроблено в спортклубі 
після критичного виступу газети.

«І К АР»
ПІДНІМАЄ
ВІТРИЛА

зові місця. Позернувся 
переможцем із все
союзного турніру з бо
ротьби дзюдо на приз двічі 
Героя Радянського Союзу 
О. А. Леонова Микола Ре
ва, який виконав норма
тив майстра спорту. На 
першості Укрради ДСТ 
«Спартак» призерами були 
його товариші по команді 
Віктор Чмихун і Олег На
дій. Чемпіонські титули на 
цьогорічній республікан
ській спартакіаді спарта- 
ківціз вибороли Олексанр 
Куркін (кульова стрільба) 
та Павло Назаров (плаван
ня), до числа призерів 
увійшли Олег Гїорядін 
(кульова стрільба) і Ярос
лав Василькоз (легка атле
тика). Значно активізува
лась робота баскетбольної 
і футбольної секцій, які 
очолюють тренери-викла- 
дачі Борис Карасьоз 
Олександр Вере/лєєв.

«У збірну номанду 
«Ікара» включаються 
представники перемін
ного і постійного скла
ду колективу училища, 
які виконали усі вимо
ги і нормативи комплек
су ГПО та мають спор
тивні розряди».

(Із статусу члена 
збірної команди СК 
<Ікар>).

СЕ ЦЕ свідчить про те, 
що в спортклубі 

«Ікар» є лідери, які мо
жуть повести за собою 
сотні менш досвідчених 
спортсменів. Можуть, та 
поки що це лише окремі 
правофлагові, які пред
ставляють «Ікар» на 
повідальних турнірах.

Звичайно, не кожен

У

і

від-

кур-

ПОВЕРТАЮЧИСЬ
ДО НАДРУКОВАНОГО

сант зобов'язаний стати 
майстром сторту. Та цього 
від них ніхто й не вима
гає. Орієнтир взято поки 
що на те, щоб усі юнаки 
училища виконали норма
тиви ГПО, підвищили май
стерність з різних видів 
спорту до різня третього 
розряду. І знову ж таки: 
це поки що лише намітки. 
Бо із 1700 членів колекти
ву фізкультури в цьому 
році менше полозини 

стали значківцями і 
спортсменами масових 
розрядів.

О Ж ЗАВАЖАЛО ма
ти вищий показник?

Передусім слабка спор
тивна база. Якщо в польо
вому навчально/лу містеч
ку окремі підрозділи май
бутніх авіаторів обладнали 
для себе зразкові спор
тивні комплекси (і там є 
відчутна віддача) то тут, у 
Кіровограді, був лише не
великий занедбаний стаді
он, на якому не можна 
провести масових спарта
кіадних змагань.

Аналізуючи підсумки 
виступів спортсменів учи
лища на VIII Спартакіаді 
УРСР, обговорюючи кри
тичні зауваження на газеї- 
них сторінках, викладачі 
кафедри фізичної і психо
фізіологічної підготовки, 
члени правління спортклу
бу звернули увагу саме на 
це упущення. І ось уже 
під час суботників у жовт
ні і листопаді дещо зроб
лено: завезено будівель
ні матеріали, розмічено 
спортивні сектори, полоси, 
на яких буде встановлено 
стандартне і нестандартне

обладнання. Курсантам і 
їх наставникам допомага
ють будівельники, механі
затори, керівники облради 
ДСТ «Спартак» і місько
го спорткомітету. Роботи 
по реставрації і розши
ренню спортивної бази в 
розпалі. Тож є надія, що 
наступного року Кірово
граді не осоромляться, 
приймаючи в себе фіна
лістів республіканської 
спартакіади вищих нав
чальних закладів Міністер
ства цивільної авіації.

Що ж іще робиться для 
подолання відставання а 
підготовці спортсменів ви
сокого класу? На це запи
тання відповідає голова 
правління спортклубу 
«Ікар» Микола Півень:

— Гадаю, що нас виру
чить спеціалізація. В усіх 
12 спортивних секціях, що 
нині працюють, ми не в 
змозі швидко підготувати 
майстрів. Тому опорними 
видами для себе визначи
ли боротьбу дзюдо, ку
льову стрільбу, легку ат
летику, ігрові види. Пла
нуємо створити команду 
з хокею на траві. І в пер
шу чергу беремося за роз
в’язання проблеми впро
вадження в дію фізкуль
турного комплексу. Бо 
справді це ненормально, 
що в збірних міста і об
ласті не видно наших бага- 
тоборців ГПО. Тож орієн
тир на те, щоб до кінця 
навчального року усі ком
сомольці склали залік із 
фізичної та військово-тех
нічної підготовки.

«За виконання роз
рядних нормативів під 
час спартаніадних зма
гань команді підрозділу 
нараховуються додат
кові очки»

(Із положення про 
спартакіаду призовної 
і допризовної молоді 
під девізом «Непере
можна і легендарна*).

ЕСЯТЬ днів тому акти
вісти «Ікара» знову об

говорювали питання масо
вості і майстерності. Ви
ступали провідні спорт
смени, тренери, керівни
ки навчальних підрозділів, 
фахівці кафедри фізичної 
і психо-фізіологічної під
готовки. Вони радилися з 
представниками облепорт- 
комітету, намічали 
зиходу на вищий 
Тож усе-таки на 
можна надіятись, 
слів його активісти 
йшли до діла — в малому 
і великому.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

д

«НІ!» — АМЕРИКАНСЬКИМ РАКЕТАМ

КРАЩЕ БУТИ
АКТИВНИМ СЬОГОДНІ, 
НІЖ РАДІОАКТИВНИМ
ЗАВТРА
підписів під відозвою «Зу
пинити атомні ракети!». 
Кампанія триватиме до 1 
грудня, після чого ця відоз
ва буде вручена прем’єр-мі
ністру Данії напередодні 
сесії ради НАТО. У тексті 
відозви міститься заклик 
до датського уряду і пар
ламенту використати всі 
можливості для того, щоб 
відвернути розміщення 
572 нових американських 
ракет у Західній Європі.

Настійливий заклик ан
тивоєнного руху до датсь
ких властей викликаний 
двоякістю політики коалі
ційного уряду буржуазних 
партій на чол! з консерва
торами. З одного бону, 
консервативні члени кабі
нету, що займають нлючові 
позиції, — прем’єр-міністр 
П. Шлютер, міністр закор
донних справ У. Еллеман- 
Єнсен і міністр оборони 
X. Енгель — запевняють у 
своєму добросовісному ви
конанні резолюції фольне- 
тінгу (парламенту) від 26 
травня ц. р.. яна, зокрема,

зобов’язала уряд виступа
ти за відстрочку розміщен
ня американських «євро
ракет», за врахування на 
женевських переговорах 
англо-французького ядео- 
ного потенціалу, 3 іншого 
бону, публічні висловлю
вання цих відповідальних 
осіб зовсім не свідчать 
про їх прагнення сприяти 
вказаній меті. Ось чому 
інші політичні партії, зо
крема, найбільш масова у 
країні соціал-демонратична 
партія, ставлять нині пи
тання про необхідність ак
тивнішої роботи уряду по 
виконанню резолюції
фолькетінгу. Не виключе
но, що на голосування в 
парламенті буде поставле
на нова, «більш жорстка» 
антиракетна резолюція 
яка може виявитися «наді 
то радикальною» і тому не
прийнятною для консераа- 
тивних діячів уряду і тЭИ. 
звести до його відставки

Прихильники атомного 
роззброєння занесли над 
головою кабінету П. Шліо-

Щоранну в плавальному басейні ДЮСШ облепорткомі- 
тету лунають дитячі голоси. Крім вихованців навчальних 
груп, тут працюють члени секцій, створені працівниками 
Товариства рятування на водах. За три останні місяці 
тренери навчили плавання більше 520 учнів молодших 
класів загальноосвітніх шкіл обласного центру.

Найбільш організовано відвідують ДЮСШ вихованці 
десятирічок №№ 13, 27, 32.

Нині в міському відділі народної 
спеціальний графік, за яким школярі 
обов’язкові уроки з плавання.

На знімну: тренер ДЮСШ облепортномітету О. М. 
ГАЛКА проводить черговий урок.

Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

освіти розроблено 
приходктимуть на

КРОК У СТРІЙ

ІСПИТ-ДЛЯ ПРИЗОВНИКІВ

шляхи 
рубіж. 

«І кара« 
Бо від 
пере-

З Керчі повернулася 
збірна команда допризов
ної і призовної молоді КІ' 
ровоградщнни, яка брала 
участь у II республікансь
кій Спартакіаді з військо
во-технічних видів спорту. 
Звання иайсіільнішнх тут 
виборювали 324 майбут
ніх воїни з 27 команд об
ластей України та міст 
Києва і Корчі.

Чемпіоном республіки 
в стрільбі з бойового ав
томата став учень МПТУ 
№ 2 обласного центру 
Олександр Косяков, який 
влучив п’ятьма постріла
ми в усі мішені.

Не мав собі рівних у 
подоланні воєнізованої
полоси перешкод курсант 
автошколи обкому
ДТСААФ Микола Попович 
— він мав найкращий час 
на цій дистанції — 1 хви
лина 49,9 секунди. Дру
гим призером у метанні 
гранати став учень Кіро-

- ------" "■ -——і- ■ .1 =

воградської шкоди № 34 
Михайло Мурзін з резуль
татом 52 метри 60 санти
метрів.

За підсумками змагань 
воєнізованого багато
борства з 6 видів (стріль
ба, крос на дистанції 
1000 метрів, плавання на 
100 метрів, метання грана
ти, складання і розбиран
ня автомата, цивільна обо
рона) серед кіровоградців 
найкраще виступив кур
сант автошколи обкому 
ДТСААФ Леонід Винник 
— 125 очок, що принесло 
йому 23 місце із розігра
них 324. У загальному за
ліку збірна області посіла 
14 місце — на чотири 
сходинки вище, ніж на 
першій республіканській 
спартакіаді позаминулого 
року.

О. ДОЛГОПОЛОВ, 
інструктор міськкому 
комсомолу.

тера ще один «антиядер- 
ний меч». Мова йде про 
можливість висунення в 
парламенті проекту резо
люції, згідно з якою Данія 
має відмовитися від ядер
ної зброї на своїй землі як 
У мирний, так і у воєнний 
час. Авантюристичний
курс Вашінгтона, його го
товність першим вдатися 
до ядерної зброї, його тео
рії «обмеженої» і «затяж
ної» ядерної війни -викли
кають у датчан побоюван
ня, що їх країна може 
опинитися всупереч своїй 
волі зтягнутою в атомний 
конфлікт.

Широкі кола місцевої 
громадськості справедливо 
вважають, що безпеку ці
єї країни більш ефективно 
можна було б забезпечити 
через її участь у без’ядер
ній зоні на Півночі Європи. 
На користь такого рішен
ня виступає ряд політич
них партій, представлених 
У парламенті: Соціалістич
на народна, партія Лівих 
соціалістів, ліберальна пар
тія Зенстре. Є ознаки, що 
аналогічну позицію займе 
найближчим часом і Соціал- 
демонратична партія Данії.

. цьому випадну ідею пов- 
н'стю без’ядерного статусу 
Данії підтримуватиме пар
ламентська більшість.

Як і інші європейці, дат
чани глибоко усвідомили 
ту істину, що краще бути 
активним сьогодні, ніж ра
діоактивним завтра. На
пруга антивоєнних^ анти- 
адерних настроїв нарзстає.

і. БАРДИ1КАС, 
власкор АПН.

Копенгаген.

ЯК відомо, рибалки 
найбільше полюбляють 

посидіти на березі ставу 
чи річки в літнюьпору. Чи
мало є в нас любителів і 
підльодного лову риби. 
Восени бажаючих провес
ти дозвілля на водоймах 
мало. Не вгамовуються 
цілорічно лише браконьє
ри.

У пресі вже повідомля
лося, що з вини керівни
ків Ульяновського цукро
заводу в ставу біля під
приємства риби стає все 
менше — вода забрудню
ється. І все ж тесляр міс
цевого відділення рай- 
сільгосптехніки Віктор Но
виков переконаний, що її 
ще можна часом налови
ти, якщо використати сіт-
ки.

Хотів поживитися і трак
торист Ульяновської рай- 
споживспілки Анатолій 
Бендяк, озброївшись «па
вуком». Йому пощастило 
злозитя 35 дрібненьких 
карасиків по кілька грамів 
кожен. Ними не нагодуєш 
і малюка. А рибгосподар-
ству А. Бендяк завдав 
шкоди на 70 карбованців.

Не раз працівники риб
інспекції попереджали і
водія Кіровоградського
тролейбусного депо

ПОШТА «ЯТРАНІ»

БРАКОНЬЄРИ
З «ПАВУКОМ»
Олександра Соколова, 
котрий ловив рибу там, 
де не дозволено. Не по
слухав. Останній раз його 
затримали на території 
Кондаурівської рибдільни- 
ці з цілим набором різних 
вудочок.

Таких прикладів можна 
назести чимало. Винних, 
звичайно, покарано. Але 
браконьєри ще не переве
лись. Отож хочеться нага
дати рибалкам-любите- 
лям, що спортивна і лю
бительська ловля риби 
для особистого вживання 
(без прав на продаж) доз
воляється безплатно в усіх 
водоймах, та тільки не на 
території рибдільниць, ри
борозплідників, заповід
ників та інших культурних 
рибних господарств.

Ю 5ОГАЧУК,
ДіП .г.ЧКИН інспектор
Дермфмбінспекцп.
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...Форсувати Славутич 
з ходу — таким був на
каз. .

Я. П. Вергун пригадує, 
що <• наступальний запал 
наших танкістів був на
стільки високим, що ні
які перешкоди не могли 
зупинити їх рух уперед».

Для форсування Дніп
ра танкові й стрілецькі

ДО 40-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ
КІРОВОГРАДЩИНИ ВІД НІМЕЦЬКО- 

ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

НА ВІСТРІ
АТАКИ

Командуючий Другим Українським фронтом І. С. 
Консв пише в своїх мемуарах, що в районі Мішури- 
ного Рогу одним із перших переправився через 
Дніпро танковий батальйон, котрим командував Я. П. 
Вергун, нині директор П’ятихатської середньої шко
ли. Він прорвався до Дніпра, пройшовши самостійно 
багато кілометрів, і випередив війська. За цей подвиг 
Я. П. Вергуну було присвоєно звання Героя Радян
ського Союзу.

частини зосередилися в 
районі Перевалочної, Мі- 
шуриного Рогу, провели 
розвідку місцевості й не
обхідну підготовку.

У ніч з ЗО вересня на 

І жовтня 1943 року по- 
■пглася переправа. Тисячі 
сміливців під зливою 
куль і снарядів відвойо
вували метр за. метром 
рідну землю па Право

бережжі. Першим пере
правився через річку 
танковий підрозділ 18 
танкового корпусу. Ним 
командував Яків Вергун. 

- . Частини 5-ї гвардій
ської танкової армії під 
командуванням П.‘ О. 
Ротмістрова зав'язали за
псклі бої за утримання 
плацдарму. Фашисти від- 

. чайдушно опиралися. За 
•три дні наші частин» про
сунулися вперед на 20 
кілометрів. Спільно з 
92-ю гвардійською стрі
лецькою ДИВІЗІЄЮ ОВОЛО
ДІЛІ) населеними пункта
ми Попельнасте, Дереїв- 
ка, Куйеволівка, перері
зали залізницю на Київ.

У ніч на 18 жовтня за
в’язався бій за село Зе
лене Петрівського райо
ну. Яків Вергун з гру
пою танків ішов попере
ду наступаючих військ. 
У цих боях Я. П. Вергун 
був поранений. Однак він 

залишився в строю. Рі
шуче ламаючи вузли 
опору ворога, буквально 
прогризаючи його оборо
ну, 18 танковий корпус 
просувався вперед. Ра
дянських воїнів не змог- 

Ми зупинити ні «тигри», 
ні «пантери», ні «ферди- 
иандн».

Група Вергуна про
довжувала розвідку боєм 
у напрямі- Петрового, а 
далі — Олександрія, Зна
м’янка, Кіровоград.

Пізніше Я. ГІ. Вергун 
відзначився в Корсуйь- 
ШевНопківськін операції, 
визволяв Румунію, Юго
славію, Угорщину, брав 
Відень Нарешті, остан
ній штурм — стоянні фа
шистського рейху.

Такий бойовий шлях 
Героя Радянського Сою
зу Якова Вергуна, кот
рий почав свою службу 
рядовим, а закінчив гвар
дії майором, начальни-

ком розвідки 18-го Зна- 
м’янського танкового 
корпусу. Яків Пантелей
монович брав участь v - it 
нараді Перемоги в Mock- ** 
П rPfe™ дем°білізаціі 
Я. 11. Вергун поверпувем-. • 
до ^мирної праці, тру1« 
Дійся на освітянській цц; 
ві. Він неодноразово оби
рався депутатом район
ної Ради народних депу
татів,. членом П’ятцхат» 
ського райкому Компартії 
-України. В рідному місті 
ветеран проводить знач
ну військово-патріотичну 
роботу серед молоді 
Батьківщина нагороди
ла Я. П. Вергуна 24 уря- 
довими нагородамв.

Матеріали про Я. і].
Вергуна є в нашому му- у 
зеї. •

г. КОГАН, 
старший науковий 
співробітник облас
ного краєзнавчого 
музею.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини; 8.20 — Я 

сьогодні і завтра. Телекоп- 
курс-змагання школярів на 
краще знання професії пра
цівників поліграфічної про
мисловості. 8.50 — Фільм
«Кіт у мішку». 10.15 — Оче
видне — неймовірне. 11.15— 
Співає чоловічий академіч
ний хор Московського ін
женерно-фізичного інститу
ту. 11.45 — Новини. 14.30 — 
Новини. 14.45 — Док-, теле
фільм «Угору по горі часу».
15.35 — Концерт Державного 
ансамблю пісні й танцю Чу
васької АРСР. 1G.15 — Нови
ни. 16.20 — Розповідають 
наші кореспонденти. 16.50
— Дітям про звірят. 17.20—
Док. телефільм «Чому не спі
ває фейруз?» 18.25 —
Ф. Ліст. Концерт для форте
піано з оркестром № 1. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
Наука і життя. 19.30 — Ви
ступ народного оркестру 
цимбалістів Палацу культу
ри профтехосвітн Білорусь
кої РСР. 19.40 — Телефільм 
«Підліток». 5 серія. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Авторський
вечір поета А. Дементьсза в 
театрі естради. 22.50 — Сьо
годні у світі.
1 УТ

10.00 — Новини. 10.15— 
Фільм-концерт «Квартет 
баяністів». 10.35 — «Шкіль
ний екран». 7 клас. Фізика. 
11.05 — «Зустріч з театром».
12.20 — Для старшокласни
ків. «Орієнтир». 13.10 — Ху
дожній фільм «Довга доро'га* 
в дюнах». 5 серія. 14.20 — 
«Наш друг — спорт». 16.00
— Новини. 16.10 — «Сріб
ний дзвіночок». 16.30 — Для 
школярів. «Зелений вогник». 
17.00 — «Гарячий цех рес
публіки». 17.30 — Камерний 
концерт. 18.00 — Докумен
тальний телефільм «Нам 
сняться олені». 18.30 — Лю
бителям хорового співу. 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Чемпіонат
СРСР з хокею. «Сокіл» — 
«Крила Рад». 2 і 3 періоди. 
В перерві — «День за днем». 
(Кіровоград). 20.45 — «На
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній 
телефільм «Довга дорога в 
дюнах». 6 серія. 22.45 — Но
вини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 —

Мультфільм «Шовкова ки
тичка». 8.50 — Телефільм 
«Крутий поворот» 10.05 — 
До- телефільм - Я росту». 
«Перший удар». «Завдання 
на завтра». 11.00 — Концерт 
Державного симфонічного 
оркестру Міністерства куль
тури СРСР. 12.00 — Новини.
14.30 — Новини. 14.45 —
Док фільми. 15.50 •— Кон
церт Закарпатського народ
ного хору. 16.35 — Новини. 
16.40 — Чи знаєш ти заков?
17.20 — Стадіон для всіх.
17.50 — Кіножурнал. «Ро
весник». 18.00 ' — Сучасний 
світ 1 робітничий рух. Веду 
чий — політичний оглядач 
Е. Мнацаканов. 18.30 — Ви
ступ дитячого ансамблю 
«Пролісок» м. Дубни Москов
ської області 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Що 
може колектив. Передача 1. 
19 30 — Танцюють заслуже

ні артисти РРФСР II. Боль
шакова і В. Гуляев. 19.45 — 
Телефільм «Підліток». 6 се
рія. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Міжнародний турнір з фі
гурного катання на приз 
газети «Московские новос
ти». Парне катання. Коротка 
програма. 22.00 — Футбол. 
Кубок У ЕФА. 1/8 фіналу. 
«Спарта» (Голландія) — 
«Спартак» (Москва). В пе
рерві — 22.45 — Сьогодні у 
світі.
▲ УТ

10.00 — ІІовпнп. 10.15 — 
Кіноогляд «Резонанс». 11.15
— Фільм-концерт. 11.40 —
«Шкільний екран». 9 клас. 
Історія. 12.10— Художній те
лефільм «Довга дорога в 
дюнах». 6 серія 13.20 —
Концерт державно! о ансамб
лю танцю «Аднген». (Кіро
воград на Республіканське 
телебачення). 16.00 — Нови
ни. 16.10 — «Срібний дзві
ночок». 16.40 • Науково-по
пулярні фільми. 17.25 — 
«Продовольча програма — 
справа кожного» 18.00 — 
«Творчість юних* Концерт 
дитячих художніх колекти
вів міста Кіровограда. (Кіро
воград)- 18.45 «День за 
днем». (Кіровоград). 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30
— «Літературна -;:рта Укра
їни». 20.15 — Концерт ра
дянської пісні. 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Довга дорога в 
дюнах». 7 серія. 22.45 — Но
вини.
А ЦТ (II програма)
11.35 — І. Тургенев. «Бежим 
луг». 6 кл. 11.05 — Для вас, 
батьки. 12.05 — Природо
знавство. 4 кл. 12.25 — Істо
рія. 4 кл. Перші російські 
революціонери. 12.55 — Му
зика. З кл. Музика народів 
СРС1’. Передача 1. 13.55 — 
Мистецтво Середньовіччя. 
Передача 2. 14.25 -- Сільсь
ка година. 15.25 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.20 — 
Науково-популярний фільм 
«Російський град» 18.40 — 
Адреса молодих. 19.00 —
Служу Радянському Союзу! 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Міжнародна панорама. 
21.00 — «Час». 21.35 — Теле
фільм «Млпії на околиці 
міста». 22.40 — Док теле
фільм «Нетанучий іній Во 
логди». 23.00 — Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 —

Чудеса без чудес. 8.50 — 
Телефільм «Млин на околи
ці міста». 9.55 — Клуб манд
рівників. 10.55 — Концерт
Державного Поліського ан
самблю пісні н танцю «Льо
нок». 11.35 — Новини 14.30
— Новини. 14.50 — Док.'те
лефільм « Сьогодні і ‘кожний 
день.». Про президента АН 
УРСР Б. Є. Патона. 15.45 — 
Драматургія і театр. Л. Лео
нов. «Навала». 16.30 — Нови
ни. 16..35 — Док. Телефільм 
«Мезепське помор'я». 16.50
— 13 концертному залі — 
школярі. 17.30 -- Шахова 
школа. «Уроки майстернос
ті». 18.00 — Ленінський „уві 
нерентет мільйонів «Міжна
родні проблеми сучасності».
18.30 — У кожному малюнку
— сонце. 18.45 Сьогодні у 
світі. 19.00 — Що може ко
лектив Передача 2 19.35 
Співає народний артист 
СРСР Д. Гнатюі,- 19.50 — Те 
лефільм «Іван». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Міжнародний 

турнір з фігурного катання 
на приз газети «Московские 
попости». Парне катання. 
Довільна програма. 22.20 — 
Сьогодні у світі. 22.35 — 
Грає лауреат міжнародного 
конкурсі’ С. Потаніна (Фор
тепіано).
А УТ

16.00 — Повніш. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок», іь.30 — 
«Вперед, орлята!» 17.10 — 
«Літературний театр». «Ха
рактери». 17.40 — «-В ефір)
— пісня». 17.45 — «Екран

пошани Українського теле
бачення» 18.00 — Теле
фільм. 18.30 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.45 — 
Телефільм. (Кіровоград) 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — «Пам'ять». До
40-річчя визволення Кірово- 
градщнни від німецько-фа
шистських загарбників». 
(Кіровоград па республікан
ське телебачення). 20.05 —
— Симфонічний концерт.
20.45 — <ІІа добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.35 — 
Музичний телефільм «Фа
уст». У перерві — Новини. 
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Док. фільм «Никифоровичі». 
8.35. 9.35 — Фізика. 6 кл.
9.05, 12.35 — Іспанська мо
ва. 10.05 — Учням ПТУ. Аст
рономія. 10.35. 11.40 — Зоо
логія. 7 кл. 11.00 — Мамина 
школа. 11.30 — Науково-по
пулярний фільм «Колесо і 
грунт». 12.05 — «Формула 
життя». Теленарис. 13.05’ — 
О. Пушкін. «Мідний верш
ник». 13.55 — Фільм із суб
титрами «Повторне весілля».
15.20 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.20 — Док. теле
фільм «Воркута». 18.35 — 
ГІісня-83. 19.30 — Наш сад. 
20.00 — Вечірня казка. 20.20
— Бесіда голови Радянсько
го комітету захисту миру 
!О. Жукова. 20.50 — Співає 
Державний академічний хор 
Латвійської РСР. 21.00 — 
«Час*. 21.35 — Фільм «У
лігві ворога». 22.50 — Но
вини

А ИТ (І програма)
8.00 - НОВИНИ. 8.20 — ца. 

родни тнорчіс-м». Телеогляд. 
9.05 Фільм «У лігві поро- 
га». Щ.20 — Док. телефільм 
«Майстер і Бригантина».
10.50 — Концерт Державно
го академічного симфоніч
ного оркестру СРСР. 11.45— 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 - ГІо Сибіру і Далеко
му Сходу. Док. телефільми 
«Початок твоїх шляхів».■ 
«Суитар — земля олоихо».
15.50 — Російська мопа.
16.20- ІІовпнп 16.25 — 
Вчені - агропромисловому 
комплексу Н ІДМОСКОВ'Я.
16.55 - Зустріч школярів 
з заслуженим працівником

ЇЧВС СРСР старшим слідчим 
Н. С. Герасимовою. 17.40 — 
Співає народна артистка 
РРФСР Л. Шевченко. 18.00 
— Мультфільм. 18.15 — Те
лежурнал «Співдружність».
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Що може колектив 
Передача 3. 19.40 — На ек
рані — кінокомедія. «Бага
то галасу даремно». 21.00— 
«Час». 21.35 — Міяснародннй 
турнір з фігурного катання 
на приз газети «Московские 
новости». Чоловіки. Довільна 
програма. 22.20 — Сьогодні

З 22 по 27

листопада

1983 року.

У світі. 22.35 — Мелодії 
бурштинового берега. Ест
радний концерт.
А УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
Виробнича гімнастика. 10.25 
— Телефільм. 10.35 —
«Шкільний екран». 5 клас. 
Музика. 11.00 — Кінопрогра- 
ма «Міста і люди». 11.40— 
«Шкільний екран». 9 клас. 
Історія. 12.10 — -Художній
телефільм «Довга дорога в 
дюнах». 7 серія. 13.25 — 
«Старти надій». 16.00 — Но
вини. 16.10 — «Срібний дзві
ночок». 16.30 — «Культура 
російської мови». І7.00 — 
«Наші традиції». «Свято ра
дянської сім’ї». 17.30 — 
Фільм-концерт «Якщо пісня 
тече, як ріка». 18.00 — Для 
школярів. Зустріч з юнгою 
Юрком. 18.30 — «Продоволь
ча програма—у дії». (Кірово
град). 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — Чемпіонат 
СРСР з хокею. «Сокіл» — 
«Трактор». 2 1 3 періоди. В 
перерві — «День за днем». 
(Кіровоград). ' 20.45 — «На 
добраніч. діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — «Факти свід
чать». По закінченні — По
шти.
А. ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика- 8.15 — 
Науково-популярний фільм 
«Третій вік». 8.35, 9.35 — Іс
торія. 4 кл. 9.05. 12.40 — Ан
глійська мова. 10.05 — ЧоТо 
і як навчають в ПТУ. «Вір
ність землі». 10.35, 11.40 — 
Історія. 7 кл. 11.05 — Пое
зія Г. Абашідзе. 12.10 — Ге
ографія. 5 кл. 13.10 — Теле
журнал «Звіздар». 13.55 — 
Школа господарювання. Опе
рація «Надійність». 14.25 — 
Служу Радянському Союзу! 
15.25 — Новини. 18.00 — 
Новини. 18.15 — Клуб манд
рівників. 19.15 — Чемпіонат 
СРСР з хокею. СКА — 
«Спартак». 2 і 3 періоди. У 
перерві — 19.50 — Вечірня 
казка. «Чарівний екран». 
21.00 — «Час». 21.35 — Те
лефільм «Сімейна справа» 
І серія. 22.40 — Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Повніш. 8.20 —

Творчість юних. 8.50 — Для

вас. батьки. 9.20 — 48-й ти
ране «Спортлото». 9.30 —
Док. телефільм «Хата на 
схилі». 9.50 — О. Бородін.
Фортепіанний квінтет до мі
нор. 10.15 — Рух без небез
пеки. 10.45 -- Концерт ан
самблю пісні і танцю «Русь» 
м. Москви. 11.10 — Коло чи
тання. 11.55 — До річниці 
проголошення МНР. «Респуб
ліка молодості». Кіноварне. 
12.15 — Архітектура-83.
Мінськ. 12.45—«Ти пам’ята
єш. товаришу...» Зустріч, ве
теранів — учасників визво
лення Курнльськнх островів.
13.45 — Цс ви можете. 14.30
— Новини. 14.45 — Теле
фільм для дітей «Пливи, ко
раблик». 15.55 — Бесіда по
літичного оглядача Ю. Лету- 
нова. 16.25 — Новини.
16.30 — У світі тварин. 17.30
— Док. телефільм «Загадки 
Далласа». 18.25 — Міжнарод
ний турнір з фігурного ка
тання на приз газети «Мос
ковские новости». Жінки. 
Довільна програма. 19.05 — 
Відкриття Всесоюзного теле
конкурсу «Товариш пісня». 
21.00 — «Час». 21.35 — Між
народний турнір з фігурного 
катання на приз газети 
«Московские новости». Спор
тивні танці. Довільний та
нець. 22.35 — Док. фільм 
«Відродження перлини». 
23.05 — Новини

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 — 

Ранковий концерт. 11.10 — 
«Народна творчість». 11.30— 
«Доброго вам здоров’я». 
12.00 — «Призначається по
бачення». Естрадна розва
жальна передача. 12.30 —
«Сатиричний об’єктив».
12.55 — О. Яковлев. «Бать
ківська субота». Вистава.
14.35 — Естрадний концерт. 
15.05 — «Кіно у вашому до
мі». 16.40 — Науково-попу
лярна програма «Імпульс». 
17.10 — Музичний відсо-
фільм «Співає В.‘ Удовичен
ко». 17.30 — Художній
фільм із субтитрами -«Я 
служу на кордопі». 18.45 — 
«Скарби музеїв України». 
19.00 — «Актуальна каме
ра/. 19.40 — Телетурнір
«Сонячні кларнети». 20.45
— «На добраніч, діти!». 21.00
— «Час». 21.35 — Продов
ження телетурніру «Сонячні 
кларнети». 23.00 — «Світ
поезії». М. Стельмах-. 23.20
— Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — 

Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — Док. телефільми. 9.05
— «Ранкова пошта». 9.35 — 
Всесоюзний конкурс па кра
щу передачу про. ПТУ. «До
рогі мої хлопчаки». 10.10 — 
Програма Узбецького теле
бачення. 11-05 — «Усмішка 
на арені-. Фільм-концерт. 
11.15 — Кінопанорама. 12.45
— Голоси народних інстру
ментів. Гітара. Передача 2. 
13.40 — Камера дивиться У 
світ. 14.45 — Музичний кі
оск. 15.15 — Міжнародний
огляд. 15.30 — Концерт Дер
жавного симфонічного ор
кестру Міністерства культу
ри СРСР. 17.30 — Мульт
фільм «Кпцькин дім». 17.45
— Док. телефільм «Худож
ник- Олександр Шилов». 
J8.50 — Розповіді про пар
тію. «Є така'партія». ‘20.00 
Вечірня казка. 20.15 — Здо
ров'я. 21.00 — «Час».. 21.35
— Телефільм «Сімейна спра
ва». 2 серія. 22.40 — Чем
піонат СРСР з баскетболу. 
Чоловіки. «Жальгіріс». (Кау
нас). — -Динамо» (Тбілісі).

д ЦТ (1 програма)
8.00 — Новини. 8.20 —

Док. фільми «Ладо». «Земні 
справи льотчика НургалІС- 
ва>. 9.00 — Концерт артис
тів Монголії. 9.30 — Будиль
ник. 10.00 — Служу Радян
ському Союзу! 11.00 — Здо
ров'я. 11.45 -— Ранкова пощ- 
та. 12.15 — Зустріч ни ра
дянській землі 12.30 —— 
Сільська година. 13.30 — 9^
Музичний кіоск. 14.00 —.
А. Арканов, Г. Горів. «Ма
ленькі комедії великого до
му». Фільм-вггстава. 16.35— 
Новшіп. 16.40 — Клуб манд
рівників. 17.40 — Мульт
фільм «Вовка у тридев’ято
му царстві». 13.00 — Міжна
родна панорама. 18.45 —
Для вас, ветерани. Музична 
передача. 19.30 — Міжнарод
ний турнір з фігурного ка
тання на приз газети «Мос
ковские новости». Показорі 
виступи. 21.00 — «Час*. 
21.35 — Світ і молодь. 22.10
— Грає оркестр Чехосло
вацького телебачення і ра
діо під керуванням В. За- 
градника. 22.40 — Чемпіонат 
СРСР з баскетболу. Чолові
ки. «Жальгіріс» (Каунас) -¥ 
«Університет» (Ташкент). 
23.20 — Новини.
А УТ

10.00 — Новини. 10.15 -у 
«Загартуйте дитину». Відпо
віді на листи телеглядачів. 
10.45 — Концерт майстріВдЖ 
мистецтв. 11.40 — «Живе 
слово». 12.25- -- «Слава сол
датська». 13.25 — «Натру- 
сип кінозал». 14.30 — 
грама «Братерство». 17.00-^. 
Чемпіонат СРСР з хокею? 
«Сокіл» — «Сибір». 19.15 
«Актуальна камера». 19.45 
—' О. Кобиляиська. «Вовчи
ха». Вистава. 20.45 «На 
добраніч. діти!» 21.00 
«Час». 21.35 — Продовження 
вистави «Вовчиха». 22.30 
Концерт хору Українського 
телебачення 1 радіо. 23.00 — 
Ноппии.
А ЦТ (II програма)

*8.00 — Гімнастика. 8.15-г- 
Виступ Державного ансамб
лю народного танцю -Жок». 
.Молдавської РСР. 3.55 т 
Родом з дитинства. О. Гер
цен. 9.30 — Док. фільм «У 
тіні Рекли». (Данія). 10.00 — 
С. Рахманінов. Друга симфо
нія. Виконує симфонічний 
оркестру Горьковської ДЄЙ- 
жавної філармонії. 11.00 
Мультфільми. 11.30 — Оче^ 
видне — неймовірне. 12.30
— -Старовинні вальси». Кон- 
церг Державного духового 
оркестру РРФСР. 13.05 — НА 
землі, в небесах і па морі. 
13.35 — Розповідають наші 
кореспонденти. 14.05 — Му
зична передача, присвячена 
40-річчю визволення міста- 
героя Києва від фашистсь
ких загарбників. 15.25 — 
Міжнародна товариська зу
стріч з водного поло. Збірна 
СРСР — збірна Угорщини. 
15.55 — Телефільм «Вогненні 
дороги». З серія 17.00 -т 
Чемпіонат СРСР з хокею. 
ЦСКА — «Динамо» (Москва). 
19.15 — Док. телефільм «Рф 
війська хустка». 19.25 — По 
музеях і виставочних залах- 
Ермітаж. Фільм 23 — «Особ
лива комора». 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Супут
ник кіноглядача. 21.00 
«Час». 21.35 — Телефільм 
«Сімейна справа». З серія.
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