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Юрія Олександровича 
Матка — старшого інже- 
нсра-програміста Мало- 
висківського районного 
інформаційно - обчислю
вального центру — можна 
охарактеризувати корот
ко; ентузіаст. Працюючи 
на посаді старшого інже- 
псра-програміста, він став, 
так би мовити, наставни
ком комп’ютерів, елек
тронно - обчислювальної 
техніки. Адже без хоро
ших, продуманих програм 
ця сучасна техніка мало 
на що здатна. Точніше 
можна сказати, не без 
програм, а вмілих про
грамістів.

Юрій Олександрович 
займається конкретною 
справою, яка дозволяє 
частішу ного ідей впро
ваджувати в життя. І ро
бить це з власної ініціати
ви, без примусу. Скажімо, 
вже кілька років працює 
він зі старшокласниками 
районного центру, яких 
вчить «азам» спілкування 
з електронно-обчислюваль
ною технікою. Особливий 
імпульс ця робота інжене
ра .Матка одержала після 
недавніх партійних рішень 
щодо оволодіння школя
рами комп’ютерною гра
мотністю. І не тільки ім
пульс одержала, а й під
тримку з боку тих, які ра
ніше дивилися на справи 
ентузіаста, як па ди
вацтво.

Нині під керівництвом 
Юрія Олександровича на
вчаються дві групи — по

У Фонд 
миру

17 листопада народним 
самодіяльним театром Бу
динку культури імені Жовт
ня була дана вистава «Дру
жини» за п’єсою В. Кримка, 
кошти від якої перерахова
но у Фонд миру. Постанов
ку здійснив заслужений діяч 
/мистецтв УРСР, режисер 
І. Казнадій. Тема вистави — 
доля жінок у тяжкі роки 
Великої Вітчизняної війни, 
їх роль у здобутті перемо
ги, що кувалася ке тільки 
на фронтах, а й у глибоко
му тилу. Колектив народно

над тридцять старшоклас
ників. З цікавістю знайом
ляться учні з історією кі
бернетики, комп’ютерної 
техніки, з основами про
грамування, інформатики.

Звичайно, на першому 
етапі навчання є певні 
складності, подолання яких 
вимагає від тих, що на
вчаються, самодисциплі
ни, певних зусиль волі. 
Однак тим. хто засвоїв 
основи програмування, по
дальші заняття стають ду
же цікавими. Зацікавлено, 
творчо складають, напри
клад, учні Юрія Олександ
ровича програмі! різнома
нітних геометричних фі
гур, орнаментів. А потім 
електронно - обчислюваль
на машина видає найфан- 
тастичніші їх варіанти на

• паперових стрічках. Крім 
цього, складають діти 
програми різноманітних 
ігор. А учениця четвертої 
міської середньої- школи 
Таміла Сокурепко працює 
зараз над програмою, яка 
б дозволила комп’ютеру 
писати музику. Будь-яку 
музику: І симфонічну, і

• естрадну.
Переважна ' більшість 

старшокласників ' впевне
но опановує основи про
грамування.' Радіє Юрій 
Ойександровип успіхам 
Світлани Завірюхи, ус
піхам інших хлопців і дів
чат. Досвід переконав ін
женера Матка в тому, іцо 
вміння спілкуватися з ком
п’ютером тільки па ко
ристь людині.

го самодіяльного театру, 
який готується незабаром 
відзначити свій ювілей, при
святив цю виставу 40-річчю 
Великої Перемоги. Нині 
аматори працюють над но
вою виставою, присвяченою 
XXVII з’їзду КПРС.

О. СОПРУНЕНКО, 
заступник директора 
Будинку культури іме
ні Жовтня.

м. Кіровоград.

Мовою 
дружби

Чергове засідання місько
го клубу інтернаціональної

— На користь заняття в 
нашому гуртку юних про
грамістів, — каже він, — 
пішли, наприклад, випуск
нику третьої міської се
редньої школи Юрію Па
ливоді. Нині він успішно 
навчається в Одеському 
політехнічному інституті, 
де вміло застосовує набу
ті у цас навички і знання.

А Олені Безверхій, яка 
теж у минулому році за
кінчила школу, дещо не 
поталанило — до вузу во
на з першого разу не 
вступила. Тому й пішла 
працювати в районний ін
формаційно - обчислюваль
ний центр оператором. Ни
ні, незважаючи на моло
дість, вона.одна з кращих 
його працівників. В цьому 
знову ж таки допоміг гур
ток юних програмістів.

Юрій Олександрович 
мріє про комп’ютер з теле- 

. візійним екраном (той. ЩО 
використовується в інфор
маційно • обчислювально
му центрі, належить до 
промислового типу і дис
плея не має), вже бачить 

.той час, коли електронно- 
. обчислювальні машини до
поможуть нам на уроках, 
на роботі, вдома.

Разом з ним мріють, на- 
. вдаються десятки юних. А 
мрії і дерзання молодих, 
завзятих завжди втілю
ються в життя.

А. МИХАЙЛОВ. 
Маловисківський район.

На знімку: Ю. О. 
МАТКО проводить заняття 
зі старшокласниками.

■ • Фото А. ШЕВЧЕНКА.

дружби, яке днями відбу
лося в Будинку культури 
імені Компанійця, було при
свячене Міжнародному дню 
студентів. Його учасниками 
стали радянські студенти та 
студенти-іноземці, які вча
ться у навчальних закладах 
Кіровограда. Темою для об
говорення на засіданні клу
бу було зміцнення зв’язків 
комсомолу з молодіжними 
організаціями братніх країн, 
які борються за мир.

У барвистому віночку пе
реплелися пісні народів 
країн різних кінців світу, 
які лунали на засіданні ін- 
терклубу. Мова цих пісень 
була зрозумілою всім — бо 
в них йшлося про дружбу, 
мир, про кохання. • •

Наш кор.

МЕХАНІЧНИЙ цех ре- 
•••*’* монтно-механічно- 
го заводу «Укрремтресту» 
зустрів нас багатоголосим 
шумом верстатів. Одразу 
кинулися у вічі кілька по
рушень режиму економії 
електроенергії. Так, біля 
одного з токарних напівав
томатів нікого не було, 
але 25-ватна лампа на 
ньому щедро випроміню
вала світло. У заточному 
відділенні також було по
рожньо, проте без діла 
горіли дві 40-ватні лампи.

Було трохи більше двох 
годин дня І сонце щедро

тече енергоріка?
Підвищення продуктивності праці, інтенсифікація 

виробництва обумовлюють уведення в дію всіх наяв
них резервів економіки і, в першу чергу, потребують 
раціонального, ощадливого витрачання енергоресур
сів. Адже кожен грам палива, кожну кіловат-годину 
електроенергії закладено у відповідні норми, і це в разі 
їх перевищення різко позначається на собівартості 
продукції, на економічних показниках підприємства.

Наша рейдова бригада вирішила оглянути три під
приємства. які споріднені між собою не тільки місцем 
розташування, але й у деякій мірі однією енергомере
жею.

ЛИЛО СЕІТЛО крізь вікна 
над центральним прого
ном цеху. Ніби змагаю
чись з ним, палало кілька 
рядів світильників, кож
ний потужністю в 500 ватт.

Якщо дві перші «точки» 
безгосподарності можна 
якось пояснити, скажімо, 
випадковістю ситуації (по
яснити, але не виправда
ти!), то електричне сяйво, 
яке струменіло з-під стелі 
без особливої на те необ
хідності, навіяло гнітючі 
роздуми. Адже працівники 
«Енергонагляду» в минуло
му році вже вказували за
водчанам на недопусти
мість такого марнотрат
ства, пропонували змінити 
схему електроживлення 
цеху, розчленувати її на 
кілька відокремлених лі
ній, які в разі потреби 
можна було б вмикати або 
вимикати. На жаль, до їх 
порад ніхто не прислухав
ся. А втрати від такого 
господарювання тут, на
віть за грубими підрахун
ками, становлять близько 
1000 карбованців на рік.

А на кабінній дільниці 
авторемонтного цеху фар
бували готові вироби, ви
користовуючи при цьому 
пульверизатор. Та стисле 
повітря, замість того, щоб 
виконувати свою основну 
функцію, тобто надходити 
по шлангу у фарбувальний 
пристрій, з гучним шипін
ням виривалося назовні 
через відсутність належної 
герметизації у місці з’єд
нання шланга з магістраль
ною трубою повітрепро- 
воду. Начальник цеху А. А. 

. Харьковський на запитан
ня стосовно такої халат
ності сказав, що цей ви
падок — прикре непоро
зуміння, і взагалі, шланг 
з пульверизатором під
ключено лише сьогодні 
для виконання важливого 
і термінового завдання. 
Можливо, це й так. Але, 

зрозуміло, що втрати від 
такої «штурмової» праці 
досить таки великі. За на
шими підрахунками, вико
ристання електроенергії 
при роботі компресора 
вхолосту становитиме 
близько 8 тисяч кіловат- 
годин на рік.

У «прожектористів» під
приємства поцікавились, 
скільки цього року прове
дено рейдів-перевірок по 
ощадливому витрачанню 
енергоресурсів. І почули, 
що їх було три. Та коли 
попросили показати мате
ріали цих рейдів, дізнали-

РЕЙД 

ся, що зараз їх немає, ос
кільки хтось із членів шта
бу «КП» забрав усі папе
ри і робитиме підшивку. 
Коментар, як-то кажуть, 
зайвий, «Який же ефект 
від рейдів?». Відповідь бу
ла лаконічна: «Ніякого».

Що ж, це помітно.
IIЕРЕЗ дорогу від ре-
* монтно - механічного 

заводу «Укрремтресту» 
розташовано завод про
довольчих товарів. Під
приємство спеціалізується 
на випуску різноманітної 
продукції: макаронів, коп
ченої риби, ситра та ін. 
Незважаючи на невеликі 
розміри заводу, вироб
ництво його досить таки 
енергонасичене — техно
логічні лінії споживають 
чимало електро-та тепло- 
енергії.

Отже, ми чекали дбай
ливого, ощадливого ви
трачання енергоресурсів. 
Та вже перші кроки по за
водській території впев
нили в зворотньому. Хма
ринки пари, які виривали
ся з дверей винцеху, за
свідчили несправність за
сувки розподільного ко
лектора. В іншому місці з 
труби, прямо на землю 
струменів конденсат. До 
речі, технологічна пара 
надходить сюди з котель
ні ремонтно-механічного 
заводу. Туди її необхідно і 
повертати, але у вигляді 
конденсату. Та через не
справність відповідного 
обладнання цього не ро
биться. Конденсат пари 
зливається або на землю, 
або в каналізацію. Щоро
ку втрачається 1520 гіга- 
калорій тепла на загальну 
суму 21 тисяча карбован
ців.

Не все гаразд було тут і 
з економією електроенер
гії. Так, в мехмайсгерні 
горіло світло, але людей 
в ній не було. Зварюваль-

ний апарат не мав обме
жувача холостого ходу...

Коли ми попрохали про
коментувати побачене тим
часово виконуючу обов’яз
ки головного інженера 
Л. М. Харченко, вона фак
тів безгосподарності не 
заперечувала, але й нічо
го не сказала стосовно 
шляхів і строків їх усу
нення.

Дізналися ми також, що 
«Комсомольський прожек
тор» підприємства не про
водив ніякої роботи є на
прямі збереження енерго
ресурсів. Та й взагалі, чи 
світить тут «прожектор»! 
Мабуть, погас. У той час 
тільки цього року харчо
вики вже сплатили 1656 
карбованців штрафу за 
нераціональне використан
ня електроенергії.

ГП ІД час минулих пєреві- 
рок на пивзаводі та

кож було відмічено чима
ло недоліків. Нині тут зро
били правильні висновки 
На день рейду ми не ви
явили жодного факту 
втрат електроенергії. Тру
дівники підприємства про
вели велику роботу в 
своему енергетичному гос
подарстві. В кожному це
ху здійснюється суворий 
облік витрачання електро
енергії, впорядковано ос
вітлення, стала більш ра
ціональною схема елек
троживлення, збільшено 
надійність електрооблад
нання, встановлено спе
ціальні компєнсувальні 
пристрої. І як наслідок — 
жодного карбованця штра
фу в цьому році.
А ТЖЕ, можна підбити 
” деякі підсумки. По- 
перше. роботу по економії 
енергетичних ресурсів зга
даних вище підприємств 
(крім пивзаводу) не мож
на назвати задовільною. 
По-друге, на підприємствах 
занедбано не тільки спра
ву ощадливого витрачан
ня енергоресурсів, а й ра
ціоналізаторську діяльність 
в цьому напрямку. Бо чим 
же ще можна пояснити 
небажання заводчан бра
ти участь у щорічному об
ласному конкурсі на кра
щу рацпропозицію щодо 
економного витрачання 
електроенергії?..

1, по-третє, штаби «Ком
сомольського прожектора» 
заводів виявили повну без
порадність і бездіяльність 
у вирішенні проблем, ЯКІ 
ще гостро стоять сьогодні 
на порядку денному.

Думаємо, що керівни
цтво, комітети комсомолу 
підприємств дадуть належ
ну оцінку наведеним вище 
фактам і зроблять виснов
ки щодо якнайшвидшого 
усунення недоліків.

Рейдова бригада: 
М. СТЕПАНЧУК — на
чальник Олександрій
ського міжрайонного 
відділення «Енергона
гляду», М. КРИВОШЕЯ 
— позаштатний інспек
тор міського комітету 
народного контролю, 
М. ПРИСЯЖНЮК, В. ДЕ
РУСОВ — члени місь
кого штабу «Комсо
мольського прожек
тора».

м. Олександрія.
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ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТИ ДОКУМЕНТІВ 
ДО XXVII З’ЇЗДУ КПРС

ВИЇЗНА РЕДАКЦІЯ 
«МОЛОДОГО КОМУНАРА»

У ЗНАМ’ЯНСЬКОМУ
РАЙОНІ

>

ВІД З’ЇЗДУ ДО ЗЇЗДУ
Нині з Знам'янському 

районі працює 89 комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів. а ще у 1980 році 
ЇХ було 68. Чотири КМК ор
ганізовано у тваринни
цтві, п’ять — у промисло
вості, 6 ланок — у куку
рудзівництві, 2 КМК — на 
вирощуванні цунрових бу
ряків, один — у сфері об
слуговування та шість — 
громадського харчування.

* * *
У складі трудових десан

тів на республіканських 
комсомольських будовах 
гірбувало 8, а на всесоюз
них — 3 молодих трудівни
ків району та міста.

* ❖ *
У рапорт Ленінського 

комсомолу XXVII з’їзду 
КПРС роблять свій внгсок 
майже п’ять тисяч піоне
рів міста і району. Юні ле
нінці Знам’янщини взяли 
активну участь в операції 
«Уренгой» — зібрали по
над 300 тонн металобрух
ту. а також більше сотні 
тонн макулатури та близь
ко 300 кілограмів лікар
ських рослин.

* * *
У районі працює два по- 

стійнодіючих загони стар
шокласників — тридцять 
учнів з Богданівської СШ 
Мі 2 допомагають вироб
ничникам Знам’янської 
меблевої фабрики, а загін 
юних тваринників з Іван- 
нівської СШ обслуговує

500 овець у місцевому гос- 
подарстзі. Посильний вне
сок у виконання Продо
вольчої програми СРСР 
роблять і учні тих шкіл 
району, де організовані й 
діють загони доярок та 
пташниць. Добровільні по
мічники старших охоче 
гідгукнулися на ініціативу 
загону юних твариннинів 
Динівської СШ «XXVII з’їз
ду КПРС — 27 тисяч кіло
грамів молока» та ініціати
ву учнів Богданівської СШ 
№ 1 «XXVII зїзду КПРС — 
27 ударних днів» і мають 
непогані успіхи.

Чітко карбують крок юні 
інтернаціоналісти міста й 
району, відзначаючи пер
ший етап Всесоюзного мар
шу «Революційний три
майте крок!». Місьний клуб 
інтернаціональної дружби 
«Меридізн» закликав піоне
рів і комсомольців взяти 
участь у всесоюзній опера
ції «Компаньєро» («Това
риш») на допомогу нікара- 
гуанському народу. Уже є 
перші результати. Учні 
Знам’янської СШ № 6 від
працювали один день у 
колгоспі імені Кірова і в 
знак солідарності з наро
дом Нікарагуа зароблені 
кошти перерахували у Ра
дянський фонд миру. Сім
десят п’ять карбованців, 
переведених у Фонд миру, 
на рахунку учнів і першої 
міської школи.

п це? 
ферму, 

процеси 
машип- 

так 
апарату

«Удосконалювати форми 
тачного змагання, націлити 
них результатів роботи».

(З проекту Основних напрямів економічного 
ціального розпитку СРСР на 1986 -1990 роки 
період до 2000 року).

Високих і стабільних ре
зультатів у роботі допи
ваються там, де по-справж
ньому турбуються про 
ефективні форми та чітку 
організацію соціалістично
го змагання.

Звичайно, велику роль в 
успіху відіграють } мови 
праці, наявність кадрів, 
з абез пече 11 їсть кормами, 
добре поставлена племін
на справа і ще чимало чин
ників. Але хіба тіль

Взяти б нашу 
Всі трудомісткі 
механізовано. До
ного доїння корови 
звикли, іцо без 
жодна корова й краплі мо
лока не віддасть. Кадрами 
паша ферма забезпечена 
повністю.

І те можна розповісти 
про багато факторів, які 
позитивно виливають на 
наші стабільні результати. 
Нинішнього року на кож
ну корову буде надоєно 
понад 3 гасячі кілограмів 
молока.

Трудяться па нашій фер
мі молоді доярки. В квітні 
цього року, аби пожвави
ти змагання серед комсо
молок, створили комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив. Нині в ньому п’ять 
доярок: зі мною в одній 
ланці працюють Надія Ні
кель, Наташа Кофанова, 
'Гаїса Дяченко і Ганна Гна- 
тієнко. Дівчата працюють 
на совість, але не все ще в 
нас виходить так, як у 
старших. Підтримують нас 
головні спеціалісти кол
госпу, допомагає постійно’ 
завфермою Микола Петро
вич Туренко. Вокр вірять 
в нас. А досвід, як кажуть, 
не забариться. Тільки ми 
не збираємось його чека
ти — досвіду набуваємо 
щодня.

За бальною системою 
наш КМК в минулому мі
сяці вийшов на іі’яте міс
це серед лапок ферми. 
Всього за десять місяців у 
середньому на кожну ко
рову нашої ланки надоєно 
по 2,5 тисячі кілограмів 
молока. Сподіваюсь, іцо й 
КМК до кіпця року пере-

СЦНІІІЬ 'іріГі ІІСЯЧННії 
61Ж.

із, повторюю, ніколи ми 
не добилися б таких успі
хів, якби не було організо
вано на фермі дійового со
ціалістичного змагання, 
справді, дух змагання під
носить. В нас воно по- 
справжньому є запорукою 
досягнень. Змагання орга
нізоване за бальною систе
мою, про яку вже стільки 
багато говорено і від якої 
дехто (я не раз про це чу
ла) намагається сторони
тись. Скажу відверто: сто
рониться і не вірить у цю 
систему тон, де вона існує 
формально.

Спеціальний журнал со
ціалістичного змагання (він 
зберігається в буднику тва
ринника) ведеться спеціа
лістами ферми .ретельно, 
щоденно. Хто хоче позна
йомитись з сьогоднішніми 
результатами — будь лас
ка. Бали за місяць роботи 
нараховуються за кіль
кість надоєного молока, 
жирність його, експлуата
ція доїльних апаратів, 
якість годівлі тварин, сані
тарний стан на робочому 
місці, рівень трудової ди
сципліни, тощо.

Кожна доярка намагає
ться набирати якнайбільше 
балів. І не втрачати їх. 
Наприклад, за запізнення 
на роботу у пас карають 
суворо, бо це ж позначає
ться й на надоях.

Високі бали 
ють і високим 

•Моральним і 
ним. Наприклад, сумлінна 
доярка в нас отримує по
стійно не менше трьохсот 
карбованців у місяць.

Правління колгоспу, пар
тійна і комсомольські орга
нізації уважно ставляться 
до змагання в колективах. 
Кожного 4-го числа місяця 
голова колгоспу, секретар 
парторганізації обов’язко
во беруть участь у підбит
ті підсумків, яке прохо
дить у будинку тваринни
ка. Неформально, об’єк- 
тїївно дається оцінка кож- 
ііому працівникові.

Нам, молодим, соціаліс-

Т0ЧНС змагання допомагає 
знаходити резерви для 
продуктивної праці, бачи
ти свої обрії.

С. БОЖУН, 
грулкомсорг комсо
мольсько - молодіж
ного колективу долрох 
молочнотоварної фер
ми № З колгоспу 
«Путь Ильича».

резерв

відповіда- 
стимулам. 
матеріалі.-

На новому місці роботи 
я не могла не помітити: 
колектив дружний і одно
часно діловий. Ділозий у 
хорошому розумінні. Іні
ціативний, безкомпроміс
ний, відвертий. Тут пра
цюють люди, котрі одна
ково щиро вболізають і 
за виконання плану, і за 
спокійну внутрішню атмо
сферу.

Не беруся судити про 
реальну віддачу кожного 
працівника ^це справа бух
галтерії), а сьогодні хоті
ла б загострити питання 
на одноллу. На ролі ком
сомольців і молоді у на
шій загальній роботі. Зра
зу скажу, що з самого по
чатку пересвідчилася: мо
лодих тут помічають і — 
поважають.

Наскільки мені відомо, 
молодіжна вже розповіда
ла про комсомольців і мо
лодь кондитерської діль
ниці, причому загалом в 
позитивному плані. Без 
зайвої категоричності хо
чу поширити таку харак
теристику й на переважну 
решту підрозділів. Спіл
чани й молодь поїзних 
бригад, кіосків та винос
них лотків, їдальні тощо— 
це справді активні поміч
ники комуністів, наш
дійний резерв. Коли на 
роботу шість років тому 
прийшов Роман Бугайчук, 
про юнака судити було 
ще важко. Та за час пере
бування в комітеті комсо
молу завоюаав авторитет 
не тільки у ровесникіь.

Та головним, гадаю, бу
ла і залишається активна 
співучасть спілчан і моло
ді нашого колективу в об-

на-

говоренні і постановці ро
бочих питань, хай вони оу- 
дуть тільки організаційни
ми чи одночасно стосую
ться умов праці, побуту, 
виховання. Це положення 
Статуту КПРС, проект яко
го із пропонованими змі
нами винесений на все- 
партійне обговорення, і 
н-здалі буде потрібним і 
важливим.

Трудова і громадська ак
тивність наших молодших 
колег, однак, не завжди 
одне ціле. У випадку зі 
згаданим Р. Бугайчуксм 
сумнізіз немає. Для хлоп
ця однаково природними 
є виробничі і громадські 
завдання. А от назову 
кухаря кухні ресторану 
Ганну Кущенко. Багато хто 
знає її як відмінного спе
ціаліста, справді майстра 
«золоті руки». Однак у 
громадській роботі вона 
не активна.

Член партбюро Галина 
Ананьева відповідає за ро
боту зі спілчанами й мо
лоддю, вона — секретар 
комітету комсомолу рес
торану. Однак, твердого 
контакту зі своїм активом 
у комсорга ще немає, хоч 
допомагає вона нам від
чутно. Знаємо, що час від 
часу роботу «лихоманить» 
від суто виробничих 
ускладнень, однак, це не 
може служити причиною 
пасивності деяких її ко
лег. Прогрес має бути, 
недарма ж плани роботи 
комсомольської організа
ції схвалює також і парт
бюро — тоді вдається ро
бити їх глибшими й кон
кретнішими. Той досвід 
комсомольської роботи, 
який має Галина, допоміг 
їй та активу поліпшити пи
тання обліку членів Спіл
ки, він же дозволить під
нести на вищий рівень 
всю внутріспілкову роботу. 
Зрештою, комсорг пораду 
у комуністів отримає зав
жди. Основним у нашій 
спільній з комсомолом 
роботі було і залишиться 
нелегке правило: непрос
то вибороти знамено ус
піху — складніше піти з 
ним уперед. Прагнемо, 
щоб цей почесний девіз 
виконувався.

Л. МОГИЛЬНА, 
секретарязаступник

партбюро ресторану 
залізничної 
Знам’янка.

станції
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Удвічі

продуктивніше
«Тархун» — так нази

ває гься безалкогольний па
ній. який недавно почав 
випускати 3 н а м' я ос ьк 11 й 
завод продтоварів.

План трьох кварталів 
робітники цеху, серед яких 
кращі 3. Берест, II. Парк- 
кошко, В. Музнчук, Г. Ох- 
ріменко, Р. Іршенко, Г. Ре- 
пенко, викопані на 108,4 
процента.

Сьогодні цех помітно 
технічно переозброюється. 
Розширюється асортимент 
товарів, більше випускати
меться соків. «Тархун», зо
крема, користується вели
ким попитом у населення. 
Планується також випус
кати паній для діабетиків. 
Значно збільшено вироб
ництво квасу: цього року 
завод продтоварів вяпус- 
ткз його 21 тисячу дека
літрів. Це стало можли

вим завдяки установці но
вого обладнання.

За короткий час техніч
не переозброєння вироб
ництва дозволило цехові 
у два рази підвищити про
дуктивність праці. 

Безвідходне 
виробництво

«Економіка низинна бу
ти економною» — цей де
віз є повсякденним прави
лом у праці робітників 
меблевої фабрики. Тільки 
в нинішньому році па під
приємстві ефективно вико
ристано 100 кубічних мет
рів відходів деревини. Цс 
дало змогу виготовити до
датково 22 тисячі дитячих 
табуреток. Цифра значна, 
якщо зважити па тс, що 
заплановано було випусти
ти цих предметів широко
го вжитку на 6 тисяч мен
ше.

Робітники фабрики праг
нуть зробити своє підпри
ємство безвідходним.

Наш кор.

Номссмольсько-молодіжний колектив пункту технічного 
обласного соціа лістичного змагання. Цех, в якому 
ЛКСГЛ України.

На знімку (зліва направо): члени КМК Анатолій 
ЗАБОЛОТНИЙ, Микола ПОЛОЗ, Микола КРАВЧЕНКО,

працЮЛєДУкМ°К<О1ОТГЛІ.“ СТаН4І1‘ Знам’янка — переможець
• нагородженим Почесною грамотою ЦК 

в5лРодимирЕЧУРкАНУПНОМСОРГ Вол°ДимиР ПОЛОЗ, Віктор
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КРИЦЕВІМ дзвоні МОЛОДІМ!
НЕЗРАДИТИ
СОБІ

Знайомтеся: Зоя Шиян, 
'молодий комуніст, голов
ний бухгалтер станції Зна
м’янка.

Весь її робочий день— 
у паперах. І хоч результат 
її праці не виміряти в 
процентах, проте сама во
на з тими процентами, 
з цифрами, числами мас 
справу повсякденно.

— Не надокучають кож
ного дня цифри, цифри?— 
запитую її.

— Будь-яка робота, ду
маю, має свої плюси й мі
нуси, — по-бухгалтерськи 
відповідає молодий кому
ніст. — Не вірю тим, хто 
запезняє, що робота для 
нього — одна радість. Ра
дість цю треба заробити, 
сама по собі вона не при
ходить. Навіть у найроман- 
тичніших професіях бува
ють свої припливи і від
пливи. І тільки в праці, 
наполегливій, щоденній — 
відчуєш задсзолення. Най
простіше якесь завдання 
поставив перед собою: 
виконав так, як задумав — 
оце й є той день, та митіі, 
заради яких ми щодня 
покидаємо домівку, аби 
віддатись праці...

Вона вмовкає на мить. 
Чи обмірковує сказане, чи 
десь далі пішла в думках... 
У вікно дивиться: хо
лодне сонце виграє в си
зій паморозі на пожухлій 
траві.

ВІЗЬМИ ПРИКЛАД
З КОМУНІСТА

І враз обертається, ди
виться □ очі іронічно:

Ах так: цифри, циф
ри.., Бачте, кожна цифра 
для мене не абстрактна. 
За кожною цифрою сто
ять люди, події, і важливо 
не помилитися в цифрі, а 
й зрозуміти її. Тоді й циф
ра перестає бути просто 
цифрою.

Вона хороше говорить 
про свою професію. Хоч і 
працює бухгалтером лише 
трохи більше року.

Любити й поважати сзою 
роботу її вчили ще в шко
лі в рідній Брянці на Во- 
рошиловградщині, пізніше 
в Харкові. Зоя Шиян, на
вчаючись на вечірньому 
відділенні Харківського 
економічного інституту, 
працювала на будівництві. 
Бригаду штукатурів, до 
якої потрапила дізчина, 
посилали на найвідпові
дальніші об’єкти. Брига
дир Л. Ф. Талдика, депу
тат міської Ради народних 
депутатів В. С. Бойко не 
тільки суворо питали тоді 
за якість у кожного члена 
бригади, а навчали, підка
зували. Науку ту Зоя Шиян 
запам’ятала: робити будь- 
яку справу на совість. І 
завжди намагається не 
зрадити собі.

Старанну, беручку — її 
одразу помітили знам’ян- 
ські залізничники, коли 
вона, комсомолка, приїха
ла з чоловіком, який після 

закінчення Харківського 
залізничного інституту ви
брав один з найбільших 
на Україні залізничних 
вузлів. Працювала опера
тором по інформації, при
ймальницею вантажів. Вод
ночас продовжувала на
вчатись заочно у вищому 
навчальному закладі.

— Не думала раніше, 
що доведеться переквалі
фіковуватись. Не вистачає 
мені -зараз знань у бух
галтерській справі, — щи
ро зізнається Зоя.

Головний бухгалтер, до
свідчена працівниця Н. М. 
Булах збиралась йти на 
пенсію, треба було готу
вати зміну. Бухгалтера із 
спеціальною освітою зна
йти не вдалося і Ніна Ми
хайлівна без обмовок то
ді сказала:

— Знаю, що за корот
кий час Зоя Шиян зможе 
повністю замінити стар
шого бухгалтера.

І Ніна Михайлівна стала 
для Зої доброю наставни
цею, вчителем у бухгал
терській справі.

Три роки тому комсо
мольці станції Знам’янка 
не помилились, обираючи 
Зою Шиян своїм ватаж
ком. Вона вболіває серцем 
за кожну невдачу, щиро 
радіє кожному успіхові. 
Більше, як власному.

Молоді у чотирьох змі
нах працює чимало. Най
більше у першій, комсо
мольсько-молодіжній, яку 
очолюють станційний дис
петчер В. П. Максименко 
і групкомсорг, молодий 
комуніст Валентина Ан
дреева. Цифри скажуть 
більше: із 62 членів ко
лективу 13 комуністів, 43 
комсомольці, 57 чоловік— 

ударники комуністичної 
праці.

— Ця зміна — гордість 
не тільки наша, а й усіх 
знам'янських залізнични
ків, — радо каже Зоя 
Шиян. — Своєю ініціати
вою, дотриманим словом 
хлопці й дівчата прогри- 
міди на всю республіку.

Ініціатива народилась у 
лютому 1983 року, рівно 
через рік після створення 
колективу: «Кожному від
правленому поїздові — 
додатковий вагон понад 
установлену довжину». 
Народилася ініціатива і 
стала нормою життя КМК, 
орієнтиром для інших. 
Тільки торік молоді заліз
ничники зміни № 1 додат
ково перевезли майже 10 
тисяч вагонів народно
господарських сантажів. 

За успіхи колектив від
значено високою нагоро
дою — Почесним знаком 
ЦК ЛКСМ України.

В цьому досягненні — 
частка і її праці, комсо
мольського секретаря Зої 
Шиян. Скільки випущено 
блискавок, скільки мови
лось про ініціативу на 
зборах, скільки доводи
лось переборювати труд
нощів!

Минулої зими їх було 
найбільше. Звикли вже до 
теплих зим, а тут враз — 
люті морози, сніги безпе
рестану йдуть — нема їм 
упину! Заметушились за
лізничники, захвилювались: 
колії позаносило снігови
ми наметами, стрілки мо
розом посковувало... І то
ді слово взяли комсо
мольці — на суботник ви

йшли дружно, трудились 
наперекір холодам. Пішли 
поїзди! Не раз за всю су
вору зиму і серед буднів 
влаштовувались такі су- 
ботники...

— Труднощів у комсо
мольській роботі чима
ло, — каже відверто мо 
лодий комуніст Зоя Ши
ян. — Одна з найпомітні

і
І

ших та, що молодь у нас 
працює у чотири зміни. 
Зібрати одразу всіх прак
тично неможливо. Дово
диться тоді додатково 
збирати комсомольців, по 
яснювати, вирішувати...

її робочий час не тіль
ки за столом. Як секрета
ря комсомольської орга
нізації (на обліку 122 ком
сомольці) часто кличуть її 
в колективи КОМСОМОЛЬ
СЬКІ справи. В час робо
чий, у час позаросочий: 
вечори відпочинку, спор
тивні змагання...

— У характері Зої Ши
ян я відзначила б насам
перед чуйність, — гово
рить старший бухгалтер, 
комсомолка Людмила Лес
никова. — Вона готова від
гукнутись на кожне запи
тання, кожну пропозицію. 
Як хвилювалась я, коли 
треба було перший свій 
звіт бухгалтерський готу
вати! Та коли залишилась 
ввечері зі мною Зоя — і 
впевності одразу добави
лось, і знань начебто... Та 
хіба тільки це — тут за ці
лий день скільки разів ба
чиш, як хтось кличе її на 
допомогу...

Бо таке правило у мо
лодого комуніста: не зра
дити самій собі. Тобто — 
будь-яку справу робити на 
совість.

В. ТЕЛІЖАН. іНТП: ЗНАННЯ, УМІННЯ, ТВОРЧІСТЬ

ІЗАСЯІЛЬКИ
З* ми Вам,

близьни- 
Оленсію

Павловичу, є рішення пар
тії й уряду у питаннях про
гресу науки й техніки?

— Очевидно, найпрості
шою формою відповіді міг 
би тут бути ряд цифр та 
показників. Та спробую ві
дійти від звичних прийо
мів. Запрошую разом по
міркувати над таким. Чи 
всі керівники, в тому числі 
па нашому комбінаті, ро
зуміють необхідність ПТ11 
і суворого режиму еконо
мії, зокрема? Чи всі, почи
наючи з рядового члена ко
лективу і мною закінчую
чи, можуть сказати — ро
бимо максимальний вне
сок, аби підприємство, па 
якому проводимо чимало 
часу, ставало міцнішим і 
досконалішим? Мабуть, 
мало буде тих, хто не за
перечить. Чому? Па мою 
думку,’ саме тут криється 
«підводний риф» — психо
логічна пецілісність понять 
«я» як робітника (служ
бовця) і «я» як суспільно 
активної особи. Коли я 
особисто як директор за
цікавлений у вдосконален
ні ширеного мені вироб
ництва і прагну переймати 
найефективніші методи й 
форми господарювання, які 
народжує світова індустрія 
цукровиробніштва, — цьо
го замало. От коли тс ж 
завдання щоденного росту 
уже свідомо ставить пе
ред собою і робітник най
меншої лапки — це вже 
прогрес. Високоякісним він 
стає лише за. однієї умо
ви — коли план буде фак
том, коли заявка па про
позицію викликає якнай
швидше її впроваджений у 
виробництво. Коли людина 
шукає не причини. що мо
жуть пояснити факт зри
ву, а резерви оновлення...

— Треба розуміти, що 
для цукрокомбінату це від
крите питання?

— На жаль, ще так. По
ки що про системність у 
впровадженні ІІТІІ говори
ти не доводиться. Можна, 
як за оту рятівну соло
минку, «заховатися» за 
специфіку виробництва — 
два місяці комбінат веде 

ХОЧ І НЕПРОСТО,
У своєму виступі на всесоюзному семінарі по ви

вченню досвіду здійснюваної в Українській РСР ро
боти по ресурсозбереженню, зниженню матеріало
місткості виробництва на основі прискорення науко
во-технічного прогресу член Політбюро ЦК КПРС, 
перший секретар ЦК Компартії України В. В. Щер- 
бицький, зокрема, підкреслював, що в усій складній і 
багатогранній роботі по прискоренню науково-техніч
ного прогресу партійні, радянські і господарські ор
гани республіки надають особливого, можна сказати, 
першорядного значення снороченню затрат трудових, 
матеріальних і фінансових ресурсів. Так, зазначив 
В В. Щербицький, досвід і розрахунки показують, що 
вибратися з-під преса дефіциту ресурсів можна шля
хом багаторазового підвищення ефективності їх ви
користання. Концепція ресурсозбереження якнайпов
ніше відповідає стратегічній лінії партії на приско
рення економічного і соціального розвитку країни. 
Необхідність швидшого розв’язання цього заедання 
диктується й можливостями структури економіки: по
ряд з високою фондомісткістю такі виробництва, як 
видобування вугілля й руди, виробництво металу, 
комплекс переробних галузей, потребують великих 
трудових і матеріальних затрат.

профілактичний ремонт об
ладнання, тому робота 
ледь не сезонна. Та це не 
вихід із ситуації. Очевид
но, слабуємо на оте голов
не— вссдостугіпість знань, 
і масовість їх застосу
вання.

Питання у нас автома
тично перейшло на мо
лодь. її на підприємстві не 
так і мало. Та виконує 
свою роботу вона пере
важно механічно •— завче
но, без «вбгинка». Якщо па
зову іііженсра-коиструк- 
тора Сергія Кравченка чи 
електрозварників Воло
димира Красножона, Гри
горія Лисенка іі Сергія 

Діброву — то буде близь
кий до вичерпного перелік 
справжніх ентузіастів 
І ІТИ. Перший доклав ро
зуму, а останні практич
них вмінь до впроваджен
ня у виробництво гідро
механічних колонок випар

ної установки для відве
дення, збирання й подаль
шого використання кон
денсата па нашій ТЕЦ. 
Це — реально, у ці,ом\ 
видно розуміння необхід
ності й ефективності бага
торазового використання 
вторинних ресурсів та від
ходів. У результаті під
приємство серед п’яти по
лі би 11 х Кіровограде ького 
промислово-аграрного об’
єднання цукрової промис
ловості отримало найниж
чий показник співвідно
шення об’єму умовного па
лива до об’єму сировина— 
5,85 процента (норма — 
6,1).

М. А. САВЧЕНКО: До
дам про виконання плано
вих завдань без додатко
вого збільшення трудових 
ресурсів. Атестація робо
чих місць па сьогодні ви
явила дванадцять вільних 
ділянок роботи. Зате на 

ІНТЕРВ’Ю З КОМЕНТАРЕМ

Резерви економії є буквально в усіх галузях. Від
чутну економію ресурсів можна і планується одержа
ти за рахунок прискорення технічного переозброєння, 
реконструкції і модернізації виробництва. Одним із 
кардинальних напрямів розв'язання зазначеної проб
леми було і залишається антивне впровадження тех
нологічних систем і комплексів по широкому вклю
ченню у виробництво вторинних матеріальних, сиро
винних і паливно-енергетичних ресурсів, промисло
вих відходів. За це мають нести особисту відповідаль
ність і керівники підприємств та організацій, і члени 
трудових колективів.

Перехід на інтенсивні рейни розвитку економіки ви
магає також психологічної перебудови керівників ба
гатьох рангів, робітників і службовців, і, звичайно, мо
лоді. Це не просто, однак необхідно. Плоди наших з 
вами спільних зусиль мають проявитися в ритмічній 
рсиоті вже з перших днів нової п'ятирічки.

Про це сьогоднішня розмова з директором Саблино- 
Знам’янського цукрокомбінату О. П. ЛАПІНИМ та го
ловним інженером цього підприємства М. А. САВЧЕН
КО М.

своїх місцях почувають 
себе згадані вже електро
зварники В. Красножон та 
Г. Лпсенко. Творче став
лення ДО роботі! вивело 
ЦИХ МОЛОДИХ ВіїробшіЧНІІКІВ 

у число авторитетних 
умільців. Досип» було спро 
бувати у бурякоперероб- 
.повальному цеху через 
жомопреси повторно при
пускати сік первинної об
робки — як, за останніми 
підрахункам!!, це дало ви
робництво додаткових 360 
•гоїш цукру. В технології 
жомовіїдаленпя з’явилися 
й інші модернізації, од
нак... Я б сказав, ще рано 
заспокоїлися молоді лиш 

причетністю до новатор
ських справ своїх старших 
товаришів. Відсутність дос
віду тут не головне: справ
ді ветеранів виробництва у 
нас небагато. Потрібне ли
ше зірке бачення невлаш- 
товапостей, бажання осо

бистої учасіі в їх подо
ланні. Тут комітет комсо
молу підприємства і його 
секретар Олена Бепзар ще 
явно не допрацьовують.

НАШ КОМЕНТАР. Зна
йомство зі станом науково- 
технічної творчості на Саб- 
лиио-Зиам'янському цук- 
рокомбінаті не обмежило
ся лише розмовою з пред
ставникам!! адміністрації 
підприємства. Слова було 
надано і змінному техно
логу С. Коваленко, і елек
трозварникові Г. Лисенку, 

Матеріали виїзної редакції підготували 
І. КУЦЕНКО. В. БОНДАР, В. ГРИБ (фото).

і слюсарям дільниці конт
рольно-вимірювальних при
ладів та автоматики О. Іла- 
ріонову, В. Бондаренкові, 
П. Сидельнику та їх бри
гадиру В. Бранку.

І що ж? З прикрістю до
велося констатувати одне: 
на висловлені О. ГІ. Лапі- 
ішм та М. А. Савченком за
уваження комсомольцям і 
молоді цих дільниць та ла
нок підприємства проти
ставити було нічого.

Слюсарі-вкіїйвці» наріка
ли на слабкий рівень під
вищення профпідготовки 
на їх дільниці. З постійно
го складу бригади за ос
танні шість років свою 
кваліфікацію підвищило 
сім слюсарів. А решта? 
Про яку поступальну ро
боту може заходити мова, 
якщо для ремонту електро
щитів управління центри
фугами для їх переміщен
ня потрібен кабель з мід
ною серцевиною, а елек- 
троцех і. зокрема, його на
чальник В. П. Сівак. що
разу г.іяповідатоть «обіцян
ками»... І так далі.

Проірес науки і техніки 
відкриває широкі можли
вості для кяо. щоб ресур
си — матеріальні, трудові 
зокрема, людський фак
тор, — використовувати
раціонально, економно. 
Всемірно розширювати ці 
можливості, робіни їх за
гальним надбанням — 
найважливіше завданий і 
вчених, І ВИробіИІЧІИІКІВ. 
Про це мова і в проекті 
нової редакції Програми 
КПРС, і в проекті Основ 
них напрямів економічно 
го і соціального розвити’. 
СРСР па дванадцяту гі’я 
тпрічку і па період до *2000 
року, обговоренії:! яких 
триває.

Наш кор.
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СПОРТ

ДО НЙС-ЧСІ ГРАЦІЇ
З 20 по 24 листопада в Кіровограді пройде Всесо

юзна молодіжна першість зі спортивної гімнастики 
на призи Ленінського комсомолу. Наш кореспондент 
зустрівся з головним суддею цих змагань М. Й. 
ГАСМАН ОМ і взяв у нього інтерв’ю.

КОР.: Чому саме в Кі
ровограді влаштовується 
цей турнір юних гімнастів!

ГАСЛААН: На гімнастич
них помостах нашого міс
та вже проводились тур
ніри вищого рангу. Пред
ставники спорткомітету

СРСР високо оцінили ор
ганізаторську роботу фіз
культурних активістів Кі
ровограда. Тепер у них є 
великий досвід, яким во
ни можуть поділитися зі 
своїми колегами з інших 
республік країни.

КОР.: Очевидно, слід 
розцінювати ці змагання 
як старт у великий спорт.

ГАСМАН: На помост ви
йдуть дівчата 1971 —1974 
років народження і юнаки 
1967—1970 років народ
ження — більше 250 учас
ників, 12 команд з різних 
ДСТ і відомств. Вони бу
дуть виступати за програ
мою майстрів, кандидатів 
у майстри і першого роз
ряду. Цим стимулювати
меться в юних спортсме
нів потяг до новаторства 
і творчого пошуку. Не всі 
читачі «Молодого кому
нара», мабуть, пам'ятають,

що юнацький склад чоло
вічої збірної країни в 
1979 році виступав у Кіро
вограді на першості СРСР 
серед спеціалізованих 
шкіл Олімпійського резер
ву. Тоді, наприклад, Юрій 
Корольов був лише чо
тирнадцятим. Та велике 
устремління, працелюб- 
ство, рішучість і воля до 
перемоги з часом дали 
йому змогу досягти вер
шин світової гімнастики— 
Юрій вперше в історії 
першостей світу зумів дві
чі завоювати найвищу на
городу в багатоборстві.

КОР.: Кого ж з зірок ми

зможемо побачити в Кіро
вограді!

ГАСМАН: Юнаки та дів
чата, які вже отримали 
право виступати на по
мості серед дорослих, на 
ці змагання не допускаю
ться. А от в числі настав
ників і тренерів до Кіро-

1 
градців вийде на помост! | 

ГАСМАН: До складу і
збірної команди ДСТ «Ди- В 
намо» включена одинадця
тирічна Олеся Дудник. 
Зовсім недавно вона за
воювала звання чемпіона 
України і перших спор
тивних юнацьких ігор.

ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Від

гукніться, сурмачі! 9.05 —
Документальний телефільм. 
9.25 — «XII Всесвітній: пісні 
боротьби». 10.10 — Фільм 
«Євгенія Гранде». 11.45 — 
Новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — «Сільські горизон
ти» Документальні теле
фільми. 15.35 — «Краса Ук
раїни — Поділля». Концерт. 
16.15 — Новини. 16.20 —
Радянський пейзажний жи
вопис 20 —30-х років. 16.50— 
Дітям про звірят. 17.20 —
Грає М. Плетньов. 17.45 —
Фільм-гіризЄр XI Всесоюзно
го фестивалю телевізійних 
фільмів. «Відлуння поїздів, 
що проходять». 18.05 — На
ука і життя. 18.35 — Мульт
фільм. 18.45 — Сьогодні у 
світі 19.00 — Грає квартет 
арф. 19.20 — Назустріч
XXVII з’їзду КПРС. Програма 
телебачення Естонської РСР. 
21.00 — «Час». 21.35 — Чем
піонат СРСР з футболу: 
«Спартак» — «Динамо» 
(Мінськ). 23.05 — Сьогодні у 
світі.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Художній телефільм «У лі
сах під Ковелем». 1 серія. 
11.25 — Українські народні 
пісні. 11.40 — Шкільний ек
ран. 6 клас. Російська літе
ратура. 12.10 — Науково-по
пулярний кіноогляд «Резо
нанс». 13.10 — Новини 13.25 
— Камерний концерт. 16.00 
— Новини. 16.10 — «Срібний 
дзвіночок». 16.30 — Музич
ний фільм «Разом з Дунаєв- 
ським». 17.30 — «Бережли
вість — резерв зростання». 
18.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу «Динамо» (Тбілісі). 
— «Динамо» (Київ). В перер- 
в- — «День за днем». (Кіро
воград) 19.45 — Актуальна 
камера. 20.15 — Чемпіонат 
СРСР з хокею. «Сокіл» (Ки- 
ї-ві — «Крила Рад». (Москва). 
3-й' період. 20.45 — На добра- 
ніч.- діти! 21.00 — «Час». 
21.35 — Художній телефільм 
«У лісах під Ковелем». 2 се- 
р?я. 22.40.— Новини.

А ЦТ (II програма)
8.0(> — Гімнастика. 8.15 — 

Д’ жументальннй телефільм. 
8 35. 9.35 — Природознав-

. с-тво. 2 кл 8.55 — «Найпів- 
шчніший маршрут». Науко
во-популярний фільм. 9.05,
12.55 — Французька мова.
9.55 — «Нові вироби техні
ки Вакуумні вимикачі». На
уково-популярний фільм. 
10.05 — Учням СПТУ. Есте
тичне виховання. 10.35, 11.40 
— Ботаніка. 5 кл. 10.55 — 
«Чорнохвоста чайка». Науко
во-популярний фільм. 11.10 
— Шахова школа. 12.00 — 
Перечитуючи К. Паустов- 
ського. 13.25 — Сторінки іс
торії. «Союз боротьби за виз
волення робітничого класу». 
14.05 — «Монолог про Олек
сандра Блока». 15.05 — Но
вини. 17.55 — Новини. 18.00 
— Чемпіонат СРСР з футбо

лу: «Динамо» (Тбілісі) — «Ди
намо» (Київ). 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — «...До шіст
надцяти і старші». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Фільм «Між 
високими хлібами» 22.50 — 
Новини

і іракти кою ». Доку мента л ьн і 
фільми. 15.30 — Виступ жі
ночого хору ветеранів Вели
кої Вітчизняної війни м. Оде
си. 15.50 — День Льва Тол
стого. 16.50 — Новини. 16.55
— «...До шістнадцяти і стар
ші». 17.40 — «Нюрнберг:
спогади про майбутнє?». До
кументальний телефільм. 
18.30 — Веселі нотки. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 — 
Ф. Шуберт. Вальси. 19.10 — 
Програма нашого життя. Об
говорюємо проекти ЦК КПРС.
19.35 — Новипн. 19.45 — Те
лефільм «Чокан Валиханов». 
1 серія. 21.00 — «Час». 21.35
— Пісня-85. 22.35 — Сьо
годні у світі.

А УТ
10.00 -- Новини. 10.20 — 

Телефільм ■ Твір на льоду».
10.35 — Шкільний екран. 9 
клас, історія. 11.05 — Ху
дожній телефільм «У лісах 
під Ковелем». 2 серія. 12.10 
— <3 людьми і для людей».
12.55 — Новини. 13.10 —
«Бука». Лялькова вистава. 
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30— 
«Культура російської мови». 
17.00 — Музичний фільм. 
17.30 — «Закон і ми». 18.00 
— Корисні поради. 18.30 — 
Концерт старовинної музи
ки. 19.00 -- Актуальна ка
мера. 19.30 Обговорюємо,
пропонуємо, схвалюємо». 
19.45 — «День за днем».
(Кіровоград). 20.00 — < В май
стерні художника». 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.35 -- Художній те
лефільм «У лісах під Кове
лем». З серія. 22.45 — Но
вини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15— 

Документальний телефільм. 
8.35 — І. Гончаров. Сторінки 
життя і творчості. 9.25. 12.40 
— Німецька мова. 9.55 —
«Кримський етюд». Науково- 
полулярний фільм. 10.05 — 
Учням СПТУ Астрономія. 
10.35. 11.40 — Музика. З кл. 
11.05 — «Сім’я і школа». Те
лежурнал. 12.10 — Геогра
фія. 5 кл. 13.10 — Учням
СПТУ. Естетичне виховання. 
13.40 — Творчість К. Чуков- 
ського. 14.25 — Етика і пси
хологія сімейного життя.
14.55 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.20 — Сільська го
дина. 19.20 — Музичний кі
оск. 19.50 — Документаль
ний телефільм. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Нови
ни. 20.20 — «Земля сибір
ська». Розвиток науково-тех
нічного прогресу на газових 
родовищах Тюмені. 20.50 — 
Документальний фільм. 21.00 
— «Час». 21.35 — Фільм
«Перша дівчина». 22.40—До
кументальний телефільм. 
22.50 — Новини.

19.00 — Концерт народної 
пісні. 19.15 — Світ і молодь. 
19.50 — Новини. 19.55 — Те
лефільм «Чокан Валиханов». 
2 серія. 21.00 — «Час». 21.35 
— Документальний екран. 
22.35 — Сьогодні у світі.

А УТ
16.00 — Новішії. 16.10 —

♦ Срібний дзвіночок». 16.30 —
Республіканська фізнко-ма- 
тематична школа. 17.00 —
Літературний театр. 17.20 —
♦ І лине пісня». 17.45 — «Ек
ран пошани» Українського 
телебачення. 18.00 — «Про

А, ЦТ (1 програма)
3.00 — • Час». 8.35 — Ді

тям про звірят. 9.05 — Клуб 
мандрівників 9.55 — Фільм 
«Між високими хлібами». 
11.15 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14 50 — «Перевірено

вограда приїдуть Микола 
Андріанов, Людмила Ту
рищева, Поліна Астахова. 
Чекаємо ми й голову між
народної федерації зі 
спортивної гімнастики за
служеного майстра спор
ту Юрія Євлампійовича 
Титова.

КОР.: А хто з кірово-

♦ Знайомі мелодії» Грає ор
кестр симфонічної і естрад
ної музики ЦТ і ВР,

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Виробнича гімнастика. 10.35 
— Шкільний екран. 9 клас. 
Історія. 11.05 — Художній 
телефільм «У лісах під Ко
велем». З серія. 12.15 — «На
родні таланти». Концерт са
модіяльного хору «Тясмин». 
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 16.00 — 
Новини. 16.10 — «Срібний

листопада

пагандист». 18.30 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.50 — 
Телефільм. (Кіровоград). 
19.00 — Актуальна камера. 
19.::о — Цифри нашого зро
стання. Теленлакат. 19.40 — 
Сторінки творчості 10. Муш- 
кетнка. 20.25 — «Бережли
вість — резерв зростання».
20.40 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.35 — «Кі- 
номозаїка». 22.50 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

«Стратегія пошуку». Науко
во-популярний фільм. 8.35.
9.40 — Природознавство. 4 
кл. 8.55 — «Вода священна». 
Науково-популярний фільм. 
9.05. 12.45 — Іспанська мо
ва. 10.05 — Учням СПТУ. Фі
зика. 10.35, 11.35 — Зооло
гія. 7 кл. 11.00 — Мамина 
школа. 12.00 — «Заводи май
бутнього». Науково-популяр
ний фільм. 12.15 — Історія. 
9 кл. 13.20 — Школярам про 
хліб. «Х.чіб поруч з нами». 
13.50 — Фільм «Найкрасиві
ший кінь». 15.05 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.20 — До
кументальний фільм. 18.30— 
Ритмічна гімнастика. 19.00— 
Шахова школа. 19.30—Чем
піонат СРСР з хокею: «Ди
намо» (Москва) — «Трактор». 
2 і 3 періоди. В перерві — 
20.00 — Вечірня казка. 21.00 
— «Час». 21.35 — Фільм «Ви
падок з ГІолиніним». 23.10— 
Новини.

дзвіночок». 16.30 — «Неспо
кійні серця». (Кіровоград на 
Республіканське телебачен
ня). 17.25 — 11а допомогу
школі. 18.00 -- «Відходи І до
ходи». З досвіду економії ре
сурсів на Ждаиівському ме
талургійному комбінаті іме
ні Ілліча’. 18.30 — Циркова 
програма. 19.00 — Актуаль
на камера. 19.35 — «П’яти
річки крок». Назустріч XXVII 
з’їзду КПРС. 20.20 — «День 
за днем». (Кіровоград). 20.40 
— Оголошення. (Кіровоград). 
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.35 — Кон
церт майстрів мистецтв і ху
дожніх колективів Сумської 
області. 22.35 — Новини.
23.00—Те лежу р 11 ал «Старт.»

* * *
Побажаємо всім учас

никам турніру, який завтра 
починається в реконстру
йованому гімнастичному 
залі ДЮСШ облспортко- 
мітету, такого ж високого 
сходження, яке було в 
нинішнього чемпіона світу 
Юрія Корольова.

здоровим. 19.45 — Новини. 
19.50 — Мультфільм. 20.00
— Документальний теле
фільм «Ангеліка Степанова
— актриса Художнього те
атру». 21.00 — «Час». 21.35— 
«Якось восени». Естрадна 
вистава. 23.05 — Новини.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Ритмічна гімнастика. 10.50— 
Музичний фільм «Пісні моєї 
землі». 11.30 — «Доброго вам 
здоров’я». 12.00 — «Призна
чається побачення». 12.30 — 
Новини. 12.45 — Народна 
творчість. 13.10 — «Мода, 
мода, мода». 14.00 — «Наука 
і час». Радимо впровадити. 
14.30 — Л. КолодуО. «Незрад- 
жена любов». Вистава. 16.30 
— Концерт естрадно-симфо
нічного оркестру та солістів 
Українського телебачення 1 
радіо. 17.00 — Чемпіонат

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15— 

Документальний телефільм. 
8.35. 9.35 — Історія. 4 кл. 
9.05. 12.35 — Англійська мо
ва. 10.05 — «ПІД охороною 
держави». Науково-популяр
ний фільм. 10.35, 11.40 — Іс
торія. 7 кл. 11.05 — Поезія. 
М. Каріма. 12.10 — Зоологія. 
7 кл. 13.05 — Радянське об
разотворче мистецтво. Є. Кіі- 
брик. 13.50 — Вс. Вишпсп- 
ський. «Оптимістична траге
дія». 14.35 — Основи інфор
матики і обчислювальної 
техніки. 9 кл. 15.05 — Нови
ни. 18.00 — Новини. 18.15 — 
Товари, послуги, реклама. 
18.45 — Чемпіонат СРСР з 
хокею: ЦСКА—«Крила Рад». 
В перерві — 19.20 — Вечір
ня казка. 21.00 — «Час». 
21.35 — Заспіваймо, друзі. 
23.00 — Новини.

Увага! Фотографую.
Фотоетюд С. ФЕН ЕННА.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — На

родні пісні різних областей 
Росії. 9.00 — Документаль
ний фільм. 9.20 — 47-й ти
раж «Спортлото». 9.30 — Бу
дильник. 10.00 — Служу Ра
дянському Союзу! 11.00 —
Здоров’я. 11.45 — Ранкова 
пошта. 12.15 — Дитячий гу
мористичний кіножурнал 
«Єралаш». 12.30 — Сільська 
година. 13.30 — Музичний 
кіоск. 14.00 — К. Снмонов. 
«Ми не побачимось з то
бою». Фільм-вистава Москов
ського театру «Современ- 
ник». 15.55 — Новини. 16.00
— Всі симфонії ГІ. Чайков- 
ського. Симфонія № 6. 17.00
— Клуб мандрівників. 18.00.

Міжнародна панорама. 
18.45 — Мультфільми. 19.15
— Новини. 19.20 — фільм 
«Справа Румянцева». 21.00-^ 
«Час». 21.35 — Концерт ар
тистів зарубіжної естради. 
22.35 — Футбольний огляд. 
23.05 — Новини.

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 — 

Ритмічна гімнастика. 10.45
— Концерт радянської пісні. 
12.05 — Кінопрограма «У. 
світі прекрасного». 12.45 — 
Новини. 12.55 — Художній 
фільм для дітей. «Обіцяю бу
ти». 14.10 — Село і люди,
14.40 — Естрадний концерт. 
15.00 — Мультфільм на за: 
мовлення. 16.00 — «Слава 
солдатська». 17.00 — Про
грама «Братерство». 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 —’ 
О. Казанцев. «З весною я до 
тебе повернуся». Вистава.
20.40 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.35 — Про
довження вистави <3 весною 
я до тебе повернуся». 22.30
— Новини. 22.50 — Всесоюз
ний турнір з художньої гім
настики.

а ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Кон

церт хору профспілок м. Ту
ли. 9.00 — Очевидне — ней
мовірне. 10.05 — Телефільм 
«Чокан Валиханов», і серія. 
11.20 — Документальний те
лефільм. 11.50 — Новини 
14,30 — Новині! 14.50 — До
кументальний телефільм. 
15.40 — Грає лауреат всесо
юзного і міжнародного кон
курсів В. Чугунов (баян). 
16.00 — «Образ В. І. Леніна 
в сучасній радянській літе
ратурі» 16.30 — Новини.
16.35 — Отчий дім. 17.05 — 
У концертному залі —школя
рі. 17.55 — У кожному ма
люнку — сонце 18.10 — Ле
нінський університет міль
йонів. Реформа загальноос
вітньої школи і дальше удо 
сипна лення системи вихо- 
в: шш у світлі проекту пової 
редакції Програми КПРС 
18.45 — Сьогодні У світі

А ЦТ (І програма)
3.00 — «Час». 8.35 — У 

концертному залі — школя
рі. 9.25 — Документальний 
телефільм. 9.55 — Телефільм 
«Чокан Валиханов». 2 серія. 
11.00 — Мультфільми. 11.30
— Новішії. 14.30 — Новини.
14.50 — «Спадкоємці тради
цій». Документальні теле
фільми. 15.30 — Російська 
мова. 16.00 — Новини. 16.05
— Агропромисловий комп
лекс Підмосков’я. 16.35 —
На землі, в небесах і на мо
рі. 17.05 — Документальний 
фільм. 17.10 — Фільм «Дума 
про козака Голоту». 18.30 — 
«Кому яке діло». Науково- 
популярний фільм про шкід
ливість алкоголізму. 18.45,— 
Сьогодні у світі. 19.00 —
Мультфільми 19.20 — «Спів
дружність». Тележурнал,
19.50 — Новішії. 19.55 —
Телефільм «Чокан Валиха
нов». З серія. 21.00 — «Час». 
21.35 — Телефільм -Чокан 
Валиханов» 4 серія. 22.40— 
Сьогодні у світі. 23.00 —

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.30 — 

Фольклорне різнобарв'«. 
8.50 — Телефільм «Чокан Ва
лиханов». З і 4 серії. 11.00
— Фільм-призер XI Всесоюз
ного фестивалю телевізійних 
фільмів. «Уралочка». 11.20— 
«Місто трьох століть». Про 
Ленінград. 11.50 — «Сім’я 1 
школа». Тележурнал. 12.20— 
«Поезія». В. Хлебников. 13.20
— VI Міжнародний фести
валь телепрограм про на
родну творчість «Веселка». 
♦Біля колиски народного ми
стецтва». (Чехословаччина).
13.45 — Це ви можете. 14.30
— Новини. 14.40 — У світі
тварин. 15.40 — Телефільм 
«Несхожа». 1 і 2 серії. В пе
рерві — 16.45 — Новини.
18.00— Чемпіонат СРСР з 
футболу: «Спартак» —
«Жальгіріс». В перерві —
18.45 — Якщо хочеш бути

СРСР з футболу: ♦Дніпро» — 
«Торпедо.» (Москва). 18.45 — 
Скарби музеїв України. 19.00
— Актуальна камера. 19.40
— «Сонячні кларнети» 20.50
— На добраніч, діти! 21.00—
«Час». 21.35 — Художній
фільм «Циганське ’ щастя». 
22.50 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15— 

Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — Наш сад. 9.00 — До- 
куменгальннй телефільм.
9.30 — Програма Тюменської
студії телебачення. 11.00 — 
Концерт майстрів мистецтв 
у Колонному залі Будинку 
спілок. 12.00 — Камера ди
виться у світ. 12.50 — Коміч
на опера С. Моїношка 
«Страшний двір». Вистава 
Великого театру Варшави. 
15.10 — Здоров'я. 15.55 —
Концерт народної артистки 
РРФСР Е. П'єхи в Державно
му центральному концерт
ному залі. 17.10 — Клуб 
мандрівників. 18.00 — На 
арені цирку. 18.40 — Фільм 
«До мене, Мухтар». 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — Чем
піонат СРСР з футболу: 
«Дніпро» — «Торпедо». 2-й 
тайм. 21.00 — «Час». 21.35 — 
На екрані — кіпокомеді/і. 
«Антон Іванович сердиться». 
22.50 — Чемпіонат СРСР з 
баскетболу. Чоловіки. ЦСКА
— РТІ,

А. ЦТ (II програм«)
8.00 — На зарядку ставай!

8.15 — У кожному малюнку.
— сонце. 8.30 — Ритмічна 
гімнастика. 9.00—Російська’ 
мова. 9.30 — Твори В.-А. Мо
царта 10.25 — Програма Уз
бецького телебачення. 1Ґ.25,
— Очевидне — неймовірне.' 
12.30 — Фільм — дітям. «Зи
мородок» 13.45 — Стадіон, 
для всіх. 14.15 — Співають 
тракторозаводці.’ ' 14.45 — 
«С. Єссніну присвячує’ть-' 
с,ч...». Передача з Колонного 
зрлу Будинку спілок. 15.45— , 
«Каширський експеримент».
16.15 — Телефільм «Тіні зни
кають опівдні». 2 серія. 17.30'
— Розповідають паші корес-, 
понденти. 18.00 — Видатні, 
радянські композитори —, 
лауреати Ленінської премії.1 
О. Тактакішвілі. 18.40 — До-: 
-кументальний телефільм.' 
19.00 — Світ і молодь. 10.35
— VI Міжнародний фести
валь телепрограм про на
родну творчість «Веселка». 
«Біля колиски народного ми-' 
стецтва». (Чехословаччина). 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Реклама. 20.20 — Співає 
народна артистка СРСР. Ге
рой Соціалістичної Праці 
І. Архипова. 21.00 — «Час». 
21.35 — Телефільм «Дебют»'. 
22.05 — Чемпіонат СРСР З 
баскетболу. Чоловіки. ЦСКА
— «Спартак».
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