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ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК

ШУТКИ І ИРОРШНКИ
У суботу 17 листопада творчості, досягнення кра-

• відбулася XXXI звітно-ви- -і 
І борна конференція Ново- 
і миргородської районної 

а комсомольської юрганіза- 
В ції'

Серед інших важливих < 
к питань доповідач і промов- ■ 
и ці приділили увагу ходові І 
р) Ленінського заліку в ра- і 

І йоні. ,
[І Конференція проходила 
І напередодні громадсько- і 

політичної атестації ком- і 
к сомольців—учасників чер- і 
к гового етапу Ленінського І 
й заліку, присвяченого 110-й ; 
В річниці з дня народження і 
І В. І. Леніна. Характерною і 
5 особливістю етапу буде і 

' те, що змагання за успіш- 
L: не виконання планів чет- | 

; вертого року п’ятирічки ‘ 
в) закінчується Всесоюзною . 
И ленінською перевіркою.

Аналіз громадсько-полі- і 
" тичної атестації учасників

другого етапу, в якій узя- і 
і ло участь понад чотири . 

І і тисячі юнаків і дівчат, за- . 
П свідчив, що в комсомоль- 
Е ських організаціях колгос- 
“ пів імені Шевченка, «Гіро- j

грес», автотранспортного 
І підприємства 10040, Капі- 
I танівської та Канізької се- 
| редніх шкіл і ряді інших 
|і Ленінський залік став ді- 
ЕІ мовою формою виховання 

комсомольців і молоді, 
к Коли, скажімо, скласти 
|і уявний комплексний план 
І комсомолі! Новомирго- 
і родського району, то по 

в основних його розділа* 
■ можна простежити діяль

ність організації: 
II. Загальноосвітнє,

комічне^ й політичне 
вчання.

У різних ланках партій- кали всіх молодих трудів- 
ного й комсо/лольського 

_ -політнавчання вчиться 1500 
комсомольців. Для бата- 

І тьох із них заняття стали 
Н своєрідним стимулом до

еко- 
на-

ВІДБУЛИСЯ...
XXX районна звітно-ви

борна комсомольська кон
ференція в ІІовоархангсль- 
ську, Із звітною доповід
дю па ній виступив перший 
секретар райкому комсо
молу 1. Александров.

В обговоренні доповіді 
взяли участь секретар 
комсомольської організації 
колгоспу «Зоря комунізму» 
11. Ісачсько, механізатор 
колгоспу імені Енгельса 
М. С і сценко, секретар ком
сомольської організації 
колгоспу імені Бульонного 
П. Впхрепко, доярка кол
госпу імені Леніна К. Та
лан та інші.

У роботі звітно-виборної 
конференції взяли участь і 
виступили на пій перший 
секретар райкому Компар
тії України І. С. Зубець, 
секретар обкому комсомо
лу В. Мальцев.

■ ІІа конференції була 
| іірндутіця |(«кретар ранко- 
I м^ партії Р. М. Онищенко. 

щих результатів у роботі. 
Кожен третій слухач — 
ударник п’ятирічки.

Але в комсомольських 
організаціях колгоспів 
«Родина», «Україна», шах- 
тобудівельного управління 
№ 1 політгуртки працюють 
від випадку до випадку. 
Деякі юнаки і дівчата з Ка- 
пітанівського цукрокомбі- 
нату, центральної район
ної лікарні, елеватора, 
колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС часто пропускають 
заняття. А в АТП-10040 ми
нулого навчального року 
відбулося лише... два за
няття.

II. Участь у русі «П’яти
річці ефективності і якос
ті — ентузіазм і творчість 
МОЛОДИХІ» "

Слід сказати, що 3,5 ти
сячі комсомольців Ново- 
миргородського району за 
почином комсомольсько- 
молодіжних колективів 
молочнотоварної ферми 
№ 2 колгоспу «Прогрес» 
та кондитерського цеху 
райспоживспілки працю
ють під девізом «Комсо
мольський рік — 9 міся
ців»; 695 комсомольців, 12 
комсомольсько - молодіж
них колективів зобов'яза
лися виконати план чоти
рьох років п’ятирічки до 
7 жовтня. А шофери рай- 
сільгосптехніки Віталій На- 
стусенко і Сергій Бішин- 
тссв перевиконали у два з 
половиною рази річні со
ціалістичні зобов'язання 
по перевезенню вантажів.

Ще один красномовний 
приклад. Комсомольці кол
госпу імені Чкалова закли- 

ників Кіровоградщиин взя
ти активну участь у заго
тівлі зелених кормів для 
громадської худоби. Цей 
почин підхопили в області,

Першим секретарем ГІо- 
возрхапгельського райко
му комсомолу обрано 
Александрова Івана Пан- 
телійовнча, другим — Пет
ренка Сергія Михайловича, 
секретарем — завідуючою 
відділом учнівської моло
ді — Грозян Наталію Іва
нівну.
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XXVII районна звітно- 

виборна комсомольська 
конференція в Олександ
рівні. Із звітною доповід
дю виступила перший сек
ретар райкому комсомолу 
II. Коровіпа.

В обговореній доповіді 
взяли участь завідуючий 
майстернею Другого імені 
Петровського цукрокомбі- 
иату Микола Волошапенко, 
шофер колгоспу імені Уль
янова Микола Казаріп, 
групкомсорг комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву, продавщиця магази
ну «Техніка» раііспожпв- 
снілкп Тетяна Кузнецова, 
трактористка, секретар 

а ініціатори змагання за
мість запланованих чоти
рьох заготовили 14 тонн 
дикоростучих трав ко
жен...

Та в організації соціа
лістичного змагання серед 
молоді є й істотні недолі
ки. Наприклад, у колгоспі 
імені Леніна, на плодокон
сервному заводі, елеваторі 
умов трудового суперни
цтва не розробили, під
сумків не підбивають..

III. Громадсько-політич
на діяльність, комсомоль
ські доручення

За звітний період моло
ді лектори району прочи
тали понад 709 лекцій. З 
цікавістю слухала молодь 
виступи Г. Криворучка, 
В. Новикової, Т. Дмитрен
ко. Зокрема, вчителька 
В. Л. Новикова за два роки 
прочитала в масових ауди
торіях майже 120 лекцій з 
проблем атеїстичного вихо
вання. Під її керівництвом 
секція «Пропаганда науко
во-атеїстичних знань» по
повнилась позаштатними 
лекторами з числа слуха
чів політгуртка, що пра
цює при комсомольській 
організації районної лі
карні...

IV. Підвищення культур
ного рівня, самодіяльна 
творчість

Понад дві тисячі юнаків 
і дівчат району — учасни
ки художньої самодіяль
ності. Традиційними стали 
в районі свята комсомоль
ської пісні, духової музи
ки, театральні весни та 
осені...

Але ще часто зачинені 
або порожні будинки куль
тури в селах Лікаревому, 
Защиті, БровкоЕОму, Шпа
ковому. Комітети комсо
молу колгоспів імені Чка
лова, імені Ілліча, «Украї
на», «Родина» не завжди

бригадно" комсомольської 
організації колгоспу «Дру
жба» Віра Тищенко, дояр 
колгоспу «Зоря комунізму» 
Петро Зелепько, началь
ник комсомольсько-моло
діжної зміни станції Фуп- 
дукліївка Володимир За- 
гппайко та інші.

У роботі конференції 
взяли участь і виступили 
на пій перший секретар 
райкому Компартії Украї
ни С. X. Тараненко, заві
дуючий відділом обкому 
комсомолу А. Дмитренко.

Першим секретарем 
Олександрійського райко
му комсомолу обрано Ко- 
ровіну Надію Андріївну, 
другим — Бранка Василя 
Васильовича, секретарем— 
завідуючою відділом учнів
ської молоді — Даниленко 
Любов Дсм’япівну.
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XXXI районна звітно-ви

борна комсомольська кон
ференція в Онуфріївні. З 
доповіддю виступив пер
ший секретар РК ЛКСМУ 
К. Дапов, 

вміло організовують куль
турний відпочинок молоді. 
Незважаючи на гостру по
требу в кадрах, деякі ко
мітети комсомолу не зай
маються добором і на
правленням на навчання □ 
культосвітні заклади мо
лодих виробничників.

Одним з важливих на
прямів роботи районної 
комсомольської організа
ції є атеїстична пропаган
да. Вже шість років при 
райкомі ЛКСМУ працює 
атеїстична секція. Тради
ційними стали зльоти юних 
атеїстів, урочисті. проводи 
в лави Радянської Армії, 
комсомольські весілля, зо- 
рини, посвячення в робіт
ники тощо.

Однак у районі ще сла
бо використовують нові, 
сучасні форми організації 
дозвілля—дискотеки, клу
би за інтересами. Навіть у 
міському Будинку культу
ри не працює жоден гур
ток, усі культурні заходи 
обмежуються організацією 
танців...

е * •
В роботі конференції взя

ли участь і виступили на 
вій перший секретар Ново- 
миргородського райкому 
Компартії України М. 1. 
Громовий, другий секретар 
обкому ЛКСМ України 
А. В. Перевознпк.

Першим секретарем рай
кому комсомолу обрано 
Скляренка Андрія Петро
вича, другим — Дмитревко 
Тетяну Тимофіївку, секре
тарем — завідуючою відді
лом учнівської молоді Псх 
Людмилу Григорівну.

ф 9 #
(Матеріали з Долинської 

та Ленінської м. Кірово
града районних звітно-ви
борних комсомольських 
конференцій читайте в на
ступному номері).

В обговоренні ВЗЯЛИ 
участь тракторист колгоспу 
імені XXV з'їзду КПРС 
Іван Рудепко, механізатор 
колгоспу «Дружба» Леонід 
Лпсспко, секретар учитель
ської комсомольської орга
нізації Онуфріївської се
редньої школи С. А. По- 
тіцька та інші.

У роботі конференції 
взяли участь перший сек
ретар Онуфріївського рай
кому партії В. Д. Іванов, 
другий секретар Онуфріїв- 
ського райкому партії Г. X. 
Псрепсляк і член бюро об
кому комсомолу, перший 
секретар Олександрійсько
го райкому комсомолу, 
М. М. Швпданенко.

Першим секретарем 
Онуфріївського РІ\ ЛКСМУ 
обрано Данова Костянтина 
Михайловича, другим — 
Безуса Віктора Івановича, 
секретарем — завідуючою 
відділом учнівської моло
ді — Долину Аллу Воло
димирівну.

ваяй»

УЧИТИСЯ ТВОРЧОСТІ
Прискорсішя реалізації науково-технічних відкриттів 

і розробок, спрямованих на підвищення темпів зростан
ня продуктивності суспільної праці і якості продукції, 
як указується в постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про поліпшення планування і посилення впливу 
господарського механізму на підвищення ефективності 
виробництва і якості роботи», має значною мірою під
нести економіку країни і добробут радянського народу. 
Важлива роль у цій справі належить новаторам і раціо
налізаторам.

Отже, винахідники і ра
ціоналізатори. Ми з радістю 
наводимо цифри, що стосу
ються молодих поборників 
технічного прогресу нашої 
області. Так, з початку ни
нішньої п’ятирічки їх кіль
кість зросла з дванадцяти 
до двадцяти тисяч. У ви
робництво впроваджено по
над п’ять тисяч раціоналі
зацій, винаходів, наукових 
розробок з економічним 
ефектом більше семи міль
йонів карбованців. Цс,, зви
чайно, вагома частка в за
гальному доробку області, 
яка, за підсумками минуло
річного Всесоюзного соціа
лістичного змагання вина
хідників і раціоналізаторів, 
у числі призерів. Але заспо
коюватись не слід. Бо кіль
кісно і якісно молодь ро
бить значно менше, ніж то
го вимагають завдання еко
номічного’ розвитку. І по
трібно не тільки збагачува
ти здобуток уже визнаних 
молодих поборників техніч
ного прогресу, а й збільшу
вати, зміцнювати їхні ряди, 
одержувати якомога ефек
тивніший кінцевий резуль
тат. Тож ми й наголошує
мо на цьому. А саме: па 
розвитку шкіл молодих ра
ціоналізаторів, на навчанні 
юнаків і дівчат.

Ефективною формою в 
розвитку зазначених напря
мів і стали для Кірово- 
градщини школи молодих 
раціоналізаторів. їх у нас 
налічується 170. Багато це 
чи мало? Скажу відверто: 
мало. Кількість їх можна і 
треба збільшувати. Але не 
заради справної цифри. І 
тут на перешкоді 
ставлення 
мольських 
міністрації 
створення 
них шкіл.
пам часто 
стрічатися 
ціопалізаторами

байдуже 
деяких комсо- 

організацій, ад- 
підпрпємств до 
і роботи згада- 
Цс прикро. Бо 

доводиться зу- 
з молодими pa

l’ винахід-

. Чсиі будівельник — кращий молодий муляр респуб
ліки. Такого звання бригадир комсомольсько-молодіж
ної бригади мулярів другого будівельного управління 
тресту «Кірсвоградважмашбуд» Олександр Семидітний 
удостоєний на конкурсі молодих муляріо, що відбувся 
у Ворошиловграді.

Вагома частка його праці — у спорудженні заводу 
радіовиробів, нового корпусу заводу тракторних гід
роагрегатів та багатьох інших промислових об’єктів 
міста Кіровограда.

На знімку: О. СЕМИДІТНИЙ.
Фото Г. СП1РІНА.

никами, які працюють від
окремлено. А їм так хоче
ться працювати разокг, 
творцо. Тобто колективом 
вийти за рамки звичайного 
шкільного навчання. І хоча 
вже сьогодні ми маємо 170 
ШМР, досвід кращих із 
них свідчить про результа» 
ти занять. Щоб не бути го
лослівним, наведу кілька 
прикладів. Вони показують, 
що саме ніколи молодих ра
ціоналізаторів стають пер
шою сходинкою в технічну 
творчість, пробуджують ма
сову жалобу знань. Скажі
мо, па Побузькому нікеле
вому заводі кожен третій 
працюючий має вік до трид
цяти років. Значна частина 
їх із середпою, 
технічною 
вітою.
молодь 
на лаврах» 
уже знань. Адже 
не поповнювати, 
безнадійно відстати, 
тити 
Вість.
небезпідставно, 
па нікелевому, 
молоді 
деться

і
Ллє 

не
під

середньою 
вищою ос- 

заводська 
«спочиває 

набутих 
ЯКЩО їх 

то можна 
втра- 

поофесійну майстер- 
Так, і справедливо, 

вважають 
Навчання 

на підприємстві ве- 
у двох напрямах. 

■Для робітників — школи 
молодого раціоналізатора. 
Для молодих спеціалістів 
постійно діє семінар «Зако
нодавчі акти по винахід
ництву». Наприклад одні
єю із шкіл керує досвідче
ний раціоналізатор-иастав- 
ивця, активна пропагандист
ка технічної творчості Лідія 
Абрамівпа Овчиинпкова. 
Під її керівництвом навча
лися 24 молодих виробнич
ники. А економічний ефект 
від впровадження перших 
їхніх пропозицій 
сячі карбованців, 
небагато. Але 
ге, що крок у 
зроблено. Вихованці Лідії

— 3.3 ти- 
Начебто й 
важливіше 

творчість

(Закінчення на 2-й стор.|.
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«Молоді, та вправні», — такої думки в колгоспі «Зоря комунізму» Олен 
самарійського району про тваринників Галину і Надію Підварських та Псгра 
Зеленька. Дівчата вже назавжди вибрали професію, а Петро мріє стати ветери
нарним лікарем і працювати на своїй фермі.

На знімку: доярки Галина і Надія ПІДВАРСЬКІ, дояр Петро ЗЕЛЕНЬКО. 
Фото М. МАТВІЄНКА.

Учитися творчості

КРАЇНА РАД:

НОВИНИ ДНЯ

Будівникам
БАМу — 
достроково

МАХАЧКАЛА. Замов
лення будівників БАМу 
достроково виконав завод 
сД;ігелектромаш>. На удар
ну будову відправлено 85 
елек фозварюральнпх агре
гатів нової моделі. Вони 
призначені для електроду- 

’нового зварювання і різан
ня металу завтовшки до 

’20 міліметрів. Машини і:а- 
•дійпі і зручні в експлуата
ції.

; Кращі сорти
• картопляному
’ полю

КИЇВ. Тільки сортові на- 
,сііші бульби .заготовили до 
наступної ііссііц картопля
рі України. Серед селек
ційних новинок ВИДІЛЯЮ
ТЬСЯ сорти, створені вче
ними Поліської сільсько
господарської дослідної 
ртинції імені Засухіяа. Во
ни забезпечують урожай 
бульб в 400—480 центнерів 
з гектара, добре перено
сять тривале зберігання, 
стійкі проти захворювань.

О ПРОЙШО5 з боями і 
всю війну — від дра

матичного її початку до 
переможного кінця. Бага
то що пам’ятається, дечого 
не хочеться згадувати, але 
ці дві години — незабутні. 

Було так. Терміново 
створили особливу групу, 
я в ній — командир. З оди
надцяти чоловік знав ли
ше одного — Сашу Барба- 
роза, ми разом служили на 
11-й заставі. Інших не знав. 
Це — міцної статури ро
жевощокі сибіряки. *

— Оце хлопці! — захоп
лювався Саша. — 3 ними 
не пропадеш! І як це флот 
прогавив їх?

Я розумів Барбарова і в 
душі дякував тим, хто до
вірив мені, молодому лей
тенантові - прикордонни
кові, керувати такими ор
лами. Особлива група ма
ла протистояти. на нашій 
території’ фашистським 
зондеркомандам.

Вище командування при
кордонних військ, очевид
но, догадувалось про на-

Нафтовикам
Татарії

КАЗ.АП Ь. Великотон
нажне виробництво стало 
•до- ладу в Казанському 
об'є д 11 а и її і «Орга н ічпи її 
синтез». Нафтовикам Та
тарії відправлено перші 
цистерни з виробленим туї 
хімічним реагентом. Він 
дає змогу швидко очищати 
иафіу від води та інших 
домішок, значно підвищити 
якість нафтохімічної си
ровини. Нове автоматизо
ване виробництво випуска
тиме щороку більш як 20 
тисяч тонн реагентів.

Збирання 
завершено

АЧМА-АТА. Збирання 
врожаю завершили рисів
ники Казахстану. Ця куль
тура займала близько 121 
тисяч гектарів. Незважаю
чи па складні погодиі умо
ви, зібрано в середньому 
по 43 цеп і пери зерна з 
гектара —• па 3 центнери 
більше, ніж у минулому 
році. Це — результат зрос
лої культури землеробства 
І майстерності рисівників, 
а також великогруїгового 
використаний техніки па 
збиранні.

(Закінчення. Поч. на

Абрамівни подолали психо
логічний бар'єр, стали одно
думцями в русі за гс.хніч- 
ний прогрес.

Усі форми навчання мо
лоді, В ТОМУ числі И НІКО
ЛИ, методи залучення її до 
технічної творчості спрямо
вані па Побузькому нікеле
вому заводі на тс, щоб по
казати: де б не трудилася 
молода людина, що б вона 
не робила, скрізь є грунт 
для раціоналізаторства і 
винахідництва. «Хто не пра
цює — топ не винахідник». 
Таким лозунг новаторів з 
Побужжя.

Це ж саме можна сказати 
і про колектив Свігловод- 
ського заводу чистих мета
лів. Роботу по залученню 
молоді до технічної творчо
сті рада ВТВР провадить 
у тісному контакті з комі
тетом комсомолу. Слухачів 
до шкіл на заводі набира
ють теж за професійним 
принципом. Керівниками 
шкіл затвердили висококва
ліфікованих інженерів, а

1-й стор.І-

також тих, хто має чима
лий досвід у раціоналізації 
і винахідництві. Одну із 
шкіл очолює старший тех
нолог цеху, кандидат тех
нічних наук Валентин 
Дмитрович «іісовеико. На 
його рахунку 25 раціоналі
заторських пропозицій і 
три винаходи. Економічний 
ефект від їх впровадження 
.— 210 тисяч карбованців. 
Чи не приклад для слуха
чів школи, яку веде Вален
тин Дмитрович? 1 учні не 
лишилися в боргу перед 
учителем. Вони подали 35 
рацпропозиція та оформили 
Ь заявок па винаходи.

А при які стосунки і 
творчу атмосферу можуть 
говорити вихованці шкіл 
молодого раціоналізатора 
на кіровоградському заво
ді «Червона зірка*? Тут іс
нує п’ять шкіл, у яких на
вчається 1 16 заводчан. Чи 
не замало це для підпри
ємства, де зайняті 3600 чо
ловік комсомольців і мо
лоді? Виявляється, ЩО й

наведені цифри існують ли
ше на-папері. А комітетові 
комсомолу заводу до цього 
байдуже.

Всього суіча шк->ла діє при 
швейному виробничому 
об'єднанні «Україна». Про 
який ефект від навчання 
може йти мова, коли весь 
курс пройдено галоном, за 
ЗО годині

Хтось може заперечити: 
на названих підприємствах 
немає своїх Овчннпиковик 
і Дісовелків. Ні. вони є. Та 
нема кому' зацікавп ги мо
лодь «Червоної зірки» і 
швейного об'єднання «Ук
раїна», інших підприємств 
до творчості — невід'ємної 
частини інтенсифікації ви
робництва.

По-справжньому органі
зоване, ефективне навчання 
в школах молодих радюна* 
лізаторів виправдує себе. І 
його потрібно поставити на 
міцнішу основу. Від цього 
вшрає виробництво, суспіль
ство.

Г. БІЛАН,
голова обласної ради 
Всесоюзного товарист
ва винахідників і раціо
налізаторів.

НА УРОК МУЖНОСТІ

ки! Майже не торкаючись 
землі, мчу до дверей, 
хлопці — за мною. Ось — 
Лавреньоз.

— Порядок, лейтенанте, 
є живий фашист.

Я — в сіни, чую тиху чу
жу мову. Двері — навстіж:

— Пропоную здатися, ви 
оточені! Зброю кидати на 
підлогу!

Сипонула
черга,
кинуз

кулеметна 
я відскочив убік, 
дзі «лимонки»,

район села Свитазоза для 
ліквідації бандитської гру
пи кількістю до ЗО чоло
вік».

Мерщій на машину, зу
пинилися кілометрів за 
три від села. Автомобіль 
замаскували, а самі підко
воподібною групою, ну, 
геть як на зайця, без шу- 
му-гаму (ноги обгорнули 
м’якою повстю) рушили 
туди, де міг бути ворог. На 
розвідку послали сержан-

Дегтярьове). Коли ж стар
шина Харін гаркнув на все 
горло: «Здавайся, своло
та’», почалося щось ней
мовірне. Бандити, відстрі
люючись, кинулися до две
рей, а наші три ППД коси
ли їх, як чорний бур ян, 
під корінь.

Надвірна охорона, наля
кана стріляниною в клубі, 
забула про свої обов язки. 
А нам того й треба — ки
нулись до дверей.

людей, котригл
грізну

З
У

КИМ ПІШОВ БИ
РОЗВІДКУ?

хряпнув 
лився на 
хом вибило вікно разом з 

л__ л______ . _ віконницею, і з нього один
міри гітлерівців, знало во- за.одним вистрибнули чет
но й про зондеркоманди, 
які таємно й безшумно 
проникали в найближчі ти
ли прикордонних військ. 
Складність боротьби з ни
ми полягала в тому, що 
майже весь особовий склад 
зондеркоманд надівав на
шу військову форму, а ке
рівники або їхні помічники 
добре знали російську мо
ву. Ці команди займались 
розвідувальною роботою, 
вбивали наших команди
рів і політпрацівників, на
падали на невеликі штаби, 
підривали склади з боє
припасами І пальним, роз
пускали панічні чутки, 
зниіцузали засоби зв’язку.

Забужжя. Ми — непода
лік районного центру Со- 
каль. Друга година ночі.

Сидимо в засаді біля ви
сокого будинку-кам яниці 
на околиці села. Вікна на 
штабах, їх не відчиниш, 
гранати у вікно не кинеш. 
Є підвал з вузькими, як 
бійниці, вікнами. В будин
ку ворог чи в підвалі — не 
знаємо, відомо лише, що 
вночі сюди ввійшло де
в’ять чоловік у нашій вій
ськовій формі. Атакувати 
безглуздо: ніде сховатися, 
вирішили чекати: не може 
бути, щоб хтось та не ви
йшов. Мені наказано до
ставити хоча б одного жи
вого ворога.

Сидимо, чекаємо. Ніч — 
тиха, тепла. Ми ще не зна
ли, що буде через пару 
годин.

Раптом рипнули двері, 
хтось вийшов. Притлумле
ний стогін — і знову тиша. 
Знають своє діло сибіря-

КЯЙНЯ згяаявааз яюргжазадаа даадмиуу ЛИСТ ВЕТЕРАНА
дверима і вива- 
подвір’я. Зибу-

веро вцілілих. Троє кину
лись назтіки, безладно 
стріляючи з автоматів, а 
четвертий, видно, поране
ний, заліг за бордюром 
підвального вікна і бриз
кав вогнем з автомата. Са
ша, пробравшись у підвал, 
прошив йому чергою ноги. 
Фашист підвіз руки. Як 
з'ясувалося, це був ко
мандир диверсантів обер- 
лейтенант СС Вальтер 
Кронич.

Коли його спитали, чому 
в критичну хвилину він не 
пустив собі кулі в лоб, ад
же всі його підлеглі заги
нули, а не здалися з по
лон, фашист бундючно 
відповів, що, мовляв, він 
не бачив ще Московського 
Кремля і сподівається по
бувати 
жець, а не як полонений.

Зась! Особисто Кронич 
зазнав поразки ще до по
чатку війни, а його одно
племенники, якщо й поба
чили Москву, то саме як 
полонені.

Після першої, дуже вда 
лої операції (нас нікого 
навіть не поранило), мої 
сибіряки прагнули викона
ти ще якесь завдання. 
Особливо наполягали Ми
кола Лаареньов і його то
вариш Василь Дубов. Оби
два з одного села Омської 
області, мисливці.

— Просіться в ліс, стар
ший, — шепотів старшина 
Олександр Харін, теж за
пеклий мисливець. —■ Там 
ми й уночі як дома.

Ніби вгадавши бажання 
старшини, мій командир 
капітан Корженко передав 
наказ на нове завдання: 
«Негайно виїхати з ліс у

там як перемо-

та Олександра Аполонця— 
сибіряка з Уссурійська, і 
киянина Барбарова.

Ми залягли. Поглянув на 
світний циферблат: три 
години сімнадцять хвилин. 
До початку війни лишало
ся менше години.

Приповзли розвідники, 
доповіли обстановку. В 
клубі, колишній церкві, 
відбувається «рада» оз
броєних з ніг до голови 
націоналістів. Серед них— 
кілька німецьких офіцерів 
у повній парадній формі. 
Охорона клубу — до де
сяти чоловік. Інформувала 
Барбарова вірна людина.

Приймаю рішення — 
будь-що виманити банди
тів із клубу. За товстими 
стінами еони, мов у фор
теці, а нас усього одинад
цятеро (одного червоно- 
армійця я послав за під
кріпленням). Зібрали й ми 
свою «військову раду». 
Пропозицій було багато, 
але всі вони відкидались 
як нездійсненні.

— Саша, а давай сюди 
твою вірну людину.

— Так, малувато вас. 
Тут з гарматою треба, а у 
вас і кулемета не бачу, — 
сказав наш доброзичли
вець.

— Підкріплення буде, — 
кажу йому, — та чекати 
не можна.

— Був тут колись під
земний хід зі склепу в риз
ницю, та склеп давно зава
лено, а з ризниці 
кінобудка. Однак 
вати можна.

Далі все було й 
як у кіно: Харін 
вим другом все-таки про
бралися в кінобудку, і в 
усіх трьох маленьких ві
концях появилися товсті, а 
металевих сорочках стволи 
ППД (лістолет-кулемет

нокаутованих 
затягни ми в 

8 полон здали- 
німецьких офі-

ниньки 
спробу-

спразді, 
з місце

Такого запеклого по
єдинку мені потім і на 
фронті не доводилось ба
чити. Якби наші хлопці бу
ли трохи слабкіші і не такі 
навчені — зім’яли б нас 
вороги.

Та було де розгулятися 
сибірякам. Від Лавреньова, 
Дубова, Аполонця банди
ти, як м'ячі, відлітали і 
хряпались об стіни, осі
даючи на землю...

Чотирнадцятьох зім’ятих 
бандитів, 
хлопи ями, 
зал клубу, 
ся чотири
цери при орденах.

Ми втратили двох бійців. 
Поранені були всі, в тому 
числі і я: ніж пробив пле
че біля ключиці, проте ле
гень не дістав.

Прибуло підкріплення, і 
тільки капітан Корженко 
оголосив нам подяку, як 
загриміло, загуркотіло в 
небі й на землі.

Почалася 
няна війна.

...Відтоді
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зі, і в інших річках. Нове 
покоління радянських лю
дей охороняє нині кордо
ни нашої Батьківщини. 
Хлопці в зелених кашкетах 
продовжують справу Саші 
Барбарова, Колі Лавреньо
ва, Васі Дубова, Олек
сандра Харіна, тих двох, 
що загинули під час смер
тельного передсвітанково
го поєдинку в колишній 
церкві...
П РИЄМНО чути про ком

сомольців Доброве-
■ личківського району, які 
і йдуть служити на заставу, 

що носить ім я їхнього 
славного земляка Олек
сандра Терпецького. Всі 
вони — значківці ГПО,

Велика Вітчиз-

чимало води 
Західному Бу-

склали залік з фізичної та 
військово-технічної підго
товки. Грамотні, ідейно за
гартовані, здатні повтори
ти г.одзиг своїх батьків, ді
дів. Пишуть про них ко
мандири, дякують батькам, 
учителям за виховання цих 
молодих
Вітчизна довірила 
зброю. Щоб ніхто не пору- І 
шив її зоряних кордонів, І 
щоб усі ми спали спокійно { 
і своєю працею робили ще • 
могутнішою свою Батьків
щину.

Працює ветеран війни 
кавалер ордена Леніна Во
лодимир Іванович Мельни
ков на Кіровоградському 
ремонтно-механічному за
воді Укрремтресту. Йому 
присвоїли почесне 
«/Аайстер «Золоті 
Він батько десяти 
Два сини стали військови
ми, інші — інженери, ква
ліфіковані робітники. Во
лодимир Іванович, розпо
відаючи про своїх дітей, 
каже коротко;

— Радісно мені, що зо
ни роблять добро людям.

Це найбільше щастя ве
терана. Я теж такої думки, 
всі ми — сини своєї Віт
чизни, ВСІ МИ —- її ДІТИ, і 
наш найзищий обоз язок— 
віддати їй усього себе, во 
сили, знання, щоб процві
тала зона. Тільки тоді ма
тимемо право сказати: ми 
правильно прожили на цій 
землі, яку захистили від 
ворога солдати сорок пер
шого.

Я часто розповідаю мо
лодим" про своїх бойових 
друзів. Шістнадцятирічні 
юнаки, яким невдовзі теж 
доведеться надіти солдат
ські гімнастерки, хочуть 
знати все: якими були ми 
перед тією запеклою бит
вою, як пройшли через 
вогненні плацдарми і не 
втратили гідності, честі.

Йду міською вулицею. 
Мені назустріч крокують 
симпатичні хлопці — силь
ні, загартовані. І якщо ча
сом побачу серед них ти
па — зманіженого, розхри
станого, байдужого, слаб
кого, що не має мети в 
житті, егоїстично виставляє 
на люди своє «я», тоді ду 
маю собі: «З таким не пі
шов би з розвідку».

і і Саша Барбаров теж.

вому 
звання 
руки», 
дітей.

I. КАЧАНО2, 
ветеран Великої Віт
чизняної війни, інже
нер Кіровоградського 
з?воду тракторних гід
роагрегатів імені XXV • 
з’їзду КПРС. !

І
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J ПОШУК «ВІТРИЛ»

вигукніться, вспрші

1/ О Л ОД И Й КО Л! УПА Р"

ПОРТРЕТ МИТЦЯ
5 стор.

ягI.

зльоті пошукових 
1ЦО відбувся в 
за результатами 

етапу пошуку 
носів трете

Два роки тому старшо- 
нізсинкп Луганської се
редньої школи Петрівсько- 
5 0 району створили загін 
червоних слідопитів «Про
мінь». Маршрутом пошуку 
учні вибрали бойовий шлях 
80-ї гвардійської Уман
ської ордена Суворова 
стрілецької дивізії, яка 
визволяла територію рано
ву від німецько-фашист
ських загарбників, і вже на 
першому 
загонів, 
Умані, 
першого
«Промінь» 
місце. Тепер юні слідопити 
створюють у школі кімнату 
бойової слави дивізії, то
му вони звернулися до 
«Нітрил» з проханням опуб
лікувати звернення до її 
колишніх воїнів. Ось воно: 

«Ми. червоні -слідопити
Луганської середньої шко
ли, по крихті збираємо 
правду історії подвигу на
родного під час Великої 
Вірш ніякої війни. Світлу, 
сувору правду про те, як 
кувалася Перемога, якою 
дорогою ціною дісталася 
вона народові. Про сол- 

. датські радощі і страждан
ня, про матерів, то не до
чекалися з війни синів, про 

і дочок, що так і не побачи- 
; ля своїх батьків. Про 

скромних і простих людей, 
що змили пороховий гар зі 
стомлених облич у травні 
сорок п’ятого, тих, хто 
воював у лавах прославле
ної 80-ї гвардійської Уман
ської ордена Суворова 

\ стрілецької дивізії.
Ми дуже просимо 

чиї прізвища назвемо 
че, І 1 ИХ, ХІО в боях 
поруч із комбатом

,- лаевим, рядовими
1 ловим, Петровим, Сидоро-

шім, батальйонним коміса
ром Богдарєвим, начальни
ком штабу Пупковим, роз
відником Сльозкінпм, ком
батом Трусовим, бронебій
никами Хохловим і Стена- 
новим, зв’язківцями 888-го 
стрілецького полку 
даєм та Ігнатьєвим, 
довпм Вороніннм, 
шимп лейтенантам п 
кутиком і Живодер пико- 
ним, навідником Іваном 
Жосткнх, снайпером Бу 
лугланом Аббасовим, Іє
реями Радянського Союзу 
Пр’.іглєбовим, Зоряновнм і 
Пілосьяном, комсомольцем 

і Борисом Дмитрієвим, бро
небійниками старшиною
Бабським, сержантами
Ізишннм, Юлдашевим, Яко
вим, Норовим, 
ком,
МП
BUM, 
ном. автоматниками 232-гс 
і вардійського 
го полку 
Плахови.м,
Рябковою, Марією Михай
ловою, Ніною Стоміною, 
відгукнутись і повідомити 
нам свої адреси та адреси 
друзів-однопо.тчан, щоб ми 
змогли налагодити з ними 
листування, більше взнати 
про боновий шлях дивізії.

Шановні товариші, ко
лишні воїни 80-ї гвардій
ської, мп чекаємо ваших 
листів. Пишіть па адресу: 
317921. Кіровоградська об
ласть, Петрівськнй район, 
село Лугапка, середня 
школа, загін «Промінь».

Гай- 
ря- 

сгар-
Мя-

5
і

Майстер-художник зосе
реджено схилився над 
листом металу. Чітко й 
розмірено вистукує кар
бувальний молоток, голос
но дзвенить мідь. Литве 
поволі набирає форми, і 
відбувається диво — під 
руками Іллі Трембача ме
тал оживає... Кілька днів 
тому він сказав своїм ко- 
легам-карбувальникам:

— Треба й нам зроби
ти свій дарунок Олімпіаді. 
Є задум. Спробуємо?

Всі на сувенірній діль
ниці знають: Трембач лю
бить працювати, коли 
спокійний. І само від ньо
го в першу чергу зале
жить, чи появиться на ви
робах заводу «Металіст» 
символ Олімпіади, адже 
художник у сувенірній 
справі — фігура цент
ральна.

но прекрасного. І це зна
йшло прямий вияв у го
товому сувенірі: він спо
добався авторові більше, 
ніж речі, виготовлені ра
ніше. І. Трембач був упев
нений, що зразок дістане 
схвалення і республікан
ської галузевої худож
ньої ради по сувенірах, і 
членіз Оргкомітету
«Олімпіада-80». Проте від
чував, що може зробити 
ще кращий сувенір. На
ступного дня працював 
над новим- зразком.

У дитинстві Ілля мріяв 
пізнати, як працюють ви
датні ювеліри. Здійснила
ся ця мрія 1970 року. По
бачив тоді його роботи 
офіцер В. І. Крижанівсь- 
кий.

— Твої? Так тебе треба 
познайомити з Юсуло- 
вим.

во сузенірів методом 
гальванопластики. У поєд
нанні з карбуванням цей 
метод дає чудові резуль
тати: вироби відрізняюіь- 
ся від ливарних високою 
якістю і значно дешевші 
від карбованих. Та особ
ливої реклами їм і не по
трібно, кіровоградці їх 
добре знають. Звичайно, 
найбільш популярні робо
ти місцевої тематики. На
приклад, таріль «Вершни
ки» створено за мотива
ми відомої книги нашого 
.земляка Ю. Яновського. 
На тарелі «Вічна слава ге
роям!» зображено постав
лені а Кіровограді пам’ят
ники героям революції га 
Великої Вітчизняної вій
ни. Особливе місце нале
жить сувеніру «Навіки ра
зом», присвяченому 325- 
річчю возз’єднання Украї

заходиш на су« 
дільницю, пер 

впадає в очі, — 
з написом: «Ко-

всіх, 
ниж- 
-ішов 

Ніко-
Микай-

Степаню- 
молодшпми ссржанта- 
Арг у нови м, Ко ва л ьо- 
Максименком, Коча-

стрілецько-
Никифоровнм 
Олександром:

ВІД РЕДАКЦІЇ: «Вітри
ла» сподіваються, що ви, 
шановні паші ветерани- 
гвардійці, відгукнетеся на 
прохання червоних слідо
питів, і зобов’язуються ін
формувати читачів 
дальший хід пошуку.

Музичні „амплуа“
Героїчна драма «Таємни

ця Високого Замку», постав
лена у Львівському театрі 
юного глядача імені Горько
го за п єсою 3. Каменкович, 
стала сотою виставою, з 
якій прозвучала музика 
Брі дана Яніаського. Він на
писав партитури до різнома
нітних за жанром і характе
ром зметав: «Камінний гос
подар» Лесі Українки, «Чай
ка» А. Чехова, «Недоросток» 
Д. Фонвізіна, «Тил» М. За- 
рудного, що йдуть на сценах 
Льзоза, Києва, Тернополя та 
інших міст республіки. Ре
зультатом творчої спін друж
ності з драматургом О. Ко- 
^мійцем стало- музичне 
оформлення його п’єс «Го
лубі олені», «Срібна павути
на», «Дикий Ангел». Мелодії 
композитора не тільки ство
рюють емоційний фон по
діям, що відбуваються на 
Сцені, а й допомагають пси-

хологічній характеристиці 
образів, підкреслюють на
стрій постановки.

Театральна музика — не 
єдине «амплуа» молодого 
автора. Закінчивши Львів
ську консерваторію по кла
сах фортепіано і композиції, 
він написаз ряд симфоніч
них творів, сонату, шість 
прелюдій. Широку популяр
ність, особливо серед мо
лоді, мають і його пісні. Так, 
цикл «Як гартувалася сталь» 
виконувався на фестивалях 
комсомольської пісні в Жда- 
нові і Херсоні, його записа
ла фірма «Мелодія» неокре
му платівку. Тепер на ро
бочому столі Богдана — 
нотні листи з вокальним цик
лом «їм ям революції», при
свяченим 110-й річниці з дня 
народження 3. І. Леніна.

Г. МАЦЕНКО, 
кор. РАТАУ.

Олімпійські сувеніри
Іллі Трембача

ж учив тебе,

хата в селі —

ніхто? — зди-

ЗРОБЛЕНО В КІРОВОГРАДІ

Задум створити сувенір 
тематикою Олімпійсь

ких ігор виник у Іллі ще 
тоді, коли він дізнався, 
що спортивний форум 
відбудеться в Москві. Це 
навіть, як він зважає, його 
обов'язок. Перед одно
класниками Компаніївської 
середньої школи, з якими 
під час спортивних зма
гань після пострілу пісто
лета зривався зі старту,

— З Джалалом Ісканде- 
ровичем? — вражено мо
вив Ілля.

Юсупов довго розгля
дав роботи Іллі. Нарешті 
спитав:

— Хто 
хлопче?

— Ніхто.
— Як - 

вувався.
— Наша

друга від лісу. 'Майже що-

ни з Росією. А всього за 
два роки І. Трембач виго
товив 19 зразкіз, які спе
ціальна республіканська 
комісія рекомендувала до 
серійного виробництва. З 
них два сувеніри — плаке 
«Гімнастка» і таріль «Олім- 
піада-80» — виходять з 
емблемою Олімпійських 
ігор. 1|*ми днями товари
ші по роботі, друзі поздо
ровили м<>юдого худож-

Північний Полюс — ця 
точка планети стала мірою 
скли, мужності і героїзму 
радянських людей. Поміт
ка віха в освоєнні Аркти
ки -- безпосадочний політ 
ГІівнічшій Полюс — Моск
ва. Тридцять років тому 
радянський літак ГіЕ-8, 
здійснивши цей рейс, при
землився на Підмосковно
му аеродромі.

Кореспондент ТАРС зу
стрівся з одним з учасни
ків перельоту — Є. Сузю- 
мозмм. Ось що розповів ве
теран дослідження Арк
тики.

Листопад 1949 року. 
Експедиція «Північ-4» за- 

і вершила роботи в районі 
Полюса. Позаду півтора 
місяця напружених дослід-

жень. Згорнуто намети, 
упаковано прилади. Штур
ман ексТїсднції А. Штелен- 
ко закінчує прокладання 
зворотного маршруту — 
на Велику Землю. Тут і ви
никла думка здійснити по
ліг у Москву без посадок. 
Ідею було підтверджено 
точними розрахунками.

На той час до Полюса 
здійснив героїчний політ 
льотчик Водоп’япов, над 
цією точкою Землі про
клали маршрут Чкалов 
і Громов. Але ці рейси по
чиналися з Великої Зем
лі. Переліт у зворотному 
напрямі допоміг би повні
ше розкрити можливості 
техніки.

С. САХНО.

г.єред ровесниками з ра
йонного центру, з якими 
не раз працював на ста
діоні під час суботників, 
перед робітниками заводу 
«Металіст», з якими скла
дав нормативи ГПО.

А можливо, перед юна
ками, з якими служив на 
флоті? Цілком вірогідно, 
бо коли закінчив якось 
роботу і покликав друзів, 
то вони побачили, що Іл
ля зобразив море. В не
стримному пориві на нап
нутих вітрилах летять лег
кокрилі яхти. Одна вирва
лася вперед. Майже пара
лельно горизонту схили
лися спортсмени, спрямо
вуючи яхту до невидимо
го фінішу. Багатьох митців 
надихав такий, здавалося, 
звичайний спортивний сю
жет. Але автор відійшов 
від трафаретних компози
ційних схем, робота вра
зила присутніх простотою 
— художник наче зупинив 
мить, вихопив її з життя 
і правдою краси — кожна 
деталь, кожна лінія під
креслювала динаміку ру
ху, створювала враження 
масштабності події...

Коли художник береться 
за справу з душею, витвір 
його рук і серця прино
сить йому і людям ра
дість. Так і «Парусна ре
гата». Працював автор 
над цим зразком у яко
мусь очікуванні творчого 
відкриття, . чогось незвіда-

дня туди ходив. Поглянеш 
на будь-яке дерево — і в 
кожному побачиш казку.

— Гарні твої роботи, 
одна на одну несхожі. То 
йди до нас працювати.

Так І. Трембач потра
пив до Севастопольської 
експериментальної май
стерні по виготовленню 
сувенірів. Два роки робо
ти з відомим майстром
— на той час Д. І. Юсу- 
пов уже був володарем 
20 грамот і 83 медалей, 
котрі отримав на облас
них, республіканських, 
всесоюзних та міжнарод
них змаганнях з морсько
го моделювання, — ви
явились вирішальними 
для молодого художника 
у виборі професії. Він 
став художником сувенір
ної справи. Відтоді дарує 
свій дивосвіт людям.

Невдовзі десятки робіт 
І. Трембача демонструва
лися на обласних вистав
ках образотворчого мис
тецтва, здобули визнання. 
Провідна тема творчості
— життя сучасного села. 
Герої його творів — сіль
ські трударі.

Два роки тому І. Трем- 
бачу запропонували очо
лити сувенірне вироб
ництво на кіровоградсько
му заводі «Металіст». Ни
ні разом з ним на дільни
ці із захопленням працю
ють десять чоловік. Енту
зіасти освоїли виробницт-

оформлені документи.
Коли 

венірну 
ше, що 
вимпел
лектив комуністичної пра
ці». Це почесне звання 
бригада підтвердила на
передодні свята Великого 
Жовтня. До речі, бригада 
пере/логла 
невому 
змаганні колективів зазо-
ДУ-

Поруч зимпеліз висять 
зразки всіх сувенірів, ви
готовлених бригадою. Ра
зом з І. Трембачем їх роб
лять гальваніки
Товстоніг 
Желтякоз, 
Тимофій

у переджовт- 
соціалістичному

Валентин 
і Олександр 
карбувальник 

Солоп, поліру
вальниці Ніна Коваленко і 
Валентина Боровець. Гут 
же, на дільниці, патину- 
вальницею працює дру
жина художника 
Трембач. Усі 
дільниці — 
виробництва.

З кожним 
лярність продукції 
ниці зростає, має 
купців дедалі більший по
пит. А тому на заводі 
прийняли рішення — роз
ширити і 
венірів, 
дільницю, 
струкції

Лідія 
працівники 

передовики

днем попу- 
діль- 

у по-

виробяицтзо су- 
реконструювати 

Після рекон- 
її потужність 

значно зросте. Але уміль
ці дбають не тільки про 
збільшення кількості су
венірів, а й про підвищен
ня їх якості.

Мій наставник і вчи- 
Джалал Іскандеро- 
Юсупоз, — згадує 

— казав, що

ника новим успіхом: 
міжвідомча виїзна комісія 
Оргкомітету «Олімпіада- 
80» видала кіровоградсь
кому заводові «Металіст» 
диплом на право виготов
лення з олімпійською сим-

тель 
вич 
І. Трембіт, 
він як майстер може зро
бити все. У мистецтві при
близно так, як і в спорті: 
людей можна здивувати 
не повторенням досягну
тих результатів, а взяттям 
нових висот. А ще він час
то позторював: творчість
— то вічний пошук. На
вчайся створювати такі су
веніри, щоб вони радува
ли людей. Я не забуваю 
настанов учителя. Розу
мію, як і друзі по роботі,
— найгірше для митця —■ 
застій. Треба дивитися у 
день завтрашній. У суве
нірній справі — це пра
цювати з почуттям від
криття нового. Щодо спор
тивних сувенірів, то є ба
жання створити їх цілу 
серію, відбити в металі 
історію радянського спор
ту-

На робочому столі Іллі 
Трембача — десятки ін
струментів для карбуван
ня, більшість із яких ху
дожник виготовив сам. 
Поруч — незакінчена ро
бота. Коли розмовляєш з 
автором, віриться, що во
на буде кращою від попе
редніх, бо Ілля Трембач і 
його однодумці — в до-

в постій-волікою ще чотирьох су
венірів, запропонованих 
І. Тре/лбачем. Це — плаке 
«Парусна регата», «Луч
ник», «Ведмежа», таріль 
«Лучниця». До Києва де 
працювала комісія, автор 
повіз п'ять робіт. І п'ятий 
експонат дістав схвалення, 
але
стаз

затвердження не ді- 
через неправильно .

розі до нового, 
кому пошуку.

Ю. ЛІ8АШНИКОЗ.
На фото:
І. ТРЕМБАЧ дає поради 

полірувальниці Н. НОВА 
ПЕННО.

Сувеніри із символікою 
московської Олімпіади 
таріль «Лучниця».

фото автора.
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Поблизу сіцілійського міс
та Марсала відкрився не
звичайний музей. У величез
ному ангарі виставлено вес
лове фінікійське судно, яким 
користувалися стародавні 
карфагеняни під час першої 
Пунічної війни проти Риму. 
Цей корабель, за даними 
вчених, потонув біля берегів 
Сіцілії під час морської бит
ви 241 року до нашої срп. 
Судно було знайдено шс 
1969 року і піднято з мор
ського дна. Гіого відновлен
ня і реставрація тривали 
протягом майже десяти ро
ків, і тільки тепер його ви
ставлено для огляду. Дов
жина корабля — 35 метрів, 
завширшки він — 4,8 метра. 
По кожному борту судна 
було розміщено 17 весел, за 
якими сиділи 68 веслярів.

Спеціалісти, які вивчали 
ипікійське судно, назива<

ТАЛАНТИ ТВОЇ, УКРАЇНОНЕСТАРІЮЧЕ РЕМЕСЛО
Сім’ю олімпійських вед

межат поповнили кумедні 
керамічні фігурки, місце 
народження яких знавці 
впізнають безпомилково— 
райцентр Валки на Харків
щині. Як і все, що створе-

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

Па украинском языке.
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ють його «кораблем чудес», 
бо воно дало можливість зі
брати нові дані про висо
кий рівень цивілізації Кар
фагена. Крім того, встанов
лено, що карфагеняни буду
вали свої судна із збірних 
деталей, які, очевидно, ви
готовлялися в різних міс
цях. Стародавні будівельни
ки створили складну систе
му захисту веслових отворів 
від морських хвиль. Навіть 
у иайспльиішнй шторм вода 
не проникала всередину 
судна. Системи подібного 
типу почали застосовува
тись в інших державах ли
ше через кілька століть.

Справжньою загадкою 
для вчених Став металевий 
сплав, з якого виготовляли
ся кріпильні деталі.

(ТА PC—РАТАУ).

но самобутнім талантом 
місцевих гончарів, вони 
відзначаються національ
ним колоритом і добри/л 
гумором.

Серед тих, хто еідродив 
славу валківської керамі-

1979—Міжнародним
рік дитини

ГРОДНО. Повністю 
дополено потребу в 
шкільних закладах у 
госпі «Прогрес» Гроднен
ського району Білорусії. В 
господарстві виріс новий 
дитячий комплекс, збудо
ваний за наказами вибор
ців. Колгосп 
ти на його 
придбав для 
лі, іграшки,
інше обладнання, 
автобуси для доставки ді
тей в ясла, садки і додому. 
Дошкільні заклади району 
приймають тепер близько 
трьох тисяч дітей.

А. СМИРНОВ, 
кор. ТАРС,

3Ö" 
до- 

кол-

Рим.

ки, яке взяла початок з 
глибини віків, — заслуже
ний майстер народної 
творчості УРСР Ф. І. Гні
дий. Гончар з діда-прадіда, 
він досконало оволодів 
усіма тонкощами своєї 
професії. Роботи Федора 
Івановича представляли на
родне мистецтво України 
в Монреалі, Парижі, Токіо.

О. ЧЕША, 
кор. РАТАУ.

Непосидючий Колобок, 
симпатичний Чебурашка, не
розлучні Заєць і Вовк з по
пулярних мультфільмів наче 
ожили на виробах з маркою 
Донецького виробничою 
трикотажного об'єднання. 
Надзвичайно привабливими 
для малят зробила казкових 
героїв об'ємна аплікація — 
новий вид оздоблення, роз
робленого і впровадженого 
на підприємстві. І не випад
ково відразу п’яти щойно 
поставленим на конвейєр 
моделям костюмчиків і су
конь, для прикраси яких 
використана ця новинка,

Документальний телефільм 
«Картини, роки». 16.40 — 
«Орбіти дружби». 17.10 — 
Концерт камерної музики. 
17.45 — «День за днем». 
(К-д). 18.00—Реклама. Ого
лошення. 18.30 — Фільм- 
концерт. 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30—«Погляд 
у майбутнє». 20.30 — Спі
ває 10. Гуляев. 20.45 — «Па 
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — «Творцеві 
сміху присвячується» . До 
90-рІччя з дня народження 
О. Вишні. 13 перерві — по- 

20 ЛИСТОПАДА »шш.
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

«Час». 0.05----- Мульт
фільми. 0.35 — 13. Коротков. 
«Обережно, ремонт»-. Спек
такль. 10.25 — Науїсово-по- 
пулярний фільм. 14.30 — 
Новини. 14.50 — До 20-РІЧ- 
ч.ч нроголошешія ООН Дек 
ларації прав дитини. 15.50 
— 10. Тупім. Лірика. 16.20 — 
Виступ фольклорного ан
самблю. 16.50 — Виникнен
ня життя на Землі. 17.15— 
До VI Всесоюзного з'їзду 
композиторів. 18.15 —• «Від
гукніться. сурмачі!» 18.45— 
«Сьогодні у світі». 19.00 — 
Док. фільм. 19.10 -- Мотиви 
Талліна. 19.20 — Життя на
уки. 19.50 — «Убивство
Гарсіа Лорки». Фільм. (Іта
лія). 1-а серія. 21.00 
«Час». 21.35 — Концерт, 
присвячений відкриттю VI 
Всесоюзного з’їзду компо
зиторів.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.60
— Новини. 10.10 — Худ. те
лефільм «Вічний поклик».
4 серія. 11.15 — Фі.чьм-кон-
цёрт «Хороший». 11.40 — 
-Шкільний скрап». 9 клас. 
Історія. 12.10 -- «Львівська 
кераміка». 12.55 —«Поезія». 
15.55 — Для малят. «Сріб
ний дзвіночок». 16.15 —’
Док. телефільм «Фізкульт- 
привіт». 16.35 — «Свято 
«веселих чобітків». Коп- 
церт-розповідь про дитячий 
хорео гр аф і ч! і и й. ансамбль 
Херсонського Палацу піо
нерів. 17.05 — Док. теле
фільм «Цілиноград». 17.30
— «Господарський меха
нізм: особливості 1 пробле
ми». 18.00 — Музичний те
лефільм. 13.30 — «Актуаль
на камера». 19.00 — Фут
бол. «Кайрат» (Алма-Ата)— 
«Динамо» (Київ). В перерві
— «День за днем». (К-д). 
20.4.5 — «ІІа добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.35— 
Багатосерійний художній 
телефільм «Вічний поклик».
5 серія. закінченні —
новини.виділив кош- 

споруджєння, 
малюків меб- 
медичне та 

виділив
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ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час». 9.05 —• «Відгукні
ться. сурмачі!» 9.35 
«Убивство Гарсіа Лоркп». 
Фільм. 1-а серія. 10.45 —’ 
«Клуб кіноподорожей».
14.30 — Новини. 14.50 — 
«По Сибіру і Далекому Схо
ду». 15.55 — «Твоя ленін
ська бібліотека». 1.6.25 — 
Кониерт академічного хору. 
16.55 — «Велика арена
юного спортсмена». ї7.25т- 
«Російська ?.:ова>. 17.55 — 
«Адреси молодих». 18.30 — 
«Веселі нотки». 18.45 
«Сьогодні у світі». 19.00 — 

„«Проблеми — пошуки — 
розв’язання». 19.55 —
«Убивство Гарсіа Лоркп». 
Фільм. 2-а серія. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Футбол.
Збірна СРСР—збірна ФРЦ.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Жила- 
була сироїжка». Вистава 
для дітей. 11.30 — Кіножур
нал «Хочу все знати». 11.40
— -Шкільний екран». 8 
клас. Російська літерату
ра. 12.10 — Худ. телефільм 
«Вічний поклик». 5-а серія. 
15.55 — Для малят. «Сріб
ний ДЗВІНОЧОК». Ґ"

присвоєно державний Знак 
якості.

Організоване в об’єднанні 
перспективне моделювання 
дитячого одягу дало змогу 
майже наполовину оновити 
його асортимент. Тут чітко 
діє комплексна система уп
равління якістю продукції, 
основу якої становлять 34 
стандарти підприємства, що 
строго регламентують усі 
операції — від надходжен
ня пряжі до випуску готових 
виробів.

Раціоналізатори недавно 
завершили модернізацію 
250 плосков’язальних ма
шин. Переведені в автома-

22 ЛИСТОПАДА
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— «Час». 9.05 — «Велика 
арена юного спортсмена».
9.35 — «Убивство Гарсіа 
Лоркп». Фільм. 2-а серія.
10.50 —’ Концерт. 11.30 — 
Новини. 14.50 — «Твій труд
— твоя висота». 15.50 — 
М. В. Гоголь. «Ревізор».
16.35 ■— Шахова школа. 
17.05 — «Будні і свята сім’ї 
Щаркових». Нарис. 17.35 — 
В. Моцарт. Концерт № 21 
для фортепіапо з оркест
ром. 18.05 — «Ленінський 
університет мільйонів».
18.35 — «Хочу все знати». 
18.45 — «Сьогодні у світі». 
19.00 — Хокей. ЦСКА — 
«Спартак». 21.00 — «Час».
21.35 — Вечір поезії І. Аба- 
НІІДЗС.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
Новини. 10.20 — .«Ман

дрівки. Гиатика-юпнатнка?..
10.50 «Творцеві сміху 
присвячується». До 90-річ- 
чя з дня народження
O. Вишні. 15.55 — Для ма
лят. «Срібний дзвіночок». 
16.20 — Концертний зал 
«Дружба». 17.05 — «Респуб
ліканська фізико-матема- 
тична школа». 17.35 —
Молдавські народні наспі
ви. 18.00 — Док. телефільм.
18.30 — «День за днем». 
(К-д). 18.45 — Мультфільм. 
(К-д). 19.00 -■ «Актуальна
камера*. 19.30 — «Кроки у 
Всесвіт». 20.05 — Фільм- 
ко.чцерт «ї Чумацькі радо
щі». 20.45 — «На добраніч, 
діти!» 2{.00—«Час». 21.35—'
P. Шуман. Вокальний цикл 
па вірші Г. Гойне «Любов 
поета». 22.05 — «Старт». 
По закінченні — иоїшіш.

23 ЛИСТОПАДА
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’— «Час», 
молодих», 
сьогодні і... .......
11.05 — Фантазія

І.

ПРОГРАМА. 8.00 
9.05 — «Адреси 
9.40 —' «Вчора, 

завжди». Фільм. 
.........,1л на теми 

пісень І. Лукаєвського. 
14.30 —• Новини. 14.50 — 
Док. фільми. 15.50 — «Го
ризонт». 16.50 —' «Омськ 
театральний». Спектакль. 
17.55 — В гостях у І. Д. ІІа- 
паніиа. 18.30 — «У кожною 
му малюнку—сонце». 18.45 
— «Сьогодні усвіті». 19.00 

• Концерт артистів балету. 
19.35 — «Що трапилось? 
Відрядження у ваш дім». 
20.10 — Романси І пісні. 
21.00 —• «Час». 21.35 — <За
співаймо, друзі».

ДРУГА' ПРОГРАМА. 10.00 
-- Новини. 10.15 — Балет
на сюїта «Іспанські мі
ніатюри». 15.55 — Для ма
лят. «Срібний дзвіночок». 
16.15 — Телефільм «Біля 
лукомор’я». 16.30—«Пароль 
«Дружба». 17.05 — Кіно
журнал «Наука і техніка». 
17. ї 5 —• «Телепост на удар
ній будові». 17.30 — Лірич. 
ні пісні Є. Мартинова. 18.00 
— Док. телефільм «Місто 
моє — Світловодськ». 18.30 
—• «Актуальна камера». 
19.00 — Хокей: «Сокіл» ■— 
«Трактор». 1. 2 періоди. В 

----- перерві — «День за днем»;
16.15 —•' (К-д). 20.45 — «ІІа добраніч.

тичний режим, агрегати це 
тільки стали втроє продуїф 
тивнішими, ніж раніше, а й 
дали можливість одержував 
ти в’язані полотна з новими 
оригінальними структурами.

Усе це сприяло тому, щ<$ 
колектив одного з найбіль
ших на Україні трикотажних 
об'єднань достроково ви
йшов за якісними показни
ками на рівень, запланова
ний на кінець п’ятирічки. 
Кожний четвертий виріб для 
дітей випускається тут з по
чесним п’ятикутником.

Ю. ЮРІС, 
йор. РАТАУ.

діти!» 21.00 —’ «Час». 21.35 
Хокей: «Сокіл» — «Трак
тор». З період. 22.10 —
Худ. телефільм «Вічний 
поклик». 6 серія. По закін
ченні — новини.
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«Очевидне— 
----- «Піс- 

сту- 
Каре- 
сері'і.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— АБВГДейка. 9.30 — Для 
вас, батьки. 10.00 — По му 
леях та виставочних залах. 
10.20 — Види Ленінграда.
10.30 — Поезія. Я. Ріцос.
11.15 — «Більше хороших 
товарів». 11.45 — «Райкова 
пошта». 12.15—«Здоров’я». 
13.00—Тираж «Спортлото».
13.15 — «Москвичка». 14.45
—Мультфільм. 14.55 — Му
зичний абонемент. 15.35 — 
«Наш огляд». 16.20 — «Ба 
тага «Сім вітрів». Спек
такль. 17.05 ? .
неймовірне». 18.05 — 
ня-79». 18.45 — «9-а 
дія». 19.45 — «Анна 
піна». Фільм. 1-а і 2-а 
(21.00 — «Час»).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
—- Новини. 10.15 — С 
Л. Гавриленко. 11.2_ 
Спортивні телефільми. 12.00
— Худ. телефільм «Вічний 
поклик». 6 серія. 13.20 — 
«Сатиричний об’єктив». 
13.45 — І. Кальман. «Фіал 
па Монмартра». Вистава. 
16.25 — «Суботній репор
таж». 16.55 — Концерт май
стрів мистецтв України. 
18.05 — Для дітей. «Катру 
син кінозал». 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 — 
М. Скорик. Концерт для 
симфонічного оркестру.
19.50 — «Резонанс». 20.50
— «ІІа добраніч, діти!»
21.00 «Час». 21.35 —
Фільм-вистава. По закін
ченні — новини.

. 10.00
Співає

11.20 —

25 ЛИСТОПАДА
ПЕРША ПРОГРАРЛА'. 9.69 

■— Концепт хореографічно
го ансамблю. 9.30 — «Бу 
дильник». 10.00 — «Служу 
Радянському Союзу!» 11.00 
•— В гостях у казки. «Лиха 
боятися — щастя не бачи
ти». 1-а сепія. 12.20 —’ ^Мо
сква». 12.30 — «Сільська 
година»'. 13.30 —‘ «Музич
ний кіоск». 14.00 — А. Ма- 
кайонок. «Таблетку під 
я нік». Фільм-спектакль.
15.49 —’ Док. фільм. 16.23

■ «Клуб кіноподорожей». 
17.25 — «Па арені цирку». 
18.00 — Міжнародна пано
рама. 18.45 — Мультфільм. 
19.00 •— «ІІа ваше прохан
ня». 19.15 — «Зустрічі з 
Аркацієм Райкіннм». 21.00 
— «Час». 21.35 — Кубок ін
тербачення з художньої 
гімнастики.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новіші!. 10.15 —■ Ранко
вий кониерт. 10.40 — Для 
дітей. «Пароль «Дружба». 
11.10 — Док. Фільм «Тільки 
любити». 12.00 —' Концерт. 
13.00 — «Доброго вам здо
ров’я». 13.30 — Для дітрй. 
«Зірочка». 14.25 — «Село і 
люди». 15.10 —• Фільм-кои- 
церт. 15.40 - «Слава, сол
датська». 16.30 — «П'ять 
хвилин на роздуми». 18.00
— Футбол: «Шахтар» —
«Торпедо». '19.45 — «Акту
альна камера». 20.15 —
Співає С. Ротару. 20.45 — 
♦ На добраніч, діти!» 21.00— 
« Час». 21.35 — Концерт ан
самблю пісні 1 танцю Чср- 
вопопрапорного Київського 
військового округу. По 
закінченні — новини.
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