
Пленум обкому 
ЛКСМ України

Учора відбувся пленум обкому комсомолу, який 
розглянув питання «Про підсумки лютневого 
(1984 р.) Пленуму ЦК КПРС і завдання комсо
мольських організацій області, що випливають із 
промови на Пленумі Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша К. У. Черненка».

З доповіддю виступив перший секретар обкому 
ЛКСМ України І. О. ШЕВЧЕНКО.

В обговоренні доповіді виступили: перший «сек
ретар Кіровоградського міськкому комсомолу 
В. О. КУЛИК, наладчик друкарського цеху Олек
сандрійської фабрики діаграмних паперів О. С. 
ЛЕБЕДИН, перший секретар Гайворонського рай
кому ЛКСМУ В. Ф. ДЕМЧЕНКО, старший викла
дач Кіровоградського інституту сільськогосподар
ського машинобудування В. А. СТРАХОВ, пер
ший секретар Новоукраїиського райкому ЛКСМУ 
О. О. КОЗЛОВСЬКИЙ, доярка колгоспу імені Мі- 
чуріна Новгородківського району Г. І. БУГРІЙ, 
перший секретар Ульяновського райкому комсо
молу Л. В. СОЛТИК, вчителька Зибківської се
редньої школи Онуфріївського району О. А. 
УДОД.

З розглянутого питання пленум прийняв поста
нову.

У роботі пленуму взяв участь і виступив на ньо
му перший секретар обкому Компартії України 
М. Г. САМІЛИК.

На пленумі виступив секретар ЦК ЛКСМ Ук
раїни І. Я. САХАНБ.

(Звіт про пленум обкому комсомолу буде опуб
ліковано).

до Верховної

Ради СРСР

ЗУСТРІЧ
з молодими 
ВИБОРЦЯМИ

У Кіровоградському ін
ституті сільськогосподар
ського машинобудування 
відбулася зустріч кандидата 
в депутати Верховної Ради 
СРСР Івана Григоровича 
Машнягуци з молодими ви
борцями. Зустріч відкрив 
перший секретар Кірово
градського міськкому ком
сомолу В. Кулик. У прези
дії — представники навчаль
них закладів, трудових ко
лективів міста, сам канди
дат. У залі — ті, хто 4 бе
резня цього року вперше 
братиме участь у вибо
рах, — студенти, учні техні
кумів, молоді робітники. 
Вони голосуватимуть за 
свого земляка, кандидата у 
депутати до Верховної Ради 
£РСР Івана Григоровича 
Машнягуцу.

Оратори звітували про ус
піхи, з якими вони йдуть на
зустріч виборам, від імені 
своїх товаришів висловлю
вали надію, що молодий де
путат виправдає довір’я ви
борців і колективу заводу 
«Гідросила».

Серед виступаючих сту
дент першого курсу інсти
туту сільськогосподарсько
го машинобудування Олек
сандр Євсєєв, учениця му
зичного училища Олена Єр- 
калова, секретар комітету 
комсомолу Кіровоградсько
го чавуноливарного заводу 
Сергій Гетьман, слюсар- 
складальник цеху № 3 заво
ду редіовиробів Людмила 
Петраш, учениця міського 
професійно-технічного учи
лища № 8 Галина Чудик.

— Я, як і мої ровесники, 
голосуватиму вперше, — 
сказала О. Єркалова, — го
лосуватиму за подальше 
зміцнення могутності нашої 
країни, миру і братерства на 
землі.

Вона передала думки і 
сподівання всіх тих, хто си
дів у залі.

На зустрічі виступив І. Г. 
Машнягуца. Мабуть, все ж 
трохи дивно для цих юнаків' 
і дівчат, що оте поважне 
«Григорович» так тісно по
єдналося з іменем цього 
молодого чоловіка, що ось 
зараз стоїть перед ними, 
такого ж комсомольця, як 
і вони самі.

За виявлене йому високе 
довір'я дякував Іван Григо
рович Машнягуца вибор
цям. Те, що йому вже вда
лося досягти в житті, він 
відносить на рахунок дер
жави, яка дала можливість 
йому вчитися, працювати, 
на рахунок колективу свого 
заводу, цеху, де виріс і 
змужнів як робітник, де 
став майстром своєї справи.

— Для мене, простого 
робітника, — сказав він, — 
немає справи більшої, ніж 
служити рідному народові.

Після закінчення виступу 
ще якусь мить стояла тиша, 
і тому дружні оплески, що 
заповнили весь зал, здава
лися ще гучнішими.

Молодий спеціаліст-
інтерв'ю 
за півгодини 
до засідання

Минуть роки 1 ВОШІ всі 
без винятку з гордістю зга
дуватимуть: ми перші покла
ли початок таким, традицій
ним уже, зустрічам.

Так, досвіду проведення 
зустрічей молодих спеціа
лістів, недавніх випускників 
вищих навчальних закладів, 
немає не тільки в нашій об
ласті. Цей захід проводи
ться вперше. І хай, може, в 
майбутньому зміниться його 
форма, але зустріч залиши
ться в пам’яті.

Гамірно у фойє палацу. 
Збуджені хлопці і дівчата. 
В них ще відчуваються вчо-
рашні чи позавчорашні сту

На знімк у: молодий агроном з колгоспу імені Щорса 
Долинсьного району Галина ВАЛОВА.

Фото В.. ГРИБА.

дентські безтурботність, за
дерикуватість. Але це чисто 
зовнішнє. Спробуй’ тут звер
нутись до когось, і відчуєш: 
люди воші серйозні, розваж
ливі, певні тих обов’язків, 
які поклали на них. разом з 
врученням дипломів про ви
щу освіту вузи, певні тих
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Краща 
серед 
молодіжних

Ми побували в одному 
з цехів заводу металокон
струкції! швидкого мон
тування об'єднання оДні- 
проенергобудпром». Прав
да, цех тоіі не вкладався в 
рамки звичних уявлень. 
Це великий експеримен
тально-технологічний май
данчик. Залізничні колії 
перетинають його з кінця 
в кінець поруч ІЗ КОЛІЯМИ 
мостових кранів. Саме тут 
1 працює комсомольсько- 
молодіжна бригада, яку 
очолює Дмитро Пахомов. 
її члени одними з перших 
ие тільки на заводі, а й в 
об'єднанні почали працю
вати на єдиний наряд, а 
кінцевий результат праці 
кожного стали визначати 
за допомогою коефіцієнта 
трудової участі.

До речі, нині заводська 
комсомолів взяла шефство 
над будівництвом завод
ської їдальні. Планують 
створити поруч неї 1 ком
сомольський квартал. Тут

На початку лютого «Молодий комунар», опубліку
вавши бесіду викладачів, учнів і випускників Кіро
воградського технікуму механізації сільського госпо
дарства за «круглим столом» редакції, звернувся до 
читачів з пропозицією продовжити актуальну розмо
ву про закріплення молодих спеціалістів на селі. І 
поки на редакційний стіл лягають перші відгуки на 
матеріал «За призначенням і за покликанням» («МК» 
за 4 лютого цього року), недавня зустріч молодих 
спеціалістів, випускників сільськогосподарських вузів. 
1981—83 років, дала нам змогу продовжити цю роз
мову минулої суботи у Кіровоградському палаці 
культури імені Компанійця.

«посада» тимчасова

завдань, виконання яких по
требує Вітчизна.

Я познайомився з чотир
ма хлопцями із радгоспу 
«Петрівськпй» Пстрівського 
району за півгодини до за
сідання. Воші ще не зна
йшли своїх однокурсників, 
вони ще, як і більшість, три

розміститься куточок ак
тивного відпочинку, май
данчик для виступу само
діяльних артистів, все цс 
прикрасять стенди наочної 
агітації. Планується про
вести декоративне озеле
нення цієї території, а та
кож реставрувати систему 
фонтанів, які колись тут 
діяли.

Нині хлопці працюють 
над виконанням соціаліс
тичних зобов'язань четвер
того року одинадцятої п’я
тирічки. Як ударне завдан
ня сприйняла молодь 
об’єднання заклик ЦК пар
тії забезпечити в 1984 році 
надпланове підвищення 
продуктивності праці і до
даткове зниження собівар
тості продукції. Серед пер
ших, хто ділом відповів па 
цей заклик, була й комсо
мольсько-молодіжна брига
да Дмитра Пахомова. В со
ціалістичному змаганні за 
1983 рік вона посіла одне 
з перших місць серед 
комсомольсько - молодіж
них бригад об’єднання 
«Дніпроенергобудйром».

На знімку: члени 
бригади Д. Пахомова Ана
толій БУРЯК та Василь 
ДРАБІНОГ біля форми май
бутньої буддеталі. 
Текст І фото М. САВЕНКА. 

мались осібним гур
том.

Випускників різних 
вузів (Білоцерків
ського, Одеського, 
Дніпропетровського і 
Кіровоградського) до
ля звела в одне гос
подарство. Олександр 
Головко агроном 
по насінництву, Петро 
Белей — ветеринар
ний лікар, Микола 
Поплавський — меха
нік, Володимир Ко
вальчук — інженер по 
матеріально - техніч
ному постачанню. 
Прошу відповісти 
кожного на одне за
питання:

— Що для вас зна
чить слова «закріп
лення молодих спе
ціалістів на селі»?

Микола Поплавський: 
— Значну увагу приділяють 
ніші цьому питанню. Перед
бачається чимало пільг са
ме для молодих спеціаліс
тів на селі. Ми в свою чер
гу повинні на таку турботу 
відповісти своїми міцними 
знаннями, сумлінністю. І ие 

тільки переймати досвід, а й 
самому творити: молодий 
спеціаліст — посада» тим
часова...

Олександр Головко: — Чи 
приживеться молодий спе
ціаліст у селі, у конкретно
му господарстві — залежить 
у першу чергу від ставлення 
керівників до нього. Скажу 
про себе. Зустріли мене у 
радгоспі гостинно. Одразу 
запропонували мені і дружи
ні роботу за спеціальністю, 
через півроку ми одержали 
гарний будинок — з побу
том влаштувались добре. На 
перших порах мені в роботі 
допомагав досвідчений на
сінник Семен Ілліч Костін. 
1 вже навіть коли передав 
свої повноваження повністю 

мені, я не соромлюсь піді
йти до нього, коли треба 
порадитись: досвіл — вели
ке діло.

Володимир Ковальчук: 
— Колектив у пас в радгос
пі молодіжний. Молодим до« 
ручають відповідальні поса
ди. А для молодих спеціа
лістів цей фактор важить 
немало. Ні, я не за те, щоб 
пас одразу, як кажуть, із 
козаків та в атамаші, бо ж і 
різні випускники бувають. 
Кожного треба перевірити. 
Але їі треба дати змогу про
явити себе. У нашому рад
госпі дирекція, партком не 
обходять молодих увагою. 
Взагалі, у нас панує атмо
сфера працьовитості, колек
тивізму. Це сприяє і росту 
молодих спеціалістів, а, от
же, н закріпленню молоді 
на селі.

Петро Белей: — Господар
ство повинне готувати собі 
кадри. Тоді про закріплен
ня не йтиме мова. Якось во
но трохи аж образливо зву
чить — закріплення. Наче 
силоміць хтось повинен те
бе змушувати жити і пра
цювати в селі. А для того, 
щоб не силували, треба про
пагувати почесну роботу 

(Закінчення на 2-й стор.).
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Молодий спеціаліст-«посада» тимчасова
^Закінчення.

Поч. на 4-й стор.).

хлібороба із школи. Радгосп 
послав мене на навчання в 
Олександрійський радгосп- 
технікум, за направленням 
як радгоспний стипендіат 
здобував знання і в Оде
ському сільськогосподар
ському інституті. Дирекція 
за мене була певна — я при
їду додому. Це, мабуть, теж 
закріплення? Ні, село — 
моя доля.

Розмова
в залі засідань
відбулася цікава, змістовна. 
Адже говорити було про що.

— Сучасне сільське госпо
дарство, — сказав у своїй 
доповіді начальник обласно
го управління сільського 
господарстба В. Я. Маслю- 
ченко, — це складний комп
лекс з високим рівнем інду
стріальної технології, спе
ціалізації і концентрації. Він 
вимагає приходу грамотних, 
ініціативних, сумлінних кад
рів.

Кілька років тому після 
закінчення агрономічного 

шовик»
ікону

факультету Уманського сіль
ськогосподарського інститу
ту на заклик травневого 
(1982 р.) Пленуму ЦККГ1РС 
перейшов працювати з апа
рату управління головним 
агрономом колгоспу «Біль-

Гайворонського ра- 
Олександр Паршук.

1 з перших днів заявив про 
себе. Сьогодні про це мож
на судити за результатами. 
Так, торік господарство 
одержало по 28,2 центнера 
з гектара зернових. Створена 
з його ініціативи лайка без 
затрат ручної праці на 
100-гектарній площі вирости
ла 320-центпсрний урожай,— 
на 80 центнерів вищий від 
середньорайошіого.

Торік закінчив Мелітополь
ський інститут механізації 
сільського господарства Ми
кола Чупровський. Сьогодні 
вів упевнено очолює інже
нерну службу колгоспу «Ук
раїна» Компаніївського ра
йону, комсомольці села ви
брали його своїм ватажком.

Із виступу М. Чупровсько- 
го: — Уже з перших днів 
роботи відчув — працювати 
є над чим. Взяти бодай ви
користання паливно-мас- 

тнльних матеріалів? . Зовсім 
недавно ми запровадили но
ву систему відпуску бензи
ну. Якщо раніше водій за
ливав у бак щоразу до 
краю незалежно від об’єму 
своєї роботи, то зараз вста
новлено суворий контроль: 
кількість палива, необхідно
го для виконання наряду, 
виписується економістом ра
зом із дорожнім листом. Цс 
дало вже перші успіхи — за 
січень ми зекономили 450 кі
лограмів бензину. Половина 
його — на рахунку комсо
мольців колгоспу.

Про звитяжну, пошукову 
працю молодих спеціалістів 
багато говорили і начальник 
обласного управління, і ве
терани сільськогосподар
ського виробництва, керів
ники господарства, відчува
лось це і в самих виступах 
молодих спеціалістів. Але 
більше говорилося про те, 
як працювати, аби позбути
ся недоліків, аби розв'яза
ти наявні проблеми.

Із виступу молодого спе
ціаліста, головного еконо
міста колгоспу імені Куйби- 
шева Новомиргородського 

району Валентина Побереж
ця: — Настала нора повес
ти мову на заняттях з еко
номічного навчання про 
прогресивні форми організа
ції оплати праці. Вперше ми 
заговорили про колективний 
підряд. Скільки у хлопців із 
тракторної бригади (до речі, 
найгіршої за економічними 
показниками), які погоди
лись працювати за колектив
ним підрядом, виявилось 
опонентів! Працівники обл
управління сільського госпо
дарства дозволили мені для 
розрахунків акордних роз
цінок за основу взяти рі
вень урожайності за минулу 
п’ятирічку, а не як рекомен
дувалось раніше, планові 
показники. Це принципово 
змінило суть справи. В під
ряд повірив я, повірили ме
ні люди. Рік роботи по-но
вому показав — це єдина 
форма організації і оплати 
праці, яка однаково вигідна 
механізаторам, тваринникам, 
господарству в цілому. То
рік у нашій тракторній про
дуктивність праці зросла на 
12 відсотків, знизилась собі
вартість більшості культур...

Розмова 
після засідання

Ще перед початком зустрі
чі в залі я помітив двох 
хлопців, які вели задушевну 
розмову. І по тому, як цс бу
ло щиро, безпосередньо, не
вимушено, зрозумів — зу
стрілися однокурсники.

1 не помилився. Володи
мир Хміль і Віктор Орел 
торік закінчили Українську 
сільськогосподарську акаде
мію. Навчалися в одній гру
пі. Тому було про що пого
ворити однокурсникам.

Хлопці свідомі свого по
кликання. 1 не шукають 
теплого місця. Володимиро
ві одразу по закінченні 
вузу запропонували посаду 
в одному з районних уп
равлінь сільського госпо
дарства. Відмовився. «Що 
ж цс за керівник такий бу
де, коли біля землі не пра
цював? Практика і ще раз 
практика. Маєш міцні знан
ня, набудь практики», —так 
думав годі випускник. Сьо
годні В. В. Хміль — голов
ний агроном колгоспу «Ро
дина» Ульяновського ра
йону.

— Які враження- після 
зустрічі? — запитую дру
зів.

— Уже тс, що нам з Вік
тором майже через рік піс
ля академії вішало тут зу
стрітись, — велика радість, 
— говорить В. Хміль. ■— А 
взагалі хочеться, щоб такі 
зустрічі проводились і в 
районі. Годі краще знати
меш своїх колег, їхні по
треби. І що важливо: тре
ба, аби воші проводились у 
співбесіді, в тіснішому ко
лі, щоб був час, як мови
ться, поговорити по душах, 
досвід сусіда взяти з пер
ших рук...

— Мої враження — най
кращі, — додає В. Орел.—• 
Багато чого корисного по
черпнув для себе. І, розу
мієте, здебільшого здавало
ся, що виступаючі про пащ 
колгосп розказують. Про 
паші успіхи, навіть про 
проблеми. Значить схожі у 
нас проблеми? 1 їх треба 
розв'язувати. Спільно.

В. БОНДАР, 
спецкор «Молодого 
комунара».

БЕРЕМО УЧАСТЬ У РЕСПУБЛІКАНСЬКОМУ

РЕЙДІ «КП» ПО ПЕРЕВІРЦІ ЯКОСТІ

ВИРОБНИЦТВА ТОВАРІВ НАРОДНОГО

СПОЖИВАННЯ

ЩО ЛИХОМАНИТЬ ЦЕХ
Ще раз можна перекона

тися, що бути на робочому 
місці — це далеко не зна
чить працювати як нале
жить...

Цех товаріз народного 
споживання виробничого 
об’єднання по сівалках 
«Червона зірка» план по 
реалізації продукції за 
перший місяць поточного 
року виконав на... 59 про
центів.

— У чому справа? — по
цікавились ми.

—- Відсутні комплекту
вальні вироби з багатьох 
видів продукції, що памп 
випускається, — говорить 
начальник цеху 1. І. Сад- 
жевський. — Як, напри
клад. дерев’яні держаки 
для сапок. Це призвело до 
значного нагромадження 
металевих частин цих са
пок у приміщенні і без то
го тісного цеху.

— 1 скільки ж вони тут 
будуть лежати?

У відповідь ї. І. Сад- 
жевський тільки знизав 
плечима.

У заступника начальни
ка відділу постачання ви
робничого об'єднання В. Н. 
Краснова дізнаємося: дер
жаки виготовляються тут, 
на «Червоній зірці». Тут 
же й планується їх ви
пуск. Ось тільки поставки 

на дільницю свердлування. 
Але пі змінник майстер 
цеху О. М. Полянська, ні 
І. 1. Саджевськіїй точної 
відповіді на це запитання 
даті! не змогли. Втім, ви
словили припущення, що 
валики можуть знаходити
ся під... залізною горою 
сапок(?!). Але цс припу
щення. А ми, ніде правди 
діти, переконались: відсут
ня в цеху належна трудо
ва і технологічна дисцип
ліна, не поставлено ще на
дійний заслін проявам 
безгосподарності.

Цілий ряд недоліків ви
явлено нами і на заводі 
«Червоний Жовтень». Про 
порушення трудової ди
сципліни робітниками під
приємства газета «Моло
дий комунар» розповіла 
23 лютого ц, р. Крім цьо
го, неритмічно праціоє 
дільниця розкладних лі
жок: в першій декаді січня 
через недопостачапіія си
ровини — алюмінієвих 
труб — плай не виконано. 
Ливарна дільниця отри
мує низькосортний чавун, 
брак при цьому сягає 50 
процентів (при допустимих 

необхідних сортів деревії- шести), 
ни не плануються вищими склалося із-за 
інстанціями. 1 це тоді, ко- лого процесу лиття 
ли обсяг виробництва то- -лу, 
варів народного спожи
вання нинішнього року у 
порівнянні з минулим тре
ба значно підвищити!

Який же вихід із си
туації, що склалася? Тре
ба освоювати випуск нової 
продукції, що не потребує 
дерев’яних виробів. Таким, 
наприклад, є розроблений 
ще у 1982 році, предмет 
культурно-побутового при
значення — комплект «Від
починок». Та й досі роз
робка цього комплекту за
лишилася лише на папері. 
А гора напівфабрикатів у 
цеху продовжує невпинно 
зростати.

Та чи тільки з вини ін
ших лихоманить цех? Усьо
го три дні працює в ньо
му молодий робітник Пав
ло Мірзаєвський. Під час 
нашої перевірки він замис
лено сидів біля свого вер
стату.

— Немає валиків, — по
яснив свою бездіяльність.—. 
Другий день без діла.

Дізнаємося про таке. 
Цех отримав півтори тися
чі штук валиків. Полови
на — використана. А де 
інші 750 таких необхідних 
для роботи деталей? Ни
точка пошуків привела нас

Такс становище 
недоскопа- 

мета- 
застарілого ■ устатку

вання, значної плинності 
кадрів. Мало, точніше, зов
сім немає раціоналізатор
ських пропозицій, які кон
че тут необхідні.

Понад 300 ліжкових бло
ків знаходяться прямо під 
відкритим небом. Близько 
половини з них уже за- 
ржавлепі. Винні тут, за 
словами директора заводу 
Г. А. Прищепи, спожива
чі — Голованівський, Но- 
воукраїнський та Ново- 
миргородський промкомбі
нати, які не виділяють для 
перевезення ліжкових бло-

ВІД РЕДАКЦІЇ І ОБЛАСНОГО ШТАБУ 
«КОМСОМОЛЬСЬКОГО ПРОЖЕКТОРА»

З фактами порушень трудової дисципліни, безгос
подарності, невиправданим марнотратством робочого 
часу на підприємствах, що випускають товари народ
ного споживання, миритися аж ніяк не можна. Незва
жаючи на те, що виявлені під час рейду недоліки, до
ведені до відома керівників підприємств, ми вважає
мо за необхідне поставити завдання перед «прожекто
ристами» райцентрів Бобринця, Новомиргорода, Го- 
лованівська та Новоукраїнки, а також дозорцями 
взуттєвої фабрики імені 60-річчя Радянської України 
і виробничого об’єднання но сівалках «Червона зірка» 
розібратися у проявах безгосподарності, непорозумін
нях, порушеннях тощо то інформувати обласний штаб 
Комсомольського прожектора» та редакцію газети 
«Молодий комунар» про вжиті за'ходи по усуненню 
згаданих у матеріалі рейду недоліків не пізніше 15 бе
резня ц. р.

ків належної кількості 
транспорту. А тим часом 
продукція псується. Може, 
й не псуються, але лежать 
мертвим вантажем 11,5 ти
сячі м’ясорубок па заводі 
«Більшовик». Лежать, бо 
тарний цех Бобрпнсцького 
філіалу Кіровоградського 
заводу імені Кірова ніяк 
не спроможеться надісла
ти необхідну кількість упа
ковки для готової про
дукції.

Взуттєва фабрика імені 
60-річчя Радянської Ук
раїни, контрольно-пропуск
ний пункт, початок зміни. 
На 3 хвилини запізнилися 
сім чоловік, які пройшли 
через прохідну, не пока
завши перепусток. На 
п’ять хвилин — комсо
мольці Тетяна Малецька, 
Олег Данплов, Наталія 
Комісарчук, Світлана Мі- 
щенко, на десять — Ма
рина Гудзь. Відсутність 
належної контрольно-про
пускної системи (перепуст
ки не перевіряються, за
пізнення не фіксуються) 
дорого обходиться під
приємству. Посудіть самі: 
втрата тільки однієї робо-

чої хвилини — двадцятьма 
парами взуття (кожна па
ра в середньому коштує 
5 карбованців). 

Погодьмося, це немало.
Рейдова бригада: 

В. ДОБРОБЛТЬКО — 
заступник голови об
ласного штабу «Ком
сомольського прожек
тора», Л. ЧЕРНЯВ- 
СЬКИЙ — начальник 
штабу «КП» виробни
чого об’єднання по сі
валках «Червона зір
ка», В. БЕРЕЗОВ- 
СЬКИЙ — член кіро
воградського міського 
штабу «КП», А. БЕЗ- 
така — спецкор «Мо
лодого комунара».

Сімнадцять років працює Людмила Олексіївна ЛУ
КАШ медсестрою у Кіровоградській райлінаркі. У ко
лективі ії знають не тільки як досвідчену і сумлінну 
трудівницю, а й лк активну учасницю громадського 
життя. Уже протягом восьми років обирають товари
ші Л. О. Лукаш членом групи народного контролю. 
З цим відповідальним завданням Людмила Олексіївна 
справляється з честю.

Фото В. РЕШЕТНИКОВА.

РАЙОННИЙ ШТАБ «КП» ПОВІДОМЛЯЄ:
ДОЛИНСЬКИИ РА

ЙОН. Рейдова бригада 
у складі інспектора ра
йонного народного конт
ролю А. О. Федунця, за
відуючого відділом ком
сомольських організацій 
райкому комсомолу Сер
гія Іващенка та праців
ника районної газети 
«Шляхом Ілліча» В. Г. 
Журби провела рейд-пе- 
ревірку ходу зимівлі ху
доби в колгоспі імені 
Горького та в радгоспі 
«Реконструктор». З’ясу’ 
валося, що середньодо
бовий надій на корову в 
колгоспі імені Горького 
складає лише 4,5 кіло
грама молока. На про
дуктивність тварин впли
ває вкрай незадовільний 
стан приміщень ферм: 
вони не утеплені, скрізь 
снують протяги. За та
ких умов і віддача корів 
низька, і доярки працю
ють абияк. Цс віє не все. 
Здивувало, що при не
достатній забезпеченості 
кормами фураж викорис
товується нераціонально, 

до згодовування не го
тується, не дотримують
ся процентні добавки мі
неральних речовин, не 
працюють кормокухні. 
Крім цього на молочно
товарній фермі № 1 по
ламані годівниці, із-за 
чого значна частина кор
мів опиняється під но
гами тварин.

Подібний стан примі
щень, подібне викорис
тання фуражу — і в рад
госпі «Реконструктор». А 
середньодобові надої на 
кожну корову тут ще 
менші — 4,2 кілограма.

Про наслідки перевірки 
повідомлено голову кол
госпу імені Горького 
В. П. Дерев’янка та ди
ректора радгоспу «Ре
конструктор» М. Д. Фє- 
Діна. Керівникам госпо
дарств визначено кон
кретні строки для усу
нення недоліків.

Підсумки рейду ви
світлені у вітрині район
ного штабу «Комсомоль
ського прожектора».



березня 1984 року —

о2 «Шановна редакціє! Прочитав у вашій газеті інтерв’ю з директором 

ресторану «Київ» «Авторитет підприємства». Добре, що «Молодий кому- 

чар» порушив цю тему. І те, про що йдеться в інтерв’ю, цікаве. Але мені 

здається, іцо писати треба не тільки про те, як готуються салати та ре

монтується фойє ресторану, але і як виховує ресторан. Посидьте увечері 

У «Відпочинку» чи «Україні», послухайте тих горе-музикантів... Що вони

грають і як вони грають?

и

м. Кіровоград».

П ЛЯ ЧОГО _ люди ходять до ресто- 
рану? Наївне питання, скажете 

ви, до ресторану приходять куль
турно Відпочити, відзначити яку-не- 
будь подію в особистому чи сімей
ному житті... Один з добре знаних 
кіровоградцями ресторанів так і1 на
зивається — «Відпочинок».

І ось ми сидимо в недільний день 
за столиком на другому поверсі «Від
починку». Зал поволі заповнюється 
гостями. А гості поволі заповнюють 
його сигаретним димом. Врешті з’яв
ляються музиканти й займають свої 
місця в кутку зали. Мить —■ і гримну
ла музика, яка аж сколихнула «димо
ву завісу», влаштовану відвідувачами. 
Вечір почався...

Так починаються вони не лише у 
«Відпочинку», айв інших ресторанах 
міста. Скажімо, у «Весні» існує лише 
та відмінність, що відвідувачів біль
ше і диму більше, та ще серед залу 
можна розгледіти у тому диму чима
леньку табличку: «У нас не палять». 
Однак мова тут не про ефективність 
відпочинку відвідувачів у наскрізь 
прокуреному й задимленому залі. 
Мова про людей, які щодня присутні 
тут — про ресторанних музик. Про 
тих, кому належить за фахом крізь 
дим сигарет донести до гостей ресто
рану пісню. Про тих, кому в процесі 
служіння музам доводиться постійно 
боротися із спокусою диявола: ми 
були свідками того, як, наприклад, 
19 лютого, не зовсім тверезі відвіду
вачі навперебій пропонували гроші 
учасникам ВІА ресторану «Весна», 
аби лиш ті зіграли ту чи іншу пісню. 
Мова — про проблеми роботи ресто
ранних ансамблів і шляхи їх вирі
шення.

1.
лагузмяса 
звучить
У ГРУДНІ минулого року відбувся 

конкурс ВІА ресторанів області.
Звернімось до звіту про нього, скла
деного членом жюрі викладачем му
зичного училища В. 1. Бомберовим. 
«Програма творів, що виконували
ся, — говориться в ній, — актуаль
на, — ідейно спрямована, високоху
дожня». Сумніватися у цих словах 
члена компетентного жюрі не дово
диться, так само, як і в його критич
них зауваженнях з приводу зовніш
нього вигляду музикантів та якості 
виконання пісень. Але коли через 
кілька місяців після конкурсу ми по
бували у «Відпочинку», то, скажемо 
прямо, не підпали під чари музики 
ВІД — звучання її скоріше оглушає, 
ніж захоплює; зовнішній вигляд му
зикантів можна охарактеризувати та
кими словами: всяк на свій смак.

То що ж виходить: під час конкур
су група відрізняється «злагодженіс
тю, хорошою культурою виконання», 
про які пише В.;. Бомберов, а в зви
чайні дні — ні тим, ні іншим? Бо як 
можна назвати культурним надто го
лосне, нав’язливе звучання ансамблю, 
яке супроводжується сильним _ фо
ном? Слів при цьому часто зовсім не 
розібрати. А тематика? Превалюють 
пісні про нещасливе кохання, хоча в
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З повагою О. КОНОНЕНКО.

репертуарі ансамблю, затвердженому 
міським відділом культури, є твори на 
різні смаки. До речі, про смак: відві
дувачі ресторану «Відпочинок» — 
люди здебільшого молоді, в питаннях 
музики недосвідчені, чи не сформує
ться у них думка, що музика в ресто
рані такою й має бути?

Так, чимало запитань виникає, коли 
побуваєш в ресторані. І одне з них 
таке: «А що ж міський відділ культу
ри?». За словами його завідуючого 
В. І. Чхаїдзе, торік в області було 
проведено чотири рейди — по одному 
щокварталу. Цього року — жодного, 
якщо не рахувати одного, який Во
лодимир Іванович провів особисто. 
Однак про ефективність останньої пе
ревірки нічого й говорити, адже всі 
музиканти прекрасно знають завідую
чого міськвідділом культури в облич
чя. Якщо ж підсумувати все вище
сказане, то вималюється ось яка кар
тина: робота ресторанних ансамблів 
не контролюється систематично ані з 
боку відділу культури, ані з боку 
комсомольських організацій.

Такий факт: всі п’ятеро музикантів 
ресторану «Відпочинок» — люди мо
лоді, троє з них — Анатолій Родіо- 
нов, Сергій Тарасов та Віталій Корот
ких — комсомольського віку. Однак 
Родіонов, який працює у «Відпочин
ку» з 1982 року, на комсомольському 
обліку в комітеті комсомолу місько
го об'єднання громадського харчу
вання не стоїть. А Тарасов та Ко
ротких взагалі не члени ВЛКСМ. 
Один з них прийшоз до «Відпочин
ку» три роки тому, другий — близь
ко року. Однак секретар комсомоль
ської організації об’єднання Михайло 
Моисеев до цього часу жодного разу 
не поцікавився, чим хлопці захоп
люються, чим вони живуть. Михайло 
пояснює це тим, що в комсомоль
ській організації управління 450 спіл
чан, а він — єдиний звільнений ком
сомольський працівник, не встигає 
скрізь. Однак у «Відпочинку» є свій 
комсорг — Сергій Баркар, кандидат 
у члени КПРС. Він міг би зайнятися 
цією справою. Міг би, та не зайнявся.

Аналогічна ситуація і в ресторані 
«Весна» (комсорг Володимир Кімаєв). 
Тут двадцятип’ятирічний Микола Ко- 
ці’орба (у «Весні» з 1981 року) лишив
ся поза увагою комсомольської орга
нізації, тому що не є членом ВЛКСМ: 
а комсомолець Сергій Сотников 
(працював у ресторані «Київ», з 1983 
року — у «Весні») на обліку не стоїть.

2. Того- 
вгеїига, 
цього- 
не треба?!
Р ОЗПРОЩАПМОСЯ на певний час 
* з Кіровоградом і перенесімось до 
міста Олександрії. Адже тут теж е 
ресторани, а в них — свої музики. До 
того ж ансамблі ці не взяли участі у 
згадуваному конкурсі через свою не
підготовленість (про це йдеться в по
станові № 1/1 колегій управління 
культури та громадського харчування 
облвиконкому). Зокрема, там же вка
зується, що «ВІА ресторану «Лужок» 

Олександрійського комбінату громад
ського харчування був «частково роз
формований через побори з відвідува
чів і невиконання основних вимог 
трудового законодавства». А як же 
інші ансамблі?

Повно настав час поговорити про 
деякі їхні потреби. Отже, знайомтесь: 
ВІА ресторану «Інгулець». В його 
складі — четверо музикантів. А ось 
список апаратури, яка є власністю 
кожного з них і яку вони використо
вують під час роботи в ресторані, 
одержуючи передбачену законом 
компенсацію (до речі, незначну):

— ударна установка й підсилювачі 
вартістю 1400 крб. (належать К. Доз- 
гальову);

— електрогітара, підсилюзач, ко
лонки загальною вартістю 800 крб. 
(власність О. Александроза);

— підсилювач, дві колонки вартіс
тю 1000 карбованців (власність П. Те- 
рещенка);

— бас-гітара, підсилювач, колонка, 
баян загальною вартістю 900 карбо
ванців (належать В. Засядьку).

Тож музиканти прагнуть заробити 
па власній апаратурі побільше, вико
ристовуючи її якнайменше.

А тепер перелічимо музичну апа
ратуру, яка є власністю ресторану:

— орган вартістю 950 крб.;
— барабан вартістю 190 крб.;
— підсилювачі вартістю 220 крб.;
— колонка вартістю 110 крб.
Більшість цієї апаратури мала б бу

ти списаною через малопридатність, 
але... бухгалтерія не дозволяє. Чому? 
Спробуємо пояснити. Візьмімо для 
прикладу орган. Він використовує
ться вже 10 років. Щороку амортиза
ційні фондові нарахування складають 
по ньому 25 карбованців. Для того, 
щоб зони дорівнювали вартості ін
струмента, треба 38 років. Отже, спи
сати орган ресторан зможе аж через 
28 років. І тільки тоді купить новий. 
Якщо врахувати при цьому плинність 
кадрів в олександрійських ресторан
них ансамблях, то за цей час орган 
пройде не один десяток рук. А тим 
часом він уже зараз, як кажуть, «лед
ве дихає».
Ф ЕГІЕР поговоримо про костюми 
* ансамблів. На конкурсі, про який 
була мова на початку нашої розпові
ді. вказувалося, що у більшості ан
самблів відсутній єдиний одяг, а то
му зовнішній вигляд музикантів ба
жає бути кращим.

— Ми не зобов'язані, — сказав у 
відповідь на наш запит директор кі
ровоградського ресторану «Весна» 
М. О. Смілянський, — купувати кос
тюми для музикантів. Більше того. 
Міністерство торгівлі, якому ми під
лягаємо. спеціальним наказом забо
роняло нам це робити.

А ось що розповіла колишній еко
номіст олександрійського ресторану 
«Світанок» (він належить до системи 
Центросгіілки) Т. П. Швидка:

— Ми маємо право оплатити своїм 
музикантам половину вартості костю
мів за чеками. Свого часу скориста
лися цим. І що ж? Музиканти, не за
цікавлені у тому, щоб платити свої 
гроші, постаралися придбати костю
ми якомога дешевші. Ясно, що костю
ми ті не відзначалися гарним зовніш
нім виглядом і самі музиканти зго
дом одягали їх дуже неохоче...

Отже, резюмуємо: костюми по
винні бути виготовлені з урахуван
ням того, для чого вони призначаю
ться. Вони, безперечно, мають носити 
певні фірменні ознаки, бути яскрави
ми, нарядними. В них повинен бути 
присутній національний елемент: 
«скажімо, в ресторані «Україна» — 
українського одягу, «Добруджа» — 
болгарського, тощо. Таку ж думку з 
цього приводу мають і завідуючі мі
ськими відділами культури — в Кі
ровограді В. І. Чхаїдзе, в Олександ
рії — В. М. Банник. Але хто ж все та
ки виділить гроші для придбання хо
роших костюмів?

-------------- З стор.--------------

З, „Били, 
л не ВЧИЛИ(<

Ці шевченківські рядки приходять 
па думку, коли знайомишся з мате
ріалами конкурсу ресторанних ВІА. 
Справді, від них вимагають виконав
ської культури, культури поведінки, 
гарного зовнішнього вигляду. де це 
все має взятися — саме собою при
йде, чи як?

В розмові зі мною, завідуючий від
ділом культури Олександрійського 
міськвиконкому В. М. Банник рішуче 
заявив:

— Я категорично проти того, аби 
підвищувати категорійність пашим 
музикантам. Для цього немає ніяких 
підстав...

Важко в чомусь заперечити Васи
леві Михайловичу. Певно, він має за
конні претензії до своїх музик. Але, з 
іншого боку, — чи були у працівників 
культури спроби посприяти культур
ному зростанню музикантів? Адже як
що мають музиканти ресторану «Ін
гулець» в Олександрії другу катего
рію, яка цілком відповідає їхній май
стерності, то це ж не значить, що во
ни приречені на неї довічно...

Піхто покіьщо не дбає як слід і про 
те. аби музиканти здобували спеціаль
ну освіту. Треба сказати, що іі воші 
самі до цього не надто прагнуть. Ато
му й маємо на сьогодні: в олександ
рійському «Інгульці», скажімо, спе
ціальну середню освіту з чотирьох 
чоловік має лише один музикант, та 
ще один незакінчену спеціальну. Не 
має спеціальної освіти іі більшість 
музикантів кіровоградських рестора
нів «Відпочинок» та «Весна». У «Вес
ні» (до речі, цей ВІА зайняв перше 
місце на згадуваному конкурсі) з п’я
ти музикантів троє мають третю ка
тегорію, у «Відпочинку» — так само.

нГжаль, управління культури в ро
боті з колективами ресторанних ВІА 
обмежуються перевірками та конкур
сами (і ті й другі бувають, як ми вже 
знаємо, не дуже часто). Що ж сто
сується семінарів чи професійного 
навчання музикантів, то поки що до 
їх проведення справа не дійшла. Як
що ж говорити про чисто професійне 
зростання музикантів, то воно, певно, 
залежить і від того, як часто і з яким 
старанням вони проводять репетиції. 
А вони не зацікавлені в тому, щоб 
перевантажувати апаратуру, яка в 
більшості випадків є їхньою власніс
тю, — вище ми пояснювали, чому 
саме.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ,
спецкор «Молодого комунара».

ЩОВЕЧОРА, хочемо ми чи ні, а 
ресторанні ансамблі вносять 

свій вклад у виховання н форму
вання смаків певної частини моло
ді. Саме з огляду на це в першу 
чергу, а також у зв’язку з необ
хідністю дальшого підвищення 
культури обслуговування людей 
на підприємствах громадського 
харчування і слід, на нашу думку, 
якомога швидше взятися за вирі
шення порушених тут проблем. 
Хто буде цим займатися? Певно, 
що відділи культури, адміністрація 
підприємств громадського харчу
вання, профспілкові та комсомоль
ські працівники. Але як скоордину
вати їхні зусилля? Як вирішити 
питання, що не входять в їхню 
компетенцію? Вихід е: створення 
обласного об’єднання або міських 
об’єднань музичних ансамблів. Та
кі об’єднання добре зарекоменду
вали себе в Києві, Львові і а ін
ших містах республіки. Чому б не 
використати їхній досвід (з ураху
ванням місцевих умок, звісно) аа 
Кіровоградщн! г?
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ВИХІДНИЙ - 
ДЛЯ БАДЬОРОСТІ

Майже кожного вихід
ного дня ми організовує
мо обласні змагання се
ред збірних команд рай
рад ДСТ «Колос». Най
більш масовими були пер
ші турніри за програмою 
спартакіади, що прово
диться під девізом «Всією 
бригадокЗ — на старт!». 
Лідирують тут спортсме
ни колгоспів «Україна» 
Знам’янського, імені Ен
гельса Новоархангель- 
ського та імені Щорса 
Ульяновського районів.

А гайворонні стали пе
реможцями в поєдинках 
серед допризовної молоді 
з багатоборства ГПО на 
приз Героя Радянського 
Союзу В. О. Верхолан- 
цева.

Більшість змагань влаш
товуємо безпосередньо на 
сільських стадіонах. Ми
нулої суботи, наприклад, 
представників колективів 
фізкультури ми поклика
ли в ІІовоукраїнку. Тут 
відбулася першість обл- 
ради із зимового багато
борства ГПО. Зрослу маи> 
стерність продемонструва
ли спортсмени Голованів- 
ського району. Чимало ба- 
гатоборців викопали роз
рядні нормативи. В осо
бистому заліку чемпіон
ські титули завоювали 
Таміла Бурбан (Голова- 
нівськпй район), Олек
сандр Глущенко (Кірово
град) , Сергій Отроков 
(Знам’янка), Ольга Кра
марчук. (Кіровоград) та 
Валерій Доценко (Мало- 
внсківський район). їх по
казники перевищують нор
мативи кандидатів у 
майстри.

Замикають турнірну 
таблицю команди Ново- 
миргородського і Добро- 
величківського районів. 
Члени цих колективів не 
склали заліку в тирі, на 
кросовій дистанції.

К. КОЛІСНИК, 
завідуюча організа
ційним відділом обл- 
ради ДСТ «Колос».

Сумний фініш «Золотої шайби»
На стадіоні спортклу

бу «Зірка» обласного 
центру відбулися фіналь
ні змагання розиграшу 
призу «Золота шайба» се
ред дитячих дворових 
команд жеків і будинко- 
управлінь. Звання най
сильніших виборювали 10

ЮНАКИ І ДІВЧАТА
Нині в нашій області триває набір добровольців у 

Всесоюзний загін імені Ленінського комсомолу, який 
візьме участь у Всесоюзній ударній комсомольській 
будові — спорудженні металургійного заводу в місті 
Комсомольську-на-Амурі.

Трест «Комсомольськметалургбуд», іцо веде будів
ництво об’єкту, запрошує на роботу робітників най
різноманітніших будівельних спеціальностей. Юнаки 
І дівчата, які не мають спеціальності, зможуть набу-

КІРОВОГРАДЩИНИ!
ти її в учбовому комбінаті як з відривом, та і без 
відриву від виробництва.

Прибулі добровольці забезпечуються гуртожитком.
Штаби по підготовці і формуванню Всесоюзного 

загону знаходяться при міськкомах і райкомах ком
сомолу області.

Комсомольці і молодь, які бажають поповнити ря
ди Всесоюзного загону, будуть направлені у місто 
Комсомольськ-на-Амурі 15—20 березня цього року.

Комсомольська ударна чекає на вас, друзі!

-------СПОРТ

ФІЗКУЛЬТУРУ — ТОБІ І ВСІМ

НА ЛИЖНІ
Ввійдіть у лісопаркову 

зону Світловодського мі
ського парку культури і 
відпочинку імені Т. Г. 
Шевченка і зразу ж по
падете в розмаїття про
кладених лижних колій. 
Численні «траси здоров'я» 
ведуть через пагорби і 
круті схили ярів, поміж 
вічнозеленими соснами і 
оголеними шовковицями, 
обминаючи містечко ат
ракціонів, спортивні май
данчики.

І протягом дня аж до 
самих сутінків у затишно
му лісопарку чути шурхіт 
лиж, що ковзають по під
мерзлому снігу. Ось про
їхав цілий клас, це — уч
ні середньої школи № З 
проводять урок фізкульту
ри. Не всі впевнено три
маються на лижах. Та між 
дерев відлунюють радісні 
голоси захоплення...

Тут же відбулася пер
шість міської ради ДСТ

команд юних хокеїстів. У 
вирішальному матчі зу
стрілися збірні жеків №4 
і № 7. Перемогла коман
да «Вогник» (капітан се
микласник середньої шко
ли і 1 Олексій Агє- 
єв), яка послала у ворота 
хокеїстів жеку № 7 чоти- 

«Авангард». Тривали лиж
ні гонки, які присвячува
лися Всесоюзному дню 
лижника. 273 фізкультур
ники виборювали звання 
найсильніших на трасах, 
прокладених на засніже
них алеях парку. Трикіло
метрову дистанцію най
краще подолала Валенти
на Нестерова, а серед 
чоловіків не мав собі рів
них на дистанції 5 км Ми
кола Басов (обоє із заво
ду чистих металів).

А недільного дня 
справжнє свято зимових 
видів спорту було у ви
робничників ^колективу 
фізкультури «Чайка».

Першими стартували 
жінки. Найсильнішою се
ред 90 учасниць виявила
ся Валентина Риценко, яка 
подолала три кілометри 
за 10 хвилин 17,6 секунди. 
Хороші показники також 
у Наталки Морозової і 
Ганни Селінської.

ри шайби, не пропустивши 
у свої жодної.

Все було б добре, якби 
не прикрі промахи в орга
нізації змагань. У місті 
про свято юних хокеїстів 
ніхто з болільників не 
знав — жодної афіші не 
було вивішено. Перемож
цю змагань чомусь не

СПОРТ ■ ■ ------------ -------— ТЕЛЕБАЧЕННЯ

127 чоловіків змагалися 
за першість на 5-кіломет- 
ровій лижні. Перемогу 
здобув Олександр Сесмій. 
Його час — 18 хвилин 48 се
кунд.

Всіх переможців і при
зерів лижних гонок наго
роджено грамотами рад 
колективів фізкультури.

І. КАРАНТ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

* * *

А Масовими стартами 
закінчився Тиждень лижни
ка в Кіровограді. На тра
сах лісової зони на Но- 
вомиколаївці особливо 
відзначилися спортсмени 
вищого льотного училища 
цивільної авіації, які до
лали 5-кілометрову ди
станцію. 350 курсантів 
склали нормативи комп
лексу ГПО. Лижними тра
сами пройшли також учні 
медучилища, студенти 
педінституту, фізкультур
ники фабрики індивідуаль
ного пошиву та ремонту 
одягу, вихованці спорт
клубу «Зірка», машинобу
дівного технікуму. Під час 

стартів 2300 спартаківців 
обласного центру зустрі
лися з ветеранами спор
ту, найсильнішими багато- 
борцями ГПО.

А всього за сім днів на 
лижних трасах свою май
стерність продемонстру
вали майже шість тисяч 
молодих робітників, сту
дентів, учнів середніх спе
ціальних закладів, школя
рів Кіровограда.
& Цікаво пройшло свя

то лижника в Знам’янці. 
Тут змагалися члени ком
сомольсько - молодіжних 
підприємств, спортивні 
сім’ї. Нагороди перемож
цям вручали ветерани Ве
ликої Вітчизняної війни.

На знімна х: під час 
змагань лижників; унизу — 
ученицл профтехучилища 
Кіровоградського м’ясо
комбінату Світлана РУС1- 
НА на лижній трасі була 
найсильнішою серед спар- 
таківок.

Фото М. ХОРЕНЖЕНКА 
і В. ГРИБА.

вручили кубка, як би ма
ло бути за умовами зма
гань, а членам команди — 
ні пам’ятних свідоцтв, ні 
грамот, крім диплома на 
всіх хокеїстів. Жодному 
спортсмену не вручили 
пам’ятних значків члена 
клубу «Золота шайба», не 
визначено кращого грав
ця.

В. ПЕРЕВЕРЗЄВ.

А ЦТ (1 програма)
8.00 — Новипи. 8.20 — Ве

селі старти. 9.05 — Теле
фільм «Хроніка одного лі
та». З серія. 10.10 — Пісня 
далека і близька. 10.55 —
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Науково-популярний 
фільм «Три розповіді про 
спорт». 15.20 — Сьогодні і 
завтра підмосковного села.
15.50 — Новипи. 15.55 — Ми 
будуємо ВАМ. 16.25 — Кон
церт робітничої хорової ка
пели «Металург» палацу 
культури Челябінського ме
талургійного комбінату. 16.55
— Зустріч виборців Куйби-
іпевського виборчого округу 
м. Москви з кандидатом у 
депутати Верховної Ради 
СРСР Генеральним секрета
рем ЦК КПРС К. У. Чернен
ком. 19.00—Концерт майстрів 
мистецтв. 21.00 — «Час».
22.00 — Виступ Державного 
академічного російського на
родного хору ім. П’ятницько- 
го. 22.35 — Сьогодні у світі. 
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Виробнича гімнастика. 10.35
— «Шкільний екран». 9 кл. 
Фізика. 11.05 — Виступ дер
жавного заслуженого акаде
мічного ансамблю танцю 
УРСР ім. Вірського. 12.00 — 
•■Неспокійні серця». 12.45 — 
Новини. 13.00 — «Перші кро
ки експерименту» з циклу 
«Дисципліна поставок: міра 
відповідальності і честь під
приємства». 16.00 — Новини.
16.10 — Срібніґй дзвіночок». 

.16.30 — Культура російської 
мови. 16.50 — Фотоетюд «Мо
сква». 16.55 — Зустріч ви
борців Куйбишевського ви
борчого округу м. Москви з 
кандидатом у депутати Вер
ховної Ради СРСР Генераль
ним секретарем ЦК КПРС 
К. У. Черненком. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.30—«День 
за днем». (Кіровоград). 19.45
— Інтерклуб. 20.45 — «На
добраніч, діти!». 21.00 —
«Час». 22.00 — Концерт пе
реможців І Республікансько
го конкурсу артистів балету 
і балетмейстерів. 23.00 — 
Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Науково-популярний фільм 
«Сусіди по планеті». 8.35,
9.35 — Історія. 4 кл. «Вста
вай країно зоряна». 9.65.
12.45 — Англійська мова. 

’ 10.05 — Науково-популярні 
фільми «Міфи — вчора, сьо
годні, завтра». «Ергаки». 
10.35, 11.40 — Історія. 7 кл. 
11.05 — Лірика II. Тичини.
12.10 — «Поруч з дітьми». 
Теленарис. 13.15 — Обгово
рюємо проект ЦК КПРС про 
шкільну реформу. 13.45 — 
Монументальне мистецтво 
СРСР. 14.15 — Знання — сн-

~ла. 15.00 — Новини. 18.00 — 
Новини. 18.20 — П. Чайков- 
ський. Концерт № 1 для фор
тепіано з оркестром. 19.00 — 
Кубок СРСР з футболу. 1/4 
фіналу. У перерві — 19.45 — 
Вечірня казка. 20.45 — «Слід 
у серці». Документальний 
фільм про мистецтво народ
них майстрів. 21.00 — «Час». 
22.00 — Лірика В. Маяков- 
ського. 22.35 — Чемпіонат 
СРСР з баскетболу. Чолові
ки. Матч за 1 і 2 місця. 
ЦСКА — «Жальгіріс». 23.15
— Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 3.20 — 

Виступає орісестр росій
ських народних інстру
ментів Кишинівського дер
жавного університету ім. В. І. 
Леніна. 8.55 — Докумен
тальні фільми «Третій такт 
при свічках», «Небачене 
на долоні». «Після трудо
вого дня». 9.35 — 9-й тиране 
«Спортлото». 9.45 — Вистав
ка Буратіно. 10.15 — Д. Шо
стакович. Перший концерт 
для фортепіно з оркестром. 
10.40 — По музеях і виста
вочних залах. Документаль
ний телефільм «Саратов
ський Державний художній 
музей». 11.10 — «Пора доб
рих сходів». Документальний 
телефільм із циклу - Люди 
великої долі». 11.40 —
І. Гайдн. Квартет до мажор. 
12.00 — Поезія. Аркадій Ку- 
лєшов. 12.45 — Товариш піс
ня. Всесоюзний телевізійний 
конкурс. 13.45 — Це ви мо
жете. 14.30 — Новини. 14.45
— «Прапор над сільрадою».
15.15 — У світі тварин, 16.15
— Новипи. 16.20 — Весня
ний етюд. 16.30 — Тележур
нал «Сім’я і школа». 17.00 — 
Чемпіонат СРСР з хокею. 
«Хімік» — «Спартак». У пе
рервах — Повний і Якщо хо
чеш бути здоровим. 19.15 — 
Мультфільм «Солдатська 
казка». 19.35 — 3 піснею по 
життю. Всесоюзний телекон- 

курс -молодих виконавців. 
21.00 — «Час». 21.35 — Чем
піонат світу з ковзанярсько
го спорту. Спринт. 22.05 —- 
Чемпіонат Європи з легкої 
атлетики. 22.50 — Новини.
А Ут

10.00 — Новини. 10.20 — 
Фільм-концерт. 10.50 — «Доб
рого вам здоров’я». 11,20 — 
Циркова програма. 12.00 — 
«Призначається побачення». 
Естрадна розважальна пере
дача. 12.30 — Кінопрограма 
«Вітчизна моя неозора». 12.55
— Новини. 13.05 — «Наука і
час». Шляхи інтеграції. 
«Здіснюєтьсл програма
«Сталь». 13.35 — «Нові кни
ги». 14.35 — Для дітей «Ма
ленький Мук». Вистава. 15.35
— «Девіз: відвага, мужність, 
честь». Майбутні моряки.
16.35 — «Мир дому твоєму». 
Музичний фільм. 17.00 — 
Факти свідчать. 17.30 — Ху
дожній фільм із субтитрами. 
«Смак хліба». 4 серія. 18.45
— «Скарби музеїв України». 
19.00 — Актуальна камера. 
19.40 — Концерт майстрів 
мистецтв. 20.45 — «На доб
раніч, діти!». 21.00 — «Час».
21.35 — Художній фільм «По. 
чаток». 23.05 — «Закарпат
ські візерунки». 23.35 — Но
вини.

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

робчики». Документальний 
телефільм про юних гімнас
тів. 9.00 — Пісні і танці на
родів СРСР. 9.30 — Будиль
ник. 10.00 — Служу Радян
ському Союзу! 11.00 — Здо
ров'я. 11.45 — Музична пе
редача «Ранкова пошта».
12.15 — Сьогодні — День ви
борів у Верховну Раду СРСР. 
Репортаж з виборчих діль
ниць. 12.30 — Сільська годи
на. 13.30 — Музичний кіоск. 
14.00 — М. Погодін. «Крем
лівські куранти». Фільм-ви- 
става. 16.40 — Новини. 16.50
— Клуб мандрівників. 17.50
— Мультфільм «Зелений Ко- 
ник-стриоунець». 18.00 -4 
Міжнародна панорама. 18.45
— «Я про Батьківщину спі
ваю». 19.25 — Фільм «Світ
лий шлях». 21.00 — «Час»".
21.45 — Світ і молодь. 22.20
— Чемпіонат світу з ковза
нярського спорту. Спринт.
22.50 — Чемпіонат Європи 
з легкої атлетики. 23.35 — 
Новини.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Концерт радянської пісні.
10.50 — «Літературна карта 
України». 11.20 — Студія 
«Золотий ключик». 12.10 — 
Кіногірограма «Наш сучас
ник». 12.40 — «Слава сол
датська». 13.40 — Сьогодні
— День виборів до Верхов
ної Ради СРСР. Інформацій
ний випуск. 14.05 — Концерт 
для виборців. 15.00 — «З
людьми і для людей». 15.45
— Мода, мода. мода. Весняні
силуети. 16.55 — «Пісня
скликає друзів». 17.45 •—
Чемпіонат СРСР з хокею: 
«Сокіл» — «Динамо» (Рига).
19.15 — Актуальна камера. 
19.55 — Естрадний калейдо
скоп. 20.45 — «На добраніч, 
діти!». 21.00 — «Час». 21.45-г 
Художній Фільм «Доля Ма
рини». 23.15 — Новини. 23.35
— Свято радянської демо
кратії. (Кіровоград).
д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Кіножурнал «Наука і техні
ка». 8.ЗО -- Концерт хору 
російської пісні. 9.00 — Ро
сійська мова. 9.30 — Доку
ментальні фільми. 10.00 -- 
Ф. Шуберт. Симфонія № 9 до 
мажор («Велика»). 10.50 — 
Очевидне — неймовірне.
11.50 — Фільм — дітям. 
«Альоша Птицин виробляє 
характер». 13.00 — 9-а сту
дія. 14.00 — Міжнародні 
змагання з синхронного пла
вання на приз журналу «Со
ветская женщина». 14.35 — 
Документальний фільм. 14.40
— Народні мелодії. 14.55 — 
Розповідають наші корес
понденти. 15.25 — Видатіїі 
радянські виконавці — 
лауреати Ленінської премії. 
«В концертах Святослава 
Ріхтера». Фільм-концерт. 
16.30 — Телефільм «Ад’ю
тант його превосходнтсль’- 
ства». 5 серія. 17.45 — Чем
піонат СРСР з хокею: «Со
кіл» — «Динамо» (Рига). 2 1 
З періоди. 19.15 — Докумен
тальний фільм «Нас v мами 
шестеро». 19.25 — Держав
ний Російський музей. Мис
тецтво першої половини 
XVIII століття. 20.00 — Ве
чірня казка. Мультфільм 
«Канікули у Простоквашии!»'. 
20.20 — Па землі, в небесах 
і па морі. 21.00 — «Час»,
21.45 — Фільм «Вулиця поії‘- 
ва несподіванок».
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