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Під час вручення нагороди. Фото В. ГРИБА.

ЗА БІЛЬШУ 
ВІДДАЧУ НИВИ

В Кіровограді відбулася обласна нарада, на якій 
обговорені завдання працівників агропромислового 
комплексу по підвищенню ефективності використан
ня землі, збільшенню валового збору продуктів рос
линництва і забезпеченню безумовного виконання 
планів продажу їх державі у світлі вимог XXVII з’їз
ду КПРС і XXVII з'їзду Компартії України. На нара
ді були перші секретарі міськкомів і райкомів пар
тії. голови міськрайвиконкомів, голови рад район
них агропромислових об’єднань, керівники обласних 
організацій і підприємств, голови колгоспів і дирек
тори радгоспів, секретарі первинних парторганізацій, 
спеціалісти і передовики господарств.

У роботі наради взяв участь і виступив член ЦК 
Компартії України, міністр — перший заступник го

лови Державного агропромислового комітету Укра
їнської РСР В. П. СИТНИК. Він оголосив, що за умо
вами республіканського соціалістичного змагання за 
збільшення виробництва і заготівель кормів для тва
ринництва в 1985 році Кіровоградській області при
суджено друге місце і залишено перехідний Черво
ний прапор.

Почесну нагороду — перехідний Червоний прапор 
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР прий
няли перший секретар обкому партії М. Г. Самілик,

голова облвиконкому В. І. Желіба, бригадир трак
торної бригади колгоспу Імені XX 8'їзду КПРС Но- 
воукраїнського району, двічі Герой Соціалістичної 
Праці О. В. Гіталов, голова облпрофради-В. П. Івлєв, 
голова колгоспу імені Леніна Знам’янського району, 
Герой Соціалістичної Праці В. М. Гуртовий, керуюча 
відділком колгоспу «Жовтень» Новомиргородського 
району Л. А. Поліщук, перший заступник голови обл
виконкому — голова обласного агропромислового 
комітету М. П. Громовий, перший секретар обкому 
комсомолу 1. О. Шевченко.

З доповіддю у питанні порядку денного виступив 
М. П. ГРОМОВИЙ.

В обговоренні доповіді взяли участь перший сек
ретар Ульяновського райкому партії В. Г. БЛІДАР, 
перший секретар Бобринецького райкому партії 
О. Г. ТАРАСЕНКО, ланковий механізованої ланки 
колгоспу імені Леніна Устинівського району А. П. 
ГОРБЕНКО, голова Онуфріївського райвиконкому 
Ю. М. АБРАМОВИЧ, керуюча відділком колгоспу 
«Жовтень» Новомиргородського району Л. А. ПОЛІ
ЩУК, бригадир тракторної бригади колгоспу «Зоря 
комунізму» Новоархангсльського району, Герой Со
ціалістичної Праці В. І. МОТОРНИЙ, голова колгоспу 
імені Шевченка Новоукраїнського району М. 3. ХО- 
МУТЕНКО, завідуючий відділом рослинництва науко
во-виробничого об’єднання «Еліта» А. Г. ГОРОБЕЦЬ, 
головний агроном радгоспу «П'ятихатський» Петрів- 
ського району В. М. СЕМЕНТОВСЬКИЙ.

На нараді виступив перший секретар обкому Ком
партії України М. Г. САМІЛИК.

Для майбутнього 
врожаю
Комсомольсько - моло

діжний колектив Поміч- 
нянського відділення сіль
госптехніки районного ре
монтного підприємства аг- 
ропрому. Одинадцять мо
лодих хлопців працюють 
на транспортуванні доб
рив, паливно-мастильних 
матеріалів для сільсько
господарської техніки. А у 
вільний від роботи час ла
годять, перевіряють ма
шини так, щоб під час ро
боти вони не підводили. 
Приклад високоефектив
ного використання техніки 
показують групкомсорг 
Юрій Повітчан, Сергій 
Очкусь, Сергій Скринник, 
Змінні норми хлопці пере
виконують на 20—35 про
центів. Не відстають від 
товаришів Іван Сакара, 
Микола Довбня, які пере
возять паливо, будівельні 
матеріали. Завдяки загаль
ним зусиллям молодими 
відтранспортовано на кол
госпні поля близько 5 ти
сяч тонн органіки, що 
значно більше завдання.

В. ПЛІЧКО, 
працівник редакції ра
йонної газети «Сіль
ське життя».

емт ДобровеличкІЕка.

Не збавляючи 
темпів

РІШЕННЯ

З’ЇЗДУ КПРС — 
Б ЖИТТЯ!

гопола. І поки досвідчена 
доярка брала участь в ро
боті з’їзду, Валя старала
ся не підвести наставни
цю: під час її відсутності 
щодоби одержувала по 
15 кілограмів молока від 
корови.

І ось повернулась додо
му О. К. Довгопола. Ак
тивно включилась у робо
ту. Середньодобовий на
дій делегата нині стано
вить 14 кілограмів молока 
від корови. Не відстає від 
неї і Валя Сметана. Досеід- 
чена наставниця задоволе
на дівчиною.

Розповіді О. К. Довгопо
лої про форум комуністів 
країни, ті величні завдан
ня, які поставила пер+ія 
перед радянським наро
дом, надихають на високі 
трудові звершення трудів
ниць молочнотоварної 
ферми № 4. На два кіло
грами молока більше від 
корови порівняно з цим 
же періодом минулого ро
ку надоюють у ці дні 
доярки. А середньодобо
вий надій по фермі стано
вить нині 10 кілограмів мо
лока від корови.

Наш кор.
Колгосп
Імені Урицьког.о, 
Компаніївський район.

МОЛОДІ ГВАРДІЙЦІ П'ЯТИРІЧКИ

БАТЬКІВСЬКОЮ БОРОЗНОЮ
Всю сільськогосподарську техніку і причіпний 

інвентар першими в колгоспі імені Сувороса Луць
кого району поставили на лінійну готовності члени 
комсомольсько-молодіжного колективу, який очо
лює делегат XXVII з'їзду КПРС Петро Шпак. Ця, 
наймолодша за часом створення, механізована 
ланка вже в першому році дванадцятої п’ятирічки 
націлилась на досягнення рекордних у господар
стві рубежів: зібрати з ножного гентара не менш, 
як по 45 центнерів зернових, 450 — цукрових бу- 
рянів і 250 центнерів картоплі.

Перший екзамен на зрі
лість виявився для Петра 
Шпака складним. Налаго
дити машину, яка давно 
відслужила свій строк, і 
для досвідченого механі
затора справа непроста, а 
тут новачок. Зранку до но
чі возився з мотором, зов
сім втратив надію. 1 тоді 
згадав незвичайний черво
ний трактор, знаменитий 
«Універсал», поставлений 
на п’єдестал у селищі Кол
ки, майже поруч з проф
техучилищем, де він вчив
ся. Скільки разів із завми
ранням серця стояв Петро 
біля цього символу колек
тивізації. яка знаменувала 
нове життя, що прийшло 
на Полісся. 1 вже сам 
спогад про трактор на 
п’єдесталі пібн потроїв си
ли.

Коли незабаром настав 
час пробного виїзду в по
ле, Шпак разом з усіма 
вивів і свого старенького

«сталевого коня», чимало 
здивувавши .цим досвідче
них трактористів. А в по
сівну він з однією лише 
сівалкою за п'ять днів за
сіяв 150 гектарів ріллі. 
Майстерність і відмінне 
знання техніки дали йому 
змогу стати механізатором 
широкого профілю. Під 
час жнив П. Шпак незмін
но за штурвалом комбай
на. Неодноразовий призер 
соціалістичного змагання 
серед молодих комбайне
рів району, він і тут від
значався своєю дбайли
вістю і господарністю. Ра
ніше бувало: в гонитві за 
рекордами дехто робив 
ставку тільки па швид
кість. На втрати врожаю 
уваги не звертали. Петро 
бачив, як «захлинається» 
в таких випадках бара
бан, не встигаючи вимоло
чувати зерно, як значна 
його частіша йде в соло
му і полову.

— Так діло не піде! — 
рішуче виступив Шпак 
проти таких лихачів. І ді
лом довів, то в місцевих 
умовах найефективнішою 
на жнивах є перша .зни
жена передача.

Якось побачив: за ма
шиною одного механізато
ра «тече» золотавий стру
мочок. Тут же • наздогнав 
недбалого працівника, зу
пинив. Виявилось, протер
ся в елеваторі комбайна 
нижній щиток. Шпак за
жадав усунуті) дефект.

— Тобі що, більше за 
всіх треба? — скипів ме
ханізатор.

— Треба! Не тільки ме
ні, всім нам треба по-ха
зяйському ставитись до 
народного добра.

Своєрідним рекордсме
ном у колгоспі і районі 
став П. Шпак і па збиран
ні цукрових буряків. Рані
ше вважалося, що тільки 
кермом самого бурякозби
рального комбайна можна 
добитися• філігранного хо
лу агрегату в міжрядді. 
Шпак довів, що ніяке кер
мо не допоможе, якщо ме
ханізатор не стежить за 
станом машвнп.

За надійність, сумління

в роботі цінять колгоспни
ки молодого комуніста. І у 
важкий зимовий час поси
лають його па ферму очо
лити тимчасову партгрупу 
підвожчпків кормів.

Хазяйське ставлення до 
техніки і землі властиве й 
тим, хто працює поруч з 
Петром — механізаторам 
Петру Мисику, Олегу Тпх- 
шоку, Івану Миснику. 
Приклад для них — їхній 
ланковий, причетний до 
всього, що робиться, чим 
живе колгосп. Тепер, на
приклад, вирішили пере-- 
нести частину техніки у 
Другу бригаду. Значить, 
треба будувати для неї на
віси, гаражі. Не виключе
но, говорить Петро, що й 
самим доведеться на бу
дові підсобити. /\ як чле
на парткому його турбу
ють питання, зв'язані з 
благоустроєм сіл кол
госпу.

Справ — надмір. Та все 
ж П. Шпак раз у ’раз ви
бирає час, щоб заскочити в 
своє колишнє ГІТУ, що в 
Колках. Спиниться біля 
«Універсала». Постоїть у 
роздумах. І здається йому, 
що за ним легендарним 
червоним трактором, його 
першою борозною він зві
ряє свій шлях з дорогою, 
заповіданою батьками^ ді
дами.

3. ЖИЖАРА, 
кор. РАТАУ.

Наставницею в молодої 
доярки Валентини Сметани 
делегат XXVII з’їзду 
КПРС Олена Карпівна Дов-

Одинадцяту п ятирічку молодий робітник Олександрій
ського заводу підйомно-транспортного устаткування Во
лодимир ВАРЧЕНКО завершив іцс у вересні. Таку ж висо
ку продуктивність праці показує він з початку 1986 ро
ку. Особливо сумлінно працював Володимн|Гу дні робо
ти XXVII з’їзду КПРС, показує зразки результативної 
праці й сьогодні. На 112—115 процентів виконує змінні 
завдання газорізальник, спеціаліст четвертого розряду.

Крім основної спеціальності В. Варчеііко володіє су
міжною — слюсаря. Право випускати продукцію з осо
бистим клеймом передовий робітник підтверджує щодня. 

Фото М. ПАЛЬЧИКА.



«Молодий комунар»

Районні штаби «КП» повідомляють:
УСТИНІВКА. Рейдова 

бригада районних «про
жектористів» у складі пер
шого секретаря райкому 
комсомолу Олександра 
Щерюка, заворга та ін
структора райкому ЛКСМУ 
Лариси Бугайцової і Ми
коли Олійника 
рейд-перевірку 
менту товарів продоволь
чих магазинів району. 
«Прожектористи» побува
ли в продмагах сіл Інгуль- 
ське, Ганно-Требинівка, а 
також селища Устинівка. В 
результаті перевірки вияв
лені характерні недоліки:

провела 
асорти-

о магазинах немає солі, 
круп, рибної продукції і 
т. п. Причому, як стверд
жують завідуючі магази
нами, таке становище вхо
дять з систему. Основна 
причина недостатнього 
асортименту криється вто
му, що Долинська міжрай- 
база майже не виконує 
заявок магазинів на про
дукти.

Матеріали рейду висвіт
лені у стіннівці районного 
штабу «Комсомольського 
прожектора». Районному 
споживчому тозаристзу за
пропоновано допомогти

З ЦИМ запитанням рей
дова бригада обласно

го штабу «К.П» звернула
ся до працівника міського 
сміттєвого звалища Г. М. 
Ніколаенко.

— Нічого ке змінилось. 
Кожного дня ми завертає
мо по 3—4 машини, в ос
новному з «Гідросили», 
«Червоної зірки». Вертає
мо, бо везуть цінну вторси- 
ровину. Особливо вразили 
факти, коли трактором 
Т-150 (об’єднання «Черво
на зірка») вивезли сміття, 
половину якого складає... 
метал, машиною 60-39 КДЕ 
Кіровський райкомупгосп 
вивіз листове залізо, А че
рез кілька днів нагадали 
про себе і гідросилівці — 
машиною ГАЗ-53 89-52 
КДК теж вивезли метал.

Отже, якщо говорити 
про зміни, то вони таки 
сталися: цінна сировина 
ретельно прикривається 
сміттям. Щоб машини не 
завертали...

Своєрідне вирішення 
проблеми знайшли відпові
дальні працівники підпри
ємств Кіровограда!

Працівник сміттєвого 
звалища П. П. ЗАВГО- 
РОДНІЙ: Найбільше цін
ної сировини вивозить 
«Червона зірка». Я не 
пробував присоромити 
діїв: «Хлопці, навіщо 
це робите?». «Не нам 
нори, хіба ми винні,

ке справне магнето. Діста
ти його непросто. А елек
тродів! Море! І в упаков
ках і без ник. Запитайте в 
будь-якому колгоспі — вам

ремих з них можна спро
бувати визначити господа
рів. Утім, хіба можна на
звати господарями тих, хто 
не задумуючись викидає

Дефіцит
на смітнику?
Р КОНОМІЯ і бережливість. Часто чуємо ми ці сло- 
" за. В Основних напрямах економічного і соціаль
ного розвитку СРСР на 1986—1990 роки і на період 
до 2000 року сказано: «Посилити режим економії. На

полегливо добиватися раціонального і економного ви.

трачання всіх видів ресурсів, зниження їх втрат, при

скорено здійснювати перехід до ресурсозберігаючих і

безвідхідних технологій. Значно поліпшити викорис

тання вторинних ресурсів та відходів виробництва,

розвивати виробничі потужності по їх переробці, вдо

сконалювати організацію збирання вторинної сиро-

вини...».

раз 
во
вн 
то
що 

машину завантажили. Роз
бирайся на заводі!». А там 
кінців не знайдеш.

Ось і вчора: заступаю на 
зміну, а серед купи сміт
тя — принаймні півприче- 
па металевої стружки, 
різні вироби з кольорового 
металу.

Трапляються зіпсовані 
мотори, деталі до сівалок, 

. радіатори... Що ж це ро
биться! Подивишся, буза, 
газету — Кіровоград по 
здачі металобрухту в об
ласті усередині або в хвос
ті плентається.

Але серед усього залі
зяччя, яке потрапляє на 
звалище, є й такі речі, які 
п металобрухт викидати 
просто соромно. Ось не
давно я знайшов цілісінь-

В XII п’ятирічці в області намічено в півтора рази 
збільшити виробництво продукції з використанням 
вторинних ресурсів. Обсяг продукції із вторсировини 
повинен скласти 60 мільйонів карбованців — це знач
мо більше, ніж у минулій п’ятирічці. Завдання склад
не, але його можна виконати, привівши в дію всі 
невикористані резерви. А їх ще немало.

Недавно Комітет держзабезпечення республіки 
проводив перевірку, яка виявила серйозні порушення 
по економії вторсировини окремими підприємствами 
Кіровограда. Особливо «відзначились» завод «Гідро- 
сила», фабрика кручених виробів, завод радіовиробів, 
які з день перевірки вивозили на смітник цінні від
ходи виробництва — метал, папір, паклю і т. п. Про 
ці факти повідомлено керівникам згаданих підпри
ємств, вжито відповідних заходів. Що ж змінилось 
після перевірки?

пачку електродів не да
дуть. Бо де-фі-цит!

Свої слова П. П. Завго- 
родній наочно підтвердив 
цілим набором деталей, 
зібраних на звалищі. Елек
троди, метизи, цвяхи, дви
гуни, кронштейни... По ОК-

на звалище навіть не про
сто металеві відходи, а ви. 
роби, які годяться для 
експлуатації?

— Що я конкретно про
поную? Водії, як правило, 
не зізнаються, хто їх при
силає'з такими вантажами.

Мабуть треба, щоб вирахо
вували гроші безпосеред
ньо з керівників підпри
ємств тоді вони швидко 
знайдуть безгосподарни
ків...

УСЕ-ТАКИ, хто конкрет
ний винуватець того, 

що цінна сировина по
трапляє на міське сміттєве 
звалище?

Узявши висівний апарат 
до сівалки СЗ-3,6 (цих апа
ратів ми знайшли особли
во багато па звалищі), по
бували на виробничому 
об'єднанні «Червона зір
ка». Так, підтвердив на
чальник заготівельно-пре
сового цеху О. І. Сан дул, 
ці вузли виготовляються у 
нашому цеху. їх кількість 
суворо контролюється і 
потрапити у відходи вони 
можуть тільки з інших це
хів.

В. о. начальника МСЦ 
№ 24 Б. І, Сорока запев
няє, що й з їхнього цеху 
вузли не могли потрапити 
на звалище. Можливо, 
хтось украв.

Що ж, Борисе Іванови
чу, згодні з вами: ці вузли 
дійсно вкрадені. У держа
ви. З впни безвідповідаль
них осіб.

Рейдовій бригаді так і 
не вдалося встановити, хто 
розпорядився поповнити 
сміттєве звалище висівни
ми апаратами: надто вже 
міцним виявилося замкну
те коло відповідних цехів.

— Для виготовлення 
цього вузла необхідно зро
бити 17 операцій. Його ви
готовляє зміна у складі 
ЗО робітників. Просто не
допустимо, щоб наша пра
ця відправлялася па зва
лище. За що безгосподар
ність хтось повинен відпо
вісти.., — говорить пресу
вальниця МСЦ № 24 В. Г. 
Самофалова.

Хто? Це питання ми ад
ресуємо керівництву БО 
«Червона зірка». Стосує
ться воно також й інших 

• керівників підприємств, 
згаданих вище.

Рейдова бригада об
ласного штабу «КП»: 
М. ЦУКАНОВ, В. ДО5- 
РОБАТЬКО, 8. КУЩ.

виробничих

стачанням необхідних 
дуктів.

ВКЛЮЧИЛИСЯ в
«Фільтр» 
молодих 
схильних 
спиртних

вищевказаним магазинам 
розв'язати проблеми з по- 
---------- ' < про-
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Робітники Носгороднівської міжгосподарської пересув
ної механізованої колони зводять 16-квартирний буди
нок. У ці дні тут часто можна побачити члена групи на
родного контролю колони комсомольця Бориса НьСТЕ- 
РЕНКА (на знімку зліва), який перевіряє якість робіт. 

Фото С. ФЕНЕНКА.
Новгородкізський район.

ОЛЕКСАНДРІВНА, 
лоді дозорці району 
тивно 
рацію 
ленню 
літніх, 
вання

Райкомівський 
різко загальмував 
трьох підлітків. Хлопці бу
ли... напідпитку.

— Хто ви, звідки, де 
взяли спиртне? — допиту-

Мо- 
ак- 

опе-
по вияв- 
і неповно- 

до вжи- 
напоїв...

«уазик» 
біля

вались члени рейдової, 
члени районного штабу 
«КП».

Вдалося дізнатися, що 
це учні Бандурівської 
восьмирічки — Михайло 
Нерух, Віктор Чернушен- 
ко і Микола Хлівний.

Матеріали перевірки в 
селі Бандуровому переда
ні в районну Інспекцію у 
справах неповнолітніх.

У селах Красносілка і 
Ставидла порушень пра
вил торгівлі спиртним і 
поведінки в громадських 
місцях, на 
об’єктах не виявлено.

Матеріали рейду висвіт
лені у стіннівці «КП».

І

СВІТИТЬ ДОСВІД

«ПРОЖЕКТОР»

Намагаючись внести гід
ний вклад у всенародну 
боротьбу за підвищення 
якості вироблюваної про
дукції, якості роботи, об
ласний штаб «Комсомоль
ського прожектора» та 
редакція газети «Молодий 
комунар» вирішили запро
вадити своєрідний знак — 
«Знак бракороба».

Він буде присвоюватись 
за наявність будь-якого 
явного дефекту в буді
вельних об'єктах, промис
ловій продукції, товарах 
народного споживання. За 
грубе порушення техноло
гічного процесу, за ре
монт, що потребуватиме 
ще одного ремонту, за 
низьку якість збирання, 
заготівель, збереження і 
переробки сільгосппро
дукції та її реалізації.

«Знак бракороба» може 
присуджуватись як самій

продукції, так і її авторам, 
тобто окремим бракоро
бам.

«Знак» присуджуватиме
ться пред'явленню

В. АЗТОР(И)-БРАКОРОБ(И) ------------------------
Г. ВАШЕ ПРІЗВИЩЕ. ІМ’Я. ПО БАТЬКОВІ,

ДОМАШНЯ АДРЕСА------------------------------

ТАЛОН ПОДАННЯ ДЛЯ НАГОРОДЖЕННЯ 
«ЗНАКОМ БРАКОРОБА-

А. НАЙМЕНУВАННЯ БРАКОВАНОГО ВИРОБУ.
ЙОГО ЦІНА ------------------------------------------------

читачів. Для цього необ- К. Маркса, 41, обком 
хідн'о заповнити відривний ЛКСМ України, обласний 
талон і надіслати його на штаб «Комсомольського 
адресу: прожектора». Телефони

Кіровоград, вуп. №Н? 4-74-77, 4-73-70.
ЛІНІЯ ВІДРІЗУ =

Б. КОРОТКЕ ОПИСАННЯ НЕЯКІСНОЇ РОБОТИ, 
П РЕЗУЛЬТАТИ - ------------ -------------------------------

Примітна: до подання можуть . бути додані 
фотографії, а до пункту «Б- — більш детальне опи
сання.

ЛІНІЯ ВІДРІЗУ

Четверо комсомольців 
зібралися в ленінській кім
наті колгоспу «Путь Ильи
ча». Йшло засідання шта
бу «Комсомольського про
жектора».

— Якій темі присвятимо 
наш перший номер? — за
питала начальник штабу 
бухгалтер Галина Марти- 
ненко.

— Я пропоную промінь 
нашого «прожектора», 
спрямувати на недбах, п'я
ниць, ледарів, — висловив 
свою пропозицію Микола 
Мельник.

Так народився план. Тут 
же деталізували його, ко
жен штабіст одержав кон
кретне доручення.

А через день біля «Ком
сомольського прожекто
ра» в конторі тракторної 
бригади № 2 було людно, 
точилися жваві розмови. 
Намагалися не потрапляти 
людям на очі ті, кого 
торкнувся вогонь критики.

«Блискавка» під написом 
«Слава золотим рукам тру
дівничим!» сповіщала, що 
комуніст Павло Харитоно
вич Будюк і його напар
ник Василь Миколайович 
Головко трактором ЮМЗ-6 
виконали план умовних 
еталонних гектарів оранки 
на 242 проценти!

Найбільш дбайливими, 
ощадливими серед трак
тористів виявилися Іван 
Гордійчук і його напарник 
Микола Кучеренко та ко
муніст Іван Павлович Яков- 
ченко з напарником Ана
толієм Степановичем Шу- 
тенком. На тракторах 
ЮМЗ-6 вони заощадили 
відповідно 1050 і 1030 кі
лограмів пального і мас
тил.

А під рубрикою «Хто 
сьогодні попереду» «Ком
сомольський прожектор»

повідомляє про трудові 
здобутки механізаторів на 
вивезенні органічних доб
рив. Він називає імена 
комсомольця Віталія Пет- 
лика, кандидата в члени 
КПРС Миколу Карнауха та 
досвідченого механізато
ра Анатолія Миколайовича 
Мама я.

Серед тих, літо, так би 
мовити, тягне назад — 
М. І. та і. К. Свербії. Вони 
допустили перевитрату 
коштів на ремонт! тракто
ра Т-150 в сумі 1909 карбо
ванців. Критиці піддано 
також трактористів В. В. 
Ракіна та М. І. Петришина, 
які допустили перевитрату 
паливно-мастильних мате
ріалів на тракторі ЮМЗ-6.

В одному тільки номері 
«Комсомольського про
жектора» молоді дозорці 
розповіли про трудові здо
бутки одинадцяти передо
виків, піддали заслуженій 
критиці шістьох механіза
торів, які внаслідок недба
лого ставлення до своїх 
обов’язків завдали госпо
дарству чималих збитків.

«Комсомольський про
жектор» випускається си
стематично з кінці кожно
го місяця, а з період га
рячих польових робіт — 
щотижня.

Велику роботу прово
дять колгоспні «прожек
тористи». Вони надають 
широкої гласності соціа
лістичному змаганню, до
сягненням передовиків, 
гостро критикують недолі
ки, розчищаючи шлях но
вому, передовому, про
гресивному. 1 в тому, що 
колгосп «Путь Ильича» — 
одне з передових госпо
дарств району, є заслуга і 
молодих дозорців.

В. ОСТРОВЕРХОВА. 
Знам’янський район.
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СЛУЖБА СЕРВІСУ

Листом жителя м. Кіровограда М. Кисиленка в 
жовтні минулого року на сторінках газети було по
чато розмову про культуру обслуговування, вихован
ня у працівників сервісу і покупців взаємного став
лення, доброзичливості, етики. «Чому так?» — запи
тував обурений покупець. «Чому так?» — запитували 
учасники розмови (добірки відгуків друкувались у 
листопаді, грудні) і розмірковували про шляхи роз
витку торгівлі, побутового обслуговування, давали 
поради, пропонували, дискутували.

Сьогодні бесідою членів комсомольсько-молодіж
них колективів сфери обслуговування і коментарем 

.< лачачальника обласного управління торгівлі 8. І. МАР- 
| ^ЧрЮВСЬКОГО ми завершуємо розмову. Але тема не 

вичерпана. Редакція завжди чекає від читачів листів., 
В в яких порушуються питання нашої сьогоднішньої 

публікації.

зрозуміти — що хоче по
купець. Ні, не ділові сто
сунки, а взаєморозуміння.

КОР.: Проблема стосун
ків у сфері обслуговування 
має найбільше хвилювати 
молодих працівників. Якось 
у магазині почув: «Така 
молода, а вже неввічлива». 
Та й подумав: може через 
те н неввічлива, що моло
да. Адже ввічливості та
кож повинен хтось вчити? 
Працівників сфери обслу
говування в першу чергу.

Л. СКОЧЕНКО; Все за-

пів. А телевізори є й у най« 
віддаленіших селах! Пола
мався телевізор — шукай 
машину, вези в райцентр. 
Ми в боргу перед багатьма 
хліборобами. Цю пробле
му можна було б розв'яза
ти, але не вистачає тран
спорту.

Л. СКОЧЕНКО: В нашо
му об'єднанні завідуюча 
секцією відповідає за всіх 
своїх підлеглих. Та й че
рез одного потерпає весь 
колектив. Тому колектив 
не мовчить. В комсомоль-

КРУГЛИЙ СТІЛ «МК»

УВАГА, ДОБРЕ СЛОВО І ПОСМІШКА
І

- З стор.----------•
ПРОДОВЖУЄМО ) 

РОЗМОВУ 'му так?». Відповідь на 
нього треба шукати на
самперед у низькій органі
зації праці, поблажливості 
до недбалих працівників 
прилавка.

Колегія управління тор
гівлі постійно приділяє 
увагу питанням поліпшен
ня культури обслуговуван
ня в торгівлі — поліпшує
мо виховну роботу, вдос
коналюємо форми й мето
ди продажу товарів. Чле
ни колегії регулярно зу
стрічаються з продавцями, 
бесідують, читають лекції, 
поширюють досвід роботи 
передових підприємств, пе
реможців соціалістичного 
змагання. Важливе зна
чення надається настав
ництву.

Напочатку лютого від
булась зустріч членів ко
легії управління торгівлі 
облвиконкому і президії 
обкому галузевої проф
спілки з керівниками і чле
нами комсомольсько-мо
лодіжних колективів дер
жавної торгівлі області. 
На відміну від попередніх 
зустрічей в розмові були 
відсутні парадність, само
вихваляння. Справедливій 
критиці піддавались управ
ління торгівлі, галузевий 
обком профспілки, керів
ники торговельних органі
зацій за поганий асорти
мент товарів, будівництво 
житла і впровадження на
уково-технічного прогресу.

Безумовно, нечемності 
немає виправдання. її тре
ба викорчовувати з корін
ням.

Та в продавців є й свої 
проблеми. Наприклад, ще 
низький у торгівлі рівень 
механізації праці — дово
диться громіздкі товари 
переносити вручну. Не ви
рішена ще проблема жит
ла, влаштування дітей в 
ясла-садки, інші пробле
ми. Тому й висока ще в 
торгівлі плинність кадрів.

Ми прагнемо усунути цї 
проблеми. Нині серйозно 
йде мова про те, щоб за 
прилавки не потрапляли 
товари низької якості, які 
не користуються попитом у 
населення. Поліпшувати
мемо житлові потреби пра
цівників торгівлі: в Кіро
вограді створено житлово- 
будівельний кооператив і 
зводиться 198-квартирний 
будинок.

Вирішується також пи
тання будівництва в ни
нішній п’ятирічці склад
ських приміщень площею 
15 тисяч квадратних мет
рів і холодильника ємкіс
тю 5 тисяч тонн, устатко
ваних сучасним торговель
но-технологічним облад
нанням. Намічається ве
лика програма реконструк
ції й переозброєння під
приємств торгівлі, 3 люто
го цього року введено но
ву систему оплати праці, 
яка дозволить значно під
вищити заробітну плату 
працівникам прилавка.

Дешевий 
чай 
чи дорогий 
сік?

4 лютого «Молодий ко
мунар» в кореспонденції 
«З якою музикою кава?» 
проаналізував рівень сер
вісу в кафе при кірово
градському магазині «Ди
тячий світ». Поряд з пози
тивними моментами від
значалися й такі недоліки, 
як брак вішалок для верх
нього одягу, обслуговуван
ня одягнених у пальто й 
шуби відвідувачів, не зоз- 
сім дитячий музичний ре
пертуар. Редакційна пош
та принесла чимало від
гуків на виступ газети, се
ред них, зокрема, і лист 
завідуючого комплексом. 
«Здоров’я» УТО «Кірово
град» Н. Черечанського: 
«Кафе в «Дитячому езіті» 
дооснащено касетами з 
записами дитячої музики, 
вішалками, встановлено 
таблички «У верхньому . 
одязі не обслуговуємо». . •

Вішалок у залі справді ’ І 
додалося, але вони, як і 
раніше, майже порожні. ■ 
Часткозо це пояснюється ■■ 
тим, що з кафе холодно. ;; 
Кіровограда Г. Грабовська 
так прокоментувала цей ■ 
факт: «Світломузика нас 
не зігріє...». Невдоволена 
читачка й тим, що з. кафе 
немає чаю. До цієї думки . 
приєднується і житель об
ласного центру К. Харито- 
ненко: «З чаєм працізни- • 
ки кафе, мабуть, не хо- , 
чуть морочити голову то
му, що зін дешевий...»!

Далі читач згадує про • 
інше популярне кірово- •; 
градське кафе — «Кри
жинку»: «Тут теж, крім 
кави й кислих ожинозого 
та чорничного соку, майже 
нічого немає, хоча з мага
зинах продається багато 
різних соків...».

Група студентів Кірово
градського педінституту 
ще більше деталізує пре
тензії до «Крижинки»; «Не 
весь же час пити кофе, 
іноді хочеться молочного 
коктейлю, лимонаду ’ чи 
соку. На зітрині соки сто
ять. Але то для виду. Ви
пити можна лише дза — 
чорничний і ожиновий, до
рогі, десь по 50 копійок. 
Офіціанти радять пити со
ки в гастрономі. Та хо
четься ж і посидіти, пого
ворити, а не просто вга
мувати спрагу. Крім того, 
з’явилося в «Крижинці» 
ще й таке «нововведен
ня» — кави вже просто 
так не поп'єш, тільки з 
«навантаженням» — тістеч
ком».

І ще один лист на цю ж 
тему Н. Туманової. «На 
місці горезвісної «Перли
ни степу» відкрито точку 
по продажу кофе і різних 
соків, можна тут взяти і 
шоколад. Приміщення гар
но оформлене, і, мені 
здається, досить велике 
для того, щоб поставити 
кілька столиків зі стільця
ми, а не обмежуватися 
стойками. На ходу соку 
можна випити І в магазині, 
а тут і я, й мої товариші з 
задоволенням посиділи б 
подовше».

Пропозиції читачіз ми 
переадресовуємо в міські 
управління торгізлі та 
об'єднання ресторанів і 
чекаємо від них відпозіді.

Відділ морально-есте
тичного вихозання 
«МК».

лежить від людини. Я пра
цювала п’ять років у від
ділі «Одяг для. дівчаток», 
багато практиканток за 
цей час було в нас. При
щеплені людині совісність, 
порядність із дитинства — 
ці якості її будуть виявля
тись і в роботі. Скажу ще 
таке: іноді з молодими 
легше працювати, ніж з 
продавцем зі стажем. Але 
трапляється й навпаки,

М. Т. САВИЦЬКИЙ: А це 
ще раз доводить — ввіч
ливості треба навчати... 
Мені,, наприклад, соромно 
було читати про окремих 
своїх колег у розмові, яку 
повів «Молодий комунар». 
Один відгук так і називав
ся: «Повернулась до мене 
спиною». Таким людям вза
галі не місце за прилав
ком.

Т. КАПІНУС: Але в на
вчальних закладах торгівлі 
цьому надають чомусь не 
дуже великого значення. 
Скажу теж про практикан
ток. Влаштовували у на
шому магазині якось ви
кладачі Кіровоградського 
технікуму радянської тор
гівлі іспит на обслу
говування своїм учням. 
І шо мені кинулось у 
вічі — ставлять оцінку за
те, чи правильно підрахо
вує продавець вартість то
вару, чи правильно зва
жить, відміряє... І немає у 
відомості графи — «куль
тура обслуговування»... Хі
ба може йти мова про 
ввічливість такого випуск
ника?

М. Т. САВИЦЬКИЙ: 
Від ввічливості кожного 
залежить престиж підпри
ємства. Думаю, що ніхто 
не хоче, аби він був низь
кий.

Б. В. ГУРИН, бригадир 
майстрів Бобринецького 
телерадіоательє кірово
градського обласного під
приємства «Побутрадіотех- 
ніка»: У нас про престиж 
дбають. І план ми вико
нуємо. Однак почуваємось 
винуватими перед людь
ми з найвіддаленіїпих сіл, 
Обслуговуємо «Москви
чем» місто, «уазшеом» — 

.центральні садиби колгос-

обслуговуванні: виконати 
замовлення в строк.

КОР.: Отже, стосунки 
продавця й покупця, май
стра й замовника зале
жать тільки від працівни
ків сервісу?

Т. КАПІНУС: Ні, на ре
зультат майже щохвилин
них контактів з продавця
ми мають вплив багато 
об'єктивних і суб’єктивних 
факторів. Ось у наш мага
зин з недавнього часу по
чали завозити хліб з хлібо
заводу № 3 не вранці, а 
ввечері. Цілу ніч він зна
ходиться на прилавку, а 
вранці покупець кривиться: 
«Що це у вас хліб черст
вий?!». Кого винуватити? 
А якщо тобі дорікають так 
через кожних десять хви
лин?
' КОР/. Думаю, що ди
ректор хлібозаводу пояс
нить редакції конкретніше 
ситуацію.

Людмила СКОЧЕНКО, 
секретар комсомольської 
організації універсального 
торговельного об’єднання 
«Кіровоград»: Якість сто
сунків із покупцем зале
жить часом' і від настрою 
продавця. Так, так. Уявіть 
собі настрій працівників 
прилавку, якщо "вчора-по
завчора закінчився кален
дарний місяць, і план то
варообороту не викопано. 
Торік 2 КМК із 16 в УТО 
не виконали план. В ко
лективах торгівлі таким 
недолікам дають принципо
ву оцінку. У такі дні не
важко й «зірватися», як 
кажуть. Тому навіть із цих 
міркувань робиш висно
вок — Треба план викону
вати.

Надія КАЛИНИЧ, про- 
давець магазину «Дитячий 
світ» управління торгівлі 
Світлозодського міськви
конкому: Якихось ідеаль
них стосунків між продав
цем і покупцем не може 
бути. Різні характери — 
спробуй кожному догоди. 
Я особисто за гасло у сфе
рі обслуговування: будь
мо взаємно ввічливими. 
Покупець повинен знати, 
чого він прийшов у мага
зин, продавець "мусить

Тетяна КАПІНУС, сек
ретар комсомольсько; ор
ганізації магазину № 144 
Кіровоградського місько
го об’єднання «Продтова
ри»: Розмова, яку вів «Мо
лодий комунар»,'сьогодні є 
особливо актуальною. Сфе
ра сервісу повинна пере- 
лаштовуватись працювати 
по-новому, вдосконалюва
ти свою роботу. Проблема 
стосунків покупців і про
давця завжди була небай
дужою для людей — кож
ному доводиться мало не 
щодня заходити в магази-

, зустрічатись віч-на-віч 
З продавцями. Та й взага
лі грубощі, неувага ніколи 
не були й не будуть у по
шані.

М. Т. САВИЦЬКИЙ, ке
рівник комсомольсько-мо
лодіжного колективу
ательє «Люкс» Кіровоград
ської фабрики індпошиву: 
Дуже багато залежить від 
того, хто за прилавком. У 
сфері побуту працюю уже 
не перший десяток років, 
тому повірте моєму досві
ду, Як у нашому ательє? 
Найперше правило: лагід- 
цо, привітно зустріти за
мовника. Вислухати його. 
Я - закрійник жіночого ь 
пальта. І хоч кажуть, що 
з жінками важче знайти 
спільну мову, ніж з чолові
ками, та певен ■— увага, 
добре слово робить ближ
чою тобі будь-яку людину, 

^еалежио від віку і статі, 
Звичайно, у працівника 

служби сервісу трапляти
меться менше прикрощів, 
якщо він спеціаліст висо
кої кваліфікації. Тому до 
цього повинен прагнути 
кожен. Я, наприклад, по
шив уже не одну сотню 
пальт, маю багато подяк 

«за свою роботу, але, коли 
до мене приходить замов
ник і каже: «їздила недав
но до Києва і пригляну
лось мені, як у однієї жін
ки пошито пальто...» — я 
Весь — увага. Цікаво, що 
нового скаже мені замов
ник? Бо ж і працювати хо
четься не просто так, а 
творити, пізнавати нове. • 

Ще важливо у нашому

І

сько-молодіжних колекти
вах скарга — надзвичайне 
порушення.

Н. КАЛИНИЧ: По-моє
му,' виховну роботу з мо
лодими продавцями треба 
вести вміло, творчо. Обмін 
досвідом, наставництво. 
Навчати любити свою 
професію. Найстрашніше— 
буденність, байдужість, 
Треба час від часу влаш
товувати. свято для покуп
ців — воно перетвориться 
у свято для нас самих. Та
ким святом недавно стала 
виставка-продаж у відділі 
«Дитячі іграшки» нашого 
магазину. Яке моральне 
задоволення мали ми в той 
день! Не кажу вже про то
варооборот — він пере
крив навіть найоптимістич- 
ніші сподівання. А ще 13 
письмових подяк отрима
ли від покупців за зміну. 
Заради таких днів варто 
працювати.
Віз розмэзу В. БОНДАР. 

Коментар начальника 
управління торгівлі 
облвиконкому
І. І. МАРКОВСЬКОГО

Підняті на сторінках 
«Молодого комунара» пи
тання — не тільки необхід
ні й актуальні, вони є од
нією з головних тем сьо
годнішнього дня в рішен
ні завдань, поставлених 
перед сферою обслугову- 
-------  з’їздом

Ми- 
бух-

ЦЕ — ЦІКАВОІ купання
в крижаній воді
НАДВОРІ того дня тер

мометр показував три
надцять градусів морозу. 
Все інше було як звичай
но — розминка під музи
ку, самомасаж, пробіжка 
босоніж по снігу...' А по
тім — півтори хвилини у 
крижаній воді (див. фото)".

— Нині я вперше при та
кій низькій температурі 
увійшов до ополонки, — 
сказав мені після скупан
ня» О. М. Дьяченко.—Уві
йшов не зненацька,а після 

тривалої багатоденної під
готовки. Взагалі до загар
тування треба підходити 
дуже обережно. Поступо
вість і постійність —'ось 
головний- принцип. Я, на
приклад, приступив до за
нять цією справою три ро
ки- тому...

Працює Олександр 
колайович головним 
галтером в Бобринецько'му 
райпобуткомбінаті. Йому 
за тридцять — він вва
жає, що трохи запізно по
чав займатися загартуван
ням. А на запитання, коли 
слід починати загартову
ватись, відповідає так:

— Це ніколи, не рано. 
Тільки слід бя попередньо 
порадитися з лікарем.. !, 
звичайно ж, не забувати 
про самоконтроль. Само
почуття — ось що визна
чає ефективність занять. 
Я, приміром, відколи зай
маюся обливанням холод
ною водою та вправами на 
свіжому повітрі, почав се
бе почувати значно краще, 
зовсім позбувся простуд
них захворювань.

Є в Олександра Микола
йовича вже й послідов
ник — семирічний Мнкол- 
ка. Разом з батьком вій 
робить розминку, обливає
ться холодною водою, а 
цього року вперше вийшов 
босоніж на сніг.

— Не захворів хлопець 
після цього? — перепитую 
О. М. Дьячепка.

— Ні! Та й був вій на 
снігу всього кілька се
кунд.

Сам же Олександр Ми
колайович виходив босо
ніж на сніг нинішньої зи
ми регулярно. Тривалість 
«прогулянки» щоразу була 
різною — залежно від на
вколишньої температури,— 
керувався при цьому він 
спеціально розробленим 
графіком. А потім — обо
в’язково обливався холод
ною водою. 1 так двічі на 
добу, в будь-яку погоду.

— А що ви, Олександре 
Миколайовичу, порадили б 
тим, хто захоче займатись

вання XXVII 
КПРС.

Факти з 
ленка й 
учасників 
жаль, ще не перевелись, 5 
досі зустрічаються в тор
говельних підприємствах, 
де вихоьна робота з про
давцями ведеться не на 
належному рівні.

Тема стосунків покупців 
і продавців викликала жва
вий інтерес — це видно з 
редакційної пошти. З гор
дістю за свою професію 
читаються слова О. Пет
ренко з Новоукраїнкн.про 
продавця магазину-сало
ну Г. Я. Біляк, 3 біллю в 
душі думаєш про черст
вість, неувагу інших про
давців, які згадуються в 
листах читачів. Тому зако
номірним є запитання «Чо-

лисга 
інших

розмови,

М. Киси- 
чятачів, 

на

загартуванпям свою орга
нізму?

— Крім доброго засво
єння суто спеціальних 
знань вважаю також, що 
великої шкоди може зав
дати куріння та вживання 
спиртного.

...Ми зустрілися з О. М. 
Дьяченком знову через мі
сяць після того його ку-

______ пания. . ,, . , ...... ........... ..........
W\AA/\/VVV\AA/VVV^A/VVV^AAA✓VЛ/ЬAA/V^AA/VV^A/VVVV\AAAA/VVVVV\AA'l

— Ну, як здоров я? 
запитав я.

— Як завжди! — відпо
вів «морж». — Продовжую 
заняття.

— А тоді як обійшлося, 
після плавання в ополон
ці?

— Навіть нежиті не ді
став...

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
м. Бобринець.

Фото В. ШАТОХІНА.
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(спорт)
і

Березень
спортивним

11 — 16 березня — пер
шість УРСР зі стендової 
стрільби, Одеса;

14— 15 — першість рес
публіки з легкої атлетики 
(біг на 30 кілометрів), 
Алушта;

14_22 — чемпіонат об
ласті з російських _ шашок 
серед жінок, Знам’янка;

15— 16 — відкрита пер
шість облради «Буревісни
ка» з класичної боротьби, 
Кіровоград;

15—16 — першість об
ласті з боротьби дзюдо 
серед юнаків, Кіровоград;

15— 18 — відкрита пер
шість облради «Трудових 
резервів» серед юнаків з 
боксу, Кіровоград;

16— 24 — чемпіонат об
ласті серед чоловіків з 
міжнародних шашок, Кіро
воград;

20— 25 — перший 
жіночого чемпіонату 
раїиіі з баскетболу, 
ків;

21— 23 — обласний 
вір з плавання «Веселий 
доль ф і 11», С в іт л о в о дськ;

21— 31 — першість обл- 
радн «Спартака» з фехту
вання, Кіровоград;

22— 26 — юнацька пер
шій і. республіки з бороть
би дзюдо, Донецьк;

22—27 — першість УРСР 
серед юнаків та дівчат зі 
спортивної гімнастики; 
Дніпропетровськ;

21—26 — Спартакіада 
школярів України (бокс), 
Миколаїв;

23 -30 — першість краї
ни з настільного тенісу, 
м Алітує;

24—29 — республікан
ський турнір «Надія» (хо
кей на траві), Кіровоград;

26—28 — особиста пер
шість республіки серед 
школярів з легкої атлети
ки. Одеса;

29—30 — легкоатлетич
ний кпос облради «Коло
са». Олександрівна.

ЗО кілометрів),

тур
Ук-

Хар-

тур-

£\ Вихованці кіровоград
ських тренерів Леоніда 
Медведева та Артура Ага- 
ніслна здобули командну 
перемогу на відкритій пер
шості облради «Колоса» з 
боротьби самбо. Другими 
були динамівці. третіми — 
сплртаківці.

З десяти переможців 
цього турніру вісім з «Ко
лоса»: В. Захарченко, І. Пу- 

' тилін, А. Касіванов, О. Ва
реник. О. Мельников, О. На: 
злренко, В. Василенко (всі 
иіровоградці), В.
(селище ПобузьНе Голова- 
нісського райбНу). В сеоїх 
вагових категоріях не мали 
собі рівних також динамі- 

' вець В. Васильченно та 
спаотаківець В. Панченко.

£3 3 нагородами повер
нулися із всесоюзного лег
коатлетичного турніру на 
призи Геооя Радянського 
Союзу О. О. Головачова 
спортсмени, яних тренує 
В. Іванець (спортклуб «Зір
ка»). На 800-метрІвці пер
шою була учениця КІрово- 
гоадської СШ Ке 22 Олена 
Скляренко. На цій Же ди
станції пеиеміг учень СШ 
Ко 11 Юрій Левченко, Дві 
нагороди у дев'ятикласниці 
СШ Ко 27 Наталії Павлоп- 
ської — за зайняте Друге 
місце на 400-метрІвцІ І за 

третій показник на 200-мет- 
ропій дистанції.

Командну перемогу на 
турнірі вибороли кияни, 
другими були легкоатлети 
Кишин''"л. третіми — кіро- 
Еогпадці

Олександрійка Ірина 
Пулян пиборола перше міс
це на обласному турнірі з 
шашок, який організувала 
облрада «Колоса» серед 
юних спортсменів.

Тримач

ливий поривчастий вітер. 
28. Тварина. ЗО. Похила 
площина 31. Рух, течія.
32. Невеличка тваринка.
33. Хімічний елемент.
34. Письменник, що описує 
видумані світи. 35. Пере
житок старовини. 36. Склад 
працівників підприємства.

По вертикалі: 1. Невели
ка книга. 2. Пристрій для 
виконання якоїсь роботи. 
4. Строката суміш. 5. Стан 
атмосфери в даний період. 
6. Гриб. 8. Хижий птах. 
9. Гума. 16. Пасовище, лу
ка. 17. Рух електричного 
заряду в замкнутому колі.

вважали помилковим.
варіантів

Конкурс «Ерудит »
П’ять турів позаду. У кросворді 1. Чорноівана, як і 

в деяких попередніх, теж були питання, над якими 
довелося поламати голову. Наприклад, на питання 
«Чеський письменник» можна було дати кілька відпо
відей — Чапек, Гашек, Марек тощо. Всі їх зарахова
но як правильні. Різні словники дають неоднаково і 
слово «еклссія» (еклезія) — жоден .3 них 
ми не

Лідирує поки що В. Манойленко (Кіровоград) — 
196 очок, за ним ідуть В. Нсчинорепко (Знам'янка)— 
195, ІО. Іванов (Кіровоград) — 191, І. Чорпоіван, 
II. Олшцспко (Кіровоград), В. Гродзіцький (Москва) 
— по 191, Е. Вол оди мирська (Кіровоград) — 184, 
ІО. Чуб (Петрівський район) — 172, О. Середа (Кі
ровоград) — 165, II. Філонснко (Світловодськ) —141. 
А. Овдієпко (Кіровоград) — 140, В. Ільченко (Віль- 
шанський район) — 110.

Строк надсилання відповідей на кросворд Г. Вінто- 
няк — до 25 березня.

Кросворд
По горизонталі: 3. Міл

ководна затока. 7. Україн
ський танець. 9. Екзотична 
тварина. 10. Помилкове 
сприйняття дійсності.
11. Поет-співець у народів

Середньої Азії. 12. Орган 
державної влади. 13. Річка 
на Україні. 14. Старовинна 
монета. 15. Зрошувальний 
канал. 18. Старовинне суд
но. 19. Найвищий ступінь 
захоплення. 20. Велетен
ська хвиля. 22. Навколиш
ня місцевість. 27. Прониз-

21. Феодал у старій Поль
щі. 23. Політико-геогра- 
фічна одиниця. 24. Сіль
ськогосподарська машина. 
25. Столиця європейської 
держави. 26. Торгова точ
ка. 29. Байдужість. ЗО. Ан
глійський землевласник.

Склала Г. ВІНТОНЯК.
Бобринецький район.

ВІДПОВІДІ 
НА КРОСВОРД 

І. Чорноівана, вміщений 
у «МК» за 25 січня
По горизонталі: 5. Й5^в. 

9. Лонжа. 10. Рабатка.
11. Падіння. 12. Глибина.
13. Лусамбо. 14. Талер.
19. Садко. 22. іМоскаль.
23. Каланхое. 24. Ігнітрон.
26. Еклесія. 27. Вапно.
29. Адакс. 34. Інтрада.
36. Сутінок. 37. Рисунок.
38. Аерація. 39. Пайол.
40. Чапек.

По вертикалі: 1. Вакат. 
2. Номінал. 3. Ромбоїд. 

4. Ожина. 6. «Пряля». 7. Ка
таракт. 8. Багор. 15. Ар
хаїка. 16. Еспадон. 17. Со
ломка. 18. Алігнін. 20. Апа
трид. 21. Колобок. 25. Ме
моріал. 28. Поліном. ЗО. Ан
тураж. 31. Сікач. 32. «Ва
ряг». 33. Сутаж. 35. Котел.

А ЦТ (І програма)

впин. 20.20 — Чемпіонат
СРСР з баскетболу. Чолові
ки. Матч за 3-є місце. «Спар
так» (Ленінград) — «Буді
вельник». 21.00 — «Час».
21.40 — Фільм «Постріл». 
22.55 — ДоіО'мелтальггий те
лефільм. 24.05 — Новини.

«Батьки і діти». З серія. 
22.50 — Новини. 23.00 — Хо
кей: «Сокіл» — «Торпедо». 
3-й період. (Горький).

А ЦТ (II програма)

ві -— 19.50 — Новини. 21.00 
— «Час».
ввечері», 
град. По 
внпп.

21.40 — «В суботу 
Музичний Лепін- 
закінчеииі — Но-

від-8.00 — «Час». 8.40 — 
гупніться, сурмачі! 9.10 
Очевидне—неймовірне. 10.10
— Телефільм. «Софія Нова-
ленська». 1 серія. 11.30 — 
Повніш. 14.30 — Новини. 
14.50 — Документальні те
лефільми. 15.40 — Шахова 
школа.. 16.10 — Нонипи.
16.15 — В концертному .чалі
— школярі. 17.(З) — Народ
ний художник СРСР В. Фа- 
ворський. 17.40 — Мульт
фільм. 17.45 — До 25-річчя 
польоту 10. Гагаріна. «Кос
мічний вік. Сторінки літопи-

Фільм 3. « Перший за- 
18.45 — Сьогодні усві- 
19.00 — Мультфільм.

19.05 — <-В один і той же ве
чір». Ноні традиції і звичаї 
у селах Оренбурзької облас
ті. 19.45 — Нонипи. 19.50 — 
Телефільм «Софія Ковалев
ська*. 2 серія. 21.00—«Час». 
21.40 — Крупним планом — 
людина. 22.50 — Сьогодні у 
світі. 23,05 — Баскетбол. Ку
бок європейських чемпіонів. 
Чоловіки, «реал» (Мадрід) — 
«ІКальгіріс» (Каунас).

Д УТ

А ЦТ (І програма)

у8.00 — «Час». 8.40 
концертному залі — школя
рі. 9.25 — Науково-популяр
ний фільм «Доля моя — 
хліб». 9.40 — Мультфільми. 
10.10 — Телефільм «Софія 
Ковалевська». 2 серія. 11.20
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Комуністи 80-х. До
ка ментальні телефільми.
15.50 — Російська мова.
16.20 — Новини. 16.25 —
«Ермітаж». Рембрандт. 16.55
— Співає і танцює моло
дість. 17.10 — Фільм «Друзі 
з табору». 18.15 — Пошта

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний фільм. 8.35. 
9.35 — Географія. 8 клас. 
9.05. Ґ3.10 — .Англійська мо
ва. 10.05—Ннуково-популяр- 
ні фільми. «Там. де народ
жуються вулкани». «Друге 
відкриття гелію». 10.30. 11.40
— Російське мистецтво XVIII
ст. Архітектура. 11.00 —
В.-А. Моцарт. 12.10 — Фізи
ка. 7 цлдс. 12 40 — Радян
ське образотворче мистец
тво. Пейзажний живопис 
20—30-х років. 13.40 — Аст
рономія. 10 клас. 14.10 —
«Вода священна». Науково- 
популярний фільм. 14.20 — 
І. Соколов-Микитов. Сторін
ки життя 1 творчості. 15.00
— Новини. 18.00 — Новий».
18.20 — Документальний
фільм. 18.30 — «Дебют». Спі
ває Асіят Кумратова. 18.45

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Ритмічна гімнастика. 10.50— 
Концерт з творів україн
ських композиторів. 11.30 — 
Письменницькі діалоги. 12.15
— «Привіт мавпочці». Ляль
кова вистава. 13.05 — Нови
ни. 13.15 — Любителям во
кальної музики. 13.35 — На
ука і час. 14.05 — Факти 
свідчать. 14.50 — Для дітей. 
Художній фільм «Сто радо
щів. або Книга великих від
криттів». 15.55 — А. Мігрзов. 
Симфонія для органу. 16.30
— Зустрічі з театром. 17.20
— Скарби музеїв Украї- 

Айвазовський. «Серед
хвилі ». 17.35 — Концерт ху
дожніх колективів Україн
ського телебачення і радіо 
та майстрів мистецтв СРСР. 
19.00 — Актуальна камера. 
19.30 — Продовження кон
церту художніх колективів 
Українського телебачення і 
радіо та майстрів мистецтв 
СРСР. 20.50 — На добраніч, 
дітиі 21.00 — «Час». 21.40— 
Художній телефільм «Бать
ки і діти». 4 серія. 22.50 — 
Новини. 23.00 — Тото Нуту- 
ньо — гість молодіжної сту
дії «Гарт».

ні фільми народного артис
та СРСР кінорежисера С. Ге- 
расимова. «Учитель». 15.45— 
Виступає Державний ан
самбль танцю Туреччини. 
16.15 — «Паш дім». Телеі^йй* 
пал. 17.00 - МіжпародноЯК’- 
норамл. 17.:іо — Товариська 
зустріч з футболу Збірна 
Угорщини — збірна Бразі- 
лії. В перерві — 18.15 — Но
вини. 19.15 — Фільм «Два 
грошн надії». 21.00 — «Час». 
21.45 — Фільм-концерт «Бі
ля джерела». За участю на
родної’артистки СРСР І. Ар- 
хнпової. 22.50 — Футболь
ний огляд. 23.20 — Новини.

А УТ

нп.

16.00 — Новини. 16.15 
Срібний дзвіночок. 16.35 
Республіканська фізико-ма- 
тематичпа школа. «Комп
лексні числа». Передача II. 
17.10 — В.-Л. Моцарт. Кон
церт № 27 для фортепіано з 
оркестром. 17.45 — «Екран 
пошани Українського теле
бачення». Директор рад
госпу «Красноярський» Дні
пропетровської області В. І. 
Чорний. 18.00 — Кінопро- 
грама «Дивовижний світ 
природи». 18.30 — День за 
днем. (Кіровоград). 18.45 — 
Телефільм. (Кіровоград). 
19.00 — Актуальна камера. 
19.30—Футбол—хокей. 20.00 
— Молодіжна студія «Гарт». 
20.-15 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Ху
дожній телефільм - Батьки і 
діти». 2 серія. 22.50 — Кони
ни. 23.00 — В ритмі вальсу.

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

Документальний фільм. 8.35. 
9.35 — В. Маяковський. «Не
звичайна пригода». 7 клас. 
9.05. 12.30 — Іспанська мо
ва. 10.05 — Учням СП'ГУ. 
Історія. В. І. Ленін. «Як ор
ганізувати змагання?». 10.30. 
11.40 — Фізика. 9 клас. 11.00 
— Мамина школа. 11.30 — 
«Аджарські замальовки». 
Науково-популярний фільм.
12.10 — Природознавство. 4 
клас. 13.00 — Фільм «Веспя- 
•інй призов». 14.30 — Дра
матургія і театр. Л. Толстой.
15.10 — Новини. 18.00 —
Новини. 18.15 — Авторський 
■опцерт народного артиста 
СРСР, композитора Мурада 
Кажлаєва. 19.40 — Науково- 
’іс-пуляриий фільм «Дорога 
впадає в горизонт». 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — Но-

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины,
На украинском языио.

з ІЗ по 16

березня

1986 року
А. ЦТ (II програма)

цих днів. Ведучий політич
ний оглядач’ В. Бекетов. 
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Мультфільм. 19.10— 
Світ і молодь. 19.45 — Нови
ни. 19.50 — Телефільм «Со
фія Ковалевська». З серія. 
21.00 — «Час». 21.40 — До
кументальний телефільм. 
22.35 — Сьогодні у світі. 
22.50 — На фестивалі в Сан- 
Ремо,

— Чемпіонат СРСР з хокею. 
«Динамо* (Москва) — «Спар
так». В перерві — 20.00 
Вечірня 
«Час».
«Скарби республіки». 2:
— Новини.

казка. 21.00 —
21.40 — Телефільм- • ’>О сг

А УТ А ЦТ (І програма)

10.00 — Повніш. 10.20 — 
Програма передач. 10.25 — 
Виробнича гімнастика. 10.35
— Шкільний екран. 5 клас. 
Музика. 11.10 — Телефільм 
«Екіпаж». 11.30 — Для ді
тей — «Засць-задаваца». Ви
става. 12.20 — ИовипТі
— Таланти твої,
16.00 — Новини. ____
Срібний дзвіночок. 16.30 — 
Фотоетюд «Весна». 16.35 — 
.Тітепатурпа карта України. 
«І. Мнкнтснко в Одесі». 17.10
— Телефільм «Дерева жива 
душа». 17.30 — Колектив і 
п’ятирічка. Харківське на
уково-виробниче об'єднан
ня систем автоматизованого 
управління. 18.00 — День за 
днем. (Кіровоград). 18.15 — 
Оголошення. (Кіровоград). 
18.20 — Телефільм. (Кірово
град). 18.30 — Актуальна ка
мера. 19.00 — Футбол: «Ди 
намо» (Київ) — .Арарат» 
(Єреран). 20.15 — Па добра
ніч. діти! 21.00 — «Час». 
21.40 — Художній телефільм

і. 12.35 
Україно. 

16.10 —

8.00 — «Час». 8.40—Фільм- 
концерт < Ксльбаджарські 
ашуги». 9.00—«Прості склад
ні істини». Тележурнал для 
батьків. 9.30 — «Для всіх і 
для кожного». Про житлове 
будівництво в м. Чебоксари. 
10,00 — Здоров'я. 10.45 —
Телефільм «Софія Ковалев
ська». З серія. 11.55 — Вес
на. Кіностіод. 12.00 — Доку
ментальний телефільм «До 
робітників Європи і Амери
ки». (Про роботи В. І. Лені
на). 13.00 — Д. Храбровнць- 
кин. «Поки б'ється серце». 
Фільм вистава Ленінград
ського театру драми ім. О. С. 
Пушкіна. 14.30 — Новини.
14.45 — Продовження філь- 
му-виєтави «Поки б'ється 
серце». 16.00 — На чиїй ву
лиці свято? 16.50 — Новини. 
17.00 — «Про час 
бе». Поетична 
С. Городецькпй. 
«Співдружність».
пал. 17.45 — У світі тварин.
18.45 — Телефільм «Матч 
відбудеться за будь-якої по
годи». 1 і 2 серії, в перер-

9.00 — Ранкова пошта.
9.30 — Наш сад. 10.00 —
Програма телебачення Ка
захської РСР. 11.05 — «Пе
реможці». Зустріч війсь
кових зв'язківців. 12.30 — 
Телефільм «Твій син. зем
ле». 1 серія. 13.35 — Клуб 
мандрівників. 14.35 — Кон
церт з творів народного ар
тиста СРСР, композитора 
А. Ешпая. 16.05 — «В гостях 
у казки». Фільм «Мар’я-май- 
стриня». 17,50 — Вечір в 
Центральному будинку літе
раторів, присвячений твор
чості поета М. Рубцова. 
19.05 — Мультфільми. 19.35 
—Реклама. 19.40—Дні. Гсрш- 
віп. «Рапсодія в блюзових 
топах». 20.00 — Вечірня каз- 

20.15 — Світ рослин.
21.40—«Жпт- 
Фільм «Олек- 
23.10 — Но

ІО.Оо — Новини. 10.20 — 
Ритмічна гімнастика. 10.50— 
Доброго вам здоров'я.
— Ранковий концерт.
— Інтсрклуб. 12.35 — 
світ. 13.20 — Новини.
— «Незабутні». Художник 
М. Самокиш. 14.00 — Слава 
солдатська. 15.30 — Село і 
люди. 16.00 — Футбол: «Ме
таліст» — «Динамо» (Моск
ва). 2-й тайм. (Харків). 16.45
— Катруснн кінозал. 17.45— 
«Сонячні кларнети». Самоді
яльні художні колективи 
Житомирської області. 19.00
— Актуальна камера. 19.35
— Грає заслужений 
РРФСР В. Семенов 
20.00 — «Наші гості» 
грама Ленінградського теле
бачення. 20.45 - 
ніч. діти! 21.00
21.45 — Продовження 
грами Ленінградського 
лебауення «Версія»
ЦИКЛА’ «Через 
що склалися» 
програма «Крутяться 
ки». Під час перерви
22.45 — Новини

11.20.
11.35 

Д11ЕО-
13.30

На добра-
— «Час».

пре- 
те- 

3 
обставини, 

та естрадна 
дис-

Д ЦТ (II програма)
— До Дня працівнв- 

житлово-киму пального 
побутового 
населення.

і про се- 
антологія.
17.15 —
Те лежу р-

ка.
21.00 — «Час», 
тя славетних», 
сапдр Попов». 
ВНИИ.

п

к. ЦТ (1 програма)

9.10 — «Піонерія». Кіно
журнал. 9.20 — 11-й тираж 
«Спортлото». 9.30 — Бу
дильник. 10.00 — Служу Ра
дянському Союзуі 11.00 — 
Ранкова пошта. 11.30 —Клуб 
мандрівників. 12.30 — Му
зичний кіоск. 13.00 — Сіль
ська година. 14.00 — Худож-

9.40 
ків 
господарства і 
обслуговування 
Документальні фільми. 10.15
— Новосибірськ музичний. 
10.50 — Програма 
чення Татарської 
12.25 — Телефільм 
син. земле». 2 серія. 13.30 — 
Світ і молодь. 14.05 — Росій
ська мова. 14.35 — Якщо 
хочеш бути здоровим. -;^г>0
— «Ленінградські акварелі».
Фільм-концерт 15.20 — До
кументальний телефільм. 
15.30 — Розповідають наші 
кореспонденти. 16.00 — Чем
піонат СРСР з футболу. «Зе
ніт* ~ «Дніпро». 2-й тайм. 
16.45 — «Із скарбниці світо
вої музичної 1 
П.-С. Бах. Меса 
18.15 — Очевидне 
вірне. 19.15 — 
СРСР з футболу _____
— «Спартак» в перерві — 
20.00 — Вечірня казка. 21.ОС
— «Час». 21.45 — На екра
ні — кінокомедія. -Будьтє 
МОЇ.М ЧОЛОВІКОМ-»

телеба- 
АРСР.
«Твій

культури», 
сі мінор.

— пеймо- 
Чемпіонат 
« Шахтар»
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