
Пленум обкому
Компартії

коаіни
Нещодавно в Кіровограді відбувся пленум обко

му Компартії України.
іІленум розглянув питання «Про підсумки XXVII 

з’їзду КПРС і завдання партійних організацій об
ласті по виконанню його ріпіепь».

З доповіддю виступив перший секретар обкому 
Компартії України М. Г. Самілик.

В обговоренії і доповіді виступили перший сек- 
рі гар Зііам’янського міськкому партії Б. Г. Пере
верзев, машиніст екскаватора розрізу «Морозів- 
сьі.ніі» виробничого об'єднання «Олександріяву- 
г: і.:.: ■ В. М. Учакіп, перший секретар Гайворон- 
ського райкому партії А. І. Бабенко, перший за
ступник голови виконкому обласної Ради народ
них депутатів М. О. Сухомлин, бригадир трактор
ної бригади колгоспу імені Комінтерну Онуфріїв- 
ського району А. І. Литвин, перший заступник го
лови Олександрійського райвиконкому — голова 
районної ради агропромислового об’єднання М. А. 
Петрунін, секретар обласної ради профспілок
B. Г. Мізерна, голова колгоспу імені Дзержинсько- 
го Ііомпаніївського району В. І. Барахтій, учитель
ка Балахівської восьмирічної школи Петрівського 
району С. П. Логачевська. перший секретар обко
му комсомолу І. О. Шевченко.

На пленумі виступив член ЦК Компартії Ук
раїни. заступник Голови Ради Міністрів УРСР
C. І. Гуренко.

із заключним словом виступив перший секретар 
обкому Компартії Україшї М. Г. Самілик.

В обговореному питанні пленум обкому партії 
прийняв постанову.

Пленум схвалив заходи обкому партії по здійс
ненню рішень XXVII з'їзду КГІРС і XXVII з'їзду 
Компартії України.

В роботі пленуму взяли участь інструктор Від
ділу організаційно-партійної роботи ЦК КПРС 
М. С. Гаркуша, інспектор ЦК Компартії України 
В. 3. Постой.

Пленум обкому Компартії 
України розглянув питання 
«Про підсумки XXVII з’їзду 
КПРС і завдання партійних 
організацій області по вико
нанню його рішень». З до
повіддю у цьому питанні 
виступив перший секретар 
обкому партії М. Г. Самілик.

Наша партія, радянський 
народ, сказав він, живуть і 
працюють під великим вра
женням XXVII з'їзду КПРС, 
який пройшов у дусі ленін
ських традицій, дав відпові
ді на кардинальні питання, 
які висунув час, озброїв ко
муністів, усіх радянських 
людей ясним баченням зав
дань. Він ознаменував новий 
етап у розвитку Радянської 
Ф^ЖЙАИ і увійде в історію 
як з’їзд воістину стратегіч
них рішень, які визначають 
і будуть визначати характер 
і темпи нашого руху на ро
ни і десятиріччя вперед.

В Політичній доповіді, з 
якою виступив Генеральний 
секретар ЦК нашої партії 
М. С. Горбачов, в резолюції 
по Політичній доповіді, но
вій редакції Програми КПРС 
з марксистсько-ленінських 
позицій обгрунтована вису
нута квітневим (1985. р.) Пле
нумом ЦК КПРС концепція 
прискорення соціально-еко
номічного розвитку країни, 
визначені конкретні шляхи 
всебічного удосконалення 
соціалізму. Вищий партій
ний форум виробив еконо
мічну стратегію і соціальну 

Ч|вдлітику партії, основопо
ложною метою * якої є 
неухильне підвищення ма
теріального і культурного 
рівня життя трудящих.-

Місце і роль обласної пар
тійної організації, сказав 
доповідач, визначено в ор
ганізаційно-політичних захо- 

дах по виконанню рішень 
XXVII з'їзду КПРС і XXVII 
з'їзду Компартії України. 
Ними передбачено здійсни
ти перебудову психології 
кадрів, зміцнити дисципліну 
й організованість, підвищи
ти відповідальність за до
ручену роботу, її результа
тивність. Особлива увага 
звертається на те, щоб для 
кожної парторганізації, кож
ного трудового колективу 
чітко визначити конкретні 
завдання як на найближчий 
період, так і на перспекти
ву, створити обстановку ді
ловитості і вимогливості, 
критики і самокритики, на
лагодити контроль за вико
нанням планів і соціалістич
них зобов’язань. Партійні 
комітети і первинні органі
зації націлюються на все
мірну інтенсифікацію вироб
ництва на основі науково- 
технічного прогресу, струк
турної перебудови, ефек
тивних форм управління, 
організації і стимулювання 
праці.

В дванадцятій п’ятирічці 
випуск промислової про
дукції збільшиться більше, 
ніж на 40 процентів. Майже 
на такий рівень належить 
підняти продуктивність пра
ці. Вирішення цих завдань 
значною мірою залежить 
від глибокої технічної ре
конструкції і переозброєн
ня виробництва на базі най
новіших досягнень науки і 
техніки. В області на ці цілі 
заплановано направити в 
1,6 раза більше засобів, ніж 
у минулій п’ятирічці. Далі 
доповідач зупинився на 
стані справ з використан
ням устаткування, освоєнням 
виробничих потужностей на 
ряді підприємств.

В організаційних заходах

економії 
сирови-

обкому партії, ска
зав далі М. Г. Са- 
мілик, визначені 
конкретні завдан
ня по

палива, енергії, 
ни та інших видів ресур
сів. Треба встановити суво
рий контроль за їх реаліза
цією. Сьогодні жодного ве
ликого господарського і со
ціального завдання не мож
на вирішити без докорінно
го поліпшення якості про
дукції. Складений за про
позиціями підприємств про
ект обласної програми 
«Якість» передбачає підви
щення долі виробів вищої 
категорії якості всього на 
11 процентів, в той час, як 
Основними напрямами еко
номічного і соціального роз
витку країни цей показник 
намічено майже подвоїти. 
Такий же стан і з програ
мою «Труд». Тож партійним 
комітетам і первинни/л ор
ганізаціям необхідно поси
лити вимогливість до гос
подарських керівників за 
здійснення планів по науко
во-технічному прогресу.

Рішення XXVII з'їзду пар
тії вимагають негайної пе
ребудови мислення і робо
ти всіх технічних кадрів, та
ких її форм і методів, які б 
гараніували досягнення на
міченого. Треба зробити все, 
щоб забезпечити безумовне 
виконання річного плану 
кожним трудовим колекти
вом. Від цього залежить 
успіх п’ятирічки в цілому.

XXVII з'їзд партії поста
вив завдання підняти на 
якісно новий рівень капі
тальне будівництво. В по
точній п’ятирічці в області 
належить забезпечити на
рощування потужностей і 
обсягів виконуваних робіт 
не менше ніж на 28 процен
тів. В промисловому будів
ництві треба сконцентрува
ти сили і засоби на рекон
струкції і технічному пере
озброєнні підприємств, у 
соціальній сфері — на спо
рудженні житла, шкіл, ди
тячих дошкільних і лікуваль
них закладів. Передбачено 
на 46. процентів збільшити 
обсяги будівництва житла 
господарським способом 
більше, ніж у два рази,—за 
рахунок коштів житлово-бу
дівельних кооперативів. На 
жаль, ще немає перемін на 
краше в діяльності комбіна
ту «Кіровоградважбуд», йо
го трестів, домобудівного 
комбінату. Бюро обкому 
партії нещодавно розгляну
ло питання про зрив вико
нання плану будівництва 
житла і об'єктів соціально- 
побутового призначення в 
одинадцятій п’ятирічці і на
мітило конкретну програму 
поліпшення справ у капі
тальному будівництві.

Далі М. Г. Самілик доклад
но зупинився на завданнях 
розвитку агропромислово
го комплексу області. У від
повідності з вимогами XXVII 
з'їзду партії, треба добити
ся рішучого перелому. ІЗже 
в поточній п’ятирічці необ
хідно збільшити виробни
цтво валової продукції сіль
ського господарства на 22 
проценти. В цьому році для 
безумовного виконання пла
ну пролажу державі 1 міль
йона 250 тисяч тонн хліба 
треба зібрати з кожного 
гектара не менше ЗО цент
нерів зерна, а його валове 
виробництво довести до 2 
мільйонів 700 тисяч. Голов
ний шлях до досягнення на
мічених рубежів — підви
щення родючості земель,
(Закінчення на 2-й стор.).

ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ
Відбулося чергове засі

дання бюро обкому комсо
молу, на якому було роз
глянуто питання «Про ро
боту комітетів ЛКСМУ по 
організації шефства над 
розвитком і спорудженням 
важливих народногоспо
дарських об’єктів у 1985 
році, розташованих на те
риторії Кіровоградської 
області, і завдання на 1986 
рік».

Торік комітети комсомо
лу області здійснювали 
шефство чад будівництвом 
і реконструкцією об’єктів 
виробничого об'єднання по 
сівалках «Червона зірка», 
оголошених республікан
ською комсомольською бу
довою. а також споруджен
ням і експлуатацією ву
гільних шахт виробничого 
об'єднання «Олександрія- 
вугілля». Бюро обкому 
ЛКСМ України відзначи
ло, що при активній участі 
комсомольців і молоді на 
реконструкції «Червоної 
зірки» було освоєно 4112 
тисяч . карбованців буді
вельно-монтажних робіт. 
Торік достроково введено 
в дію пусковий комплекс 
корпусу № 91. Здано в 
експлуатацію шахту «Вед- 
межоярська», яку було пе
рейменовано в шахту іме-~ Серйозно недопрацьовував

ЩОБ НЕ «СТАРІЛИ» 
ФЕРМИ
Щодня після першого 

доїння поспішаю я додо
му. Перша втома дається 
взнаки. Та все ж не можу 
байдуже пройти мимо ми
лих серцю краєвидів. Мо
же тому, що все тут рід
не, знайоме? І протоптана 
через цільних стежина. І 
скелі, що завмерли біля 
самої води. І...

Тепер смішним здається, 
що колись, одразу по за
кінченні школи, вирішила 
я змінити місце прожи
вання, поїхала на одну з 
вірменських ткацьких фаб
рик. Що потягло мене ту
ди? Хороші заробітки? Ро
мантика молодості? Прес
тижна робота?

Спочатку осе наче було 
добре. І грошей вистача
ло, і робота набагато чис
тіша, ніж у колгоспі. Але 
приходив у снах наш но- 
воукраїнський степ із спі
вучим жайвором у височи
ні над ним — і так мулько 
ставало на серці... Тому од
ного разу не витримала, 
зібралася — і в дорогу...

Пропливали за вікном 
вагона вірменські краєви
ди, а я душею вже була 
вдома. Набігали одна за 
одною шпали, наближаю
чи до рідних місць — єди
ної нашої вічної пристані.

Ось так щемливою стру
ною озвався в моїй душі 
край отчий. Озвався І за
бринів. Сильної Всепере- 
магаюче! Заглушив усі ін
ші поклики. Повернув у 
НоБоукраїнку, до людей, 
у яких на очах росла, до 

ні Ленінського комсомолу.
Ударно попрацювали мо

лоді шахтарі виробничого 
об’єднання «Олександрія- 
вугілля».

Разом з тим, комітети 
комсомолу ще. не повністю 
використовують наявні ре
зерви по мобілізації моло
дих будівельників на ус
пішне виконання планів і 
соціалістичних зобов'я
зань. Не викопана наміче
на будівельна програма на 
реконструкції об'єктів рес
публіканської комсомоль
ської будови «Червона зір
ка». КМК мулярів буді
вельного управління «Маш- 
буд», який тут працює, із 
завданнями па 1985 рік не 
справився. Не виконали 
планів і ряд КМК вироб
ничого об’єднання «Олек- 
сандріявугілля». Кірово
градський міськком і Кі- 
ровськпй м. Кіровограда 
райком комсомолу слабо 
спрямовували зусилля ко
мітетів комсомолу на ор
ганізацію соціалістичного 
змагання на будовах, по
ліпшення умов праці і від
починку. Позицію спосте
рігача займав і обласний 
штаб комсомольської бу
дови в/о «Червона зірка».

РІШЕННЯ XXVII З'ЇЗДУ КПРС — В ЖИТТЯ1

роботи доярки. Бо хіба ж 
можна було все, дороге 
серцю, забути? Інакше — 
треба було б зламати са
му себе. Бо чого ж пра
цює тоді людина? Щоб жи
ти, лише матеріально за
безпечивши своє існуван
ня? Ні.. Є інша, набагато 
більша цінність, яка ке
рує нами, рухає вперед.

А ферма моя і справді 
мені рідна. Адже прибіга
ла сюди ще малим дів
чам, слідком за матір’ю. 
Сміялися доярки, жарту
вали:

— Бач, яку помічницю 
маємо...

А воно й справді так 
вийшло. Повернулась до 
них назавжди.

Але, що нині стримує 
дівчат, коли заходить мо
ва про професію доярки? 

Усталена думка про непре- 
стижність професії зма
лечку, в роки шкільного 
дитинства?

Ось є у школах загони 
юних тваринників. Хорошу 
справу розпочав наш між
шкільний навчально-вироб
ничий комбінат. Тут ціла 
група дівчат вивчає осно
ви тваринництва, практич
но опановує доїння Вліт
ку минулого року було 
організовано літній табір 
праці і відпочинку для 
юних доярок у селі Весе
лий Кут нашого району. 
Подобалося там дівчатам. 
Протягом усієї практики 
заміняли вони доярок (до
їти ж корів навчилися ще 
до цього, приїжджаючи 

комітет комсомолу тресту 
«Кіровоградмашважбуд».

Бюро обкому комсомолу 
суворо вказало першим 
секретарям Кіровоград
ського міськкому В. Кули
ку і Кіровського райкому 
комсомолу м. Кіровограда 
С. Мальованому на недо
ліки в організації комсо
мольського шефства над 
розвитком і спорудженням 
комсомольської будови 
виробничого об’єднання 
«Червона зірка».

Міськкоми, райкоми 
ЛКСМУ зобов'язано по
ліпшити шефство комсо
мольських організацій над 
спорудженням і рекон
струкцією важливих -на
родногосподарських об’єк
тів і вугільних шахт. Особ
ливу увагу треба приділи
ти виконанню будівельно- 
монтажних робіт па спо
рудженні вугільного роз
різу «Костянтіїїіівськпй».

Міськкомам і райкомам 
комсомолу постійно дбати 
про направлення юнаків і 
дівчат за комсомольськи
ми путівками на ударні 
комсомольські будови в 
області.

Бюро обкому комсомо
лу розглянуло ряд інших 
питань внутріспілкового 
життя.

*

щотижня на ферму). Кож
на знала корів сеоєї гру
пи.

Цього літа міжшкільний 
навчально - виробничий 
комбінат планує організу
вати табір в колгоспі «Ук
раїна», щоб дівчата опа
новували машинне доїн
ня. Це правильно. Адже 
треба вчити молодих не 
на гірших, а на кращих 
фермах, щоб зацікавити, 
заохотити їх.

Все це робиться у міс
ті. І подумалось мені: а 
чому б не запровадити та
ке навчання і таку практи
ку по всіх селах? Треба, 
щоб і керівники колгоспів 
та радгоспів, і директори 
шкіл повернулися лицем 
до тваринництва. А то про 
рослинництво, рільництво, 
прямо скажу, краще дба
ють, а про нас, тваринни
ків, чомусь забувають. Є у 
сільських школах (правда, 
не скрізь) учнівські вироб
ничі бригади. То чому б не 
створити о них ланки 
доярок? До них, до речі, 
можливо, і хлопці побажа
ли б увійти.

Це — конкретне поле 
діяльності. Є над чим 
подумати, попрацювати. 
Впевнена, у пошуку бу
дуть знайдені й інші ва
ріанти. Але проблему тва
ринницьких кадрів треба 
вирішувати. І по-справж
ньому братися за справу 
слід негайно.

О. РОЙБУЛ, 
доярка МТФ № 2 кол
госпу «Росія» Новоук- 
раїнського району, 
член МПРС.
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(Закінчення. манітні товари і послуги.
Початок на 1-й стор.). Вирішуючи це завдання, під

приємства області в першо
му кварталі додатково до 
плану виробили більш, ніж 
на 11 мільйонів карбован-

широке застосування інтен
сивних технологій, в першу 
чергу у вирощуванні ози
мої пшениці.
. Дальше нарощування ви
робництва тваринницької 
продукції в дванадцятій п’я
тирічці організаційно-полі
тичними заходами передба
чено забезпечити, в основ
ному, за рахунок підвищен
ня продуктивності худоби і 
птиці. Середньодобовий на
дій молока на корову пови
нен скласти 2800 кілограмів, 
середньодобові прирости 
на відгодівлі худоби — 
700—800, свиней — 350—400 
грамів. Добитися таких по
казників можна тільки на 
основі докорінного поліп
шення племінної справи і 
відтворення стада.

У відповідності з наміче
ним планом, належить здійс
нити велику соціально-куль
турну програму на селі. Для 
цього будуть потрібні знач
ні кошти. Тому в кожному 
господарстві необхідно роз
робити і здійснити конкрет
ні заходи по підвищенню 
економічної ефективності 
виробництва. Повсюдне 
впровадження бригадного 
підряду, госпрозрахунок, 
повна самоокупність лозин
ні стати нормою для всіх 
колгоспів і радгоспів. Нозі 
органи управління агропро
мисловим комплексом по
кликані забезпечити реаль
ну і ефективну інтеграцію 
сільського господарства і 
пов'язаних з ни?л галузей 
промисловості. Облагро- 
прому слід предметно зай
нятися практичною діяль
ністю, питаннями, безпосе
редньо пов’язаними з до
лею планіз 1986 року і п’я
тирічки в цілому.

XXVII з’їзд КПРС розви
нув і поглибив програму по 
піднесенню життєвого рівня 
радянських людей на якіс
но новий, більш високий 
рівень. Одна з актуальних 
проблем — задозолення 
зростаючого попиту трудя
щих на високоякісні і різно- 

чої перебудови 
партійної роботи у 
зв'язку з новиз
ною, масштабніс
тю і складніс-

ців товарів народного спо- 
гзживання. І все ж із завдан

ням не справились 15 ви
робничих об’єднань і під
приємств. На цій важливій 
ділянці треба найрішучішим 
чином викорінювати кон
серватизм, косність.

У світлі вимог.XXVII з’їз
ду партії необхідно доко
рінно перебудувати роботу 
торгівлі. Для прискорення 
роззитку товарообігу, а він 
за п’ятирічку позинен зрос
ти більше, ніж на чверть, 
треба активніше використо
вувати місцеві джерела по- 
познення тозарних ресур
сів, в тому числі і за раху
нок розвитку підсобних про
мислів колгоспів.

По-новому, енергійніше 
слід вирішувати питання 
роззитку платних послуг, 
обсяг яких за п’ятирічку 
має збільшитися майже на 
третину. Необхідно подола
ти істотний розриз у рівнях 
побутових послуг, які на
даються міським і сіль
ським жителям.

Викликає тризогу те, що 
останнім часом послаблена 
увага окремих партійних І 
радянських органів до ре
форми загальноосвітньої і 
професійної школи. Облзи- 
конком піддано справедли
вій критиці в доповіді на 
Пленумі ЦК Компартії Ук
раїни за недостатнє докла
дання зусиль по реконструк- 
ції і добудові шкіл для 
прийому в них дітей-шести- 
літок. Розробленими орга
нізаційно-політичними за
ходами передбачено в стис
лі строки ліквідувати недо
ліки а здійсненні шкільної 
реформи.

Істотного поліпшення ви
магає організація охорони 
здоров'я в області і, на
самперед, охорона мате
ринства і дитинстза.

Значну увагу доповідач 
приділив питанням докорін-

тю поставлених завдань, 
повсюдного утвердження 
атмосфери творчості і ви
могливості, суворого дотри
мання внутріпартійної де
мократії, принципу колек
тивності керізництва, роз
витку критики і самокрити
ки, посилення контролю і 
перевірки виконання.

Зупинившись на кадро
вому питанні, М. Г. Самілик 
підкреслив, що керівні кад
ри повинні формуватися на 
вирішенні великих і відпо
відальних завдань, здійснен
ні напружених планів, по
доланні труднощів. Відділам 
обкому, міськкомам ‘і рай
комам партії слід здійснити 
конкретні заходи по атеста
ції партійних, радянських, 
профспілкових, комсомоль
ських і господарських кад
рів, треба ширше викорис
товувати практику заслухо
вування звітів і повідомлень 
керівників, проведення спів
бесід і гласного затверд
ження характеристик .

На з’їзді з новою силою 
прозвучала ленінська думка 
про необхідність боротися 
за чисте і чесне обличчя 
партійця, постійно турбува
тися про поповнення партій
них рядів свіжими силами і 
вихозання комуністів. Для 
поліпшення цієї роботи не
обхідно в кожній партійній 
організації створювати об
становку високої взаємної 
вимогливості і принциповос
ті, умози для широкого роз
витку критики і самокрити
ки.

В прозеденні лінії партії 
немала роль відводиться 
Радам народних депутатів, 
профспілкам, комсомолу. 
Заздання Рад — всемірно 
мобілізувати маси на вико
нання планів, ширше вико
ристати місцеві можливості 
і резерви для задоволення 
повсякденних запитіз і по
треб людей, координувати 
і контролювати роботу під
приємств і організацій, особ
ливо з питаннях розвитку 
господарського способу бу
дівництва і розвитку сіль
ських господарстз.

Облпрофраді слід більше 
уваги приділяти розвитку 
соціалістичного змагання за 
успішне виконання планіз 
1986 року і п’ятирічки в ці
лому, підвищенню ролі і 
відповідальності трудових 
колективіз у зміцненні ди
сципліни, удосконаленні ор
ганізації виробництва, по
силенні режиму економії, 

поліпшенні умов праці, по
буту і відпочинку трудящих. 
І, звичайно ж, ні на хвилину 
не забувати про створення 
і розвиток тваринницьких 
комплексів промислових 
підприємств на кооператив
них засадах.

Обкому комсомолу треба 
допомогти комсомольським 
організаціям виробити і 
здійснити заходи по поси
ленню трудового, ідейно- 
політичного і морального 
виховання молоді, залучен
ню її до актизної участі у 
вирішенні конкретних еко
номічних і соціальних зав
дань п'ятирічки. !

Взятий партією курс ство
рює сприятливі умови для 
значного підвищення Ддео-- 
логічної роботи. Однак у її 
проведенні часто продов
жується компанійщина, від
рив пропаганди від життя і 
недооцінка гостроти назрі
лих проблем, є елементи ; 
схоластики і споглядальнос
ті. Те, що досягнуто і роби
ться зараз, треба оцінювати 
масштабністю І складністю 
нових заздань. Не .можна 
розраховувати на позитиз- 
ний результат, коли ідеоло- Н 
гічні працівники будуть, як 
і раніше, шукати кабінетні 
рецепти перебудови. З’їзд ‘ 
поставив вимогу про по
всюдне дотримання ленін
ського принципу: завжди і 
за всіх обставин потрібна 
правда. Називати речі свої
ми іменами, судити про все 
начистоту, об’єктизно оці
нювати досягнуте, завжди і 
у всьому виязляти високу 
вимогливість — все це по
винно стати непохитним 
правилом як в ідеологічній, 
так і у всій партійній роботі.

Далі доповідач зупинився 
на зазданнях, які стоять пе
ред засобами масової ін
формації і пропаганди, за
кладами культури і спорту,; 
правоохоронними органами, 
питаннях удосконалення 
оборонно-масової роботи.

Міськкоми і райкоми пар
тії, сказав М. Г. Самілик, 
закінчуючи доповідь, пер
винні партійні організації 
покликані зробити все, щоб 
кожен комуніст знаходився 
на передньому краї творчої 
роботи, показував приклад 
самовідданості і неухильно
го виконання свого обо
в’язку. Він висловив тзерду 
впезненість у тому, що ко
муністи, всі трудящі облас
ті з усзідомленням високої 
відповідальності перед пар
тією і народом зроблять 
усе для успішного виконан
ня рішень XXVII з’їзду 
КПРС І XXVII з’їзду Ком
партії України.

«Вітаємо вас із днем 
ударної праці — Всесоюз
ним ленінським комуніс
тичним суботникомі Зичи
мо звитяжного труда та на
снаги!». Такими словами 
збираються почати 19 квіт
ня робочий день усі ті, хто 
вже сьогодні прагне пере
творити його у справжнє 
сзято праці. Звучатимуть 
вони в усіх цехах і на тери
торії підприємства. Про це 
сьогодні турбуються фаб
ричні радіоаматори, а ще 
комітет комсомолу готує 
святкові випуски «Комсо
мольського прожектора», а 
в день суботника в цехах 
підприємства вийдуть свіжі 
випуски «бойових листків», 
«блискавок».

З день «червоної» суботи 
усі 209 комсомольців труди
тимуться на своїх робочих 
місцях — курс на нарощу

СУБОТНІМ
ДОДАТКОВО
10 ТИСЯЧ ПАР

вання темпів виробництва 
близький кожному з них. 
Виконання програми режи
му економії цього дня пе
редбачається реалізувати у 
такій цифрі — 10 тисяч 
взуття на заощаджених 
теріалах. Як і нині, у день 
суботника зобов’язалися по
трудитися належно наші 
«маяки» — заготівельниці 
цеху № 4 Антоніна Зайцева 
та Олена Янковська, їх -'ко- ** 
лега з шостого цеху Марія 
Гема, закрійниця цеху № 1 
Тетяна Дубосарська. Зви
чайно, їхня ініціатива про-* 
демонструвати тієї суботи 
весь молодечий запал і 
вміння знайде підтримку.

Т. ГРАБОВСЬКА. 
секретар комітету ком
сомолу Кіровоградської 
взуттєвої фабрики імені 
60-річчя Радянської Ук
раїни.

Поліна Філіпова працює у відділі використання ед«* 
ного книжкового фонду Добровеличківської райоїй^,1 
бібліотеки для дорослих. Лектори, агітатори та 
гандисти райцентру — її постійні замовники. Вони зна* 
ють: Поліна не лише допоможе знайти потрібну рідкісну 
книгу, але й порадить, проконсультує стосовно підбору 
пропагандистської літератури.

Сама Поліна заочно вчиться на третьому курсі Київ
ського державного інституту культури, А найголовніше 
її громадське доручення — заступник секретаря комсо
мольської організації райвідділу культури.

На знімку: П. ФІЛІПОВА під час роботи.
Фото С. ФЕНЕНЯА.

П'ЯТИРІЧКА: РІК ПЕРШИЙ

Замість «якось буде»—«буде
Уже минув перший квартал першого року дванад

цятої п'ятирічки. Саме з цього, першого року у робо
ті будь-якого колективу неодмінно мають простеж«- 
тись нові зміни. Для когось — у стилі керівництва, 
хтось перегляне ритм виробничих планів, третьому 
буде досить лиш систематизувати звичну тактик}' ви
сокоякісної продуктивної праці. Хтось, зрештою, 
почне з нуля.

До котрої з цнх новофункціональпих груп відно
сять себе молоді спеціалісти й трудівники механічного 
цеху Новомиргородського ремонтно-транспортного 
підприємства? Що вдалося з початку року, а над чим 
колектив працює? Ці та інші питання були задані під 
час розмови з керівником комсомольсько-молодіжного 
колективу токарів згаданого цеху Олександром ПО- 
ТАПОВИМ.

На видному звідусіль 
місці 3 цеху висить вим
пел — «Тут працює ком
сомольсько - молодіжний 
колектив. Бригадир — 
О. Потапоз».

КОР.: Які зміни просте
жуються З ВИСОТИ ДОСВІДУ 
вашого КМК! Чим знамен- 
ним відзначається для вас 
1986-й рік!

О. ПОТАПОЗ: Як комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив ми працюємо з ми
нулого року. Та в рік ни
нішній перейшли I ряд

проблем. Якщо почати з 
головного, то потерпаємо 
через нестабільність брига
ди: на сьогодні в ній дза 
комсомольці з чотирьох 
працюючих. Де решта? Од
ного немає, пішов служи
ти до армії, інший вчи
ться... А от замінити ні
ким. Чомусь в одному на
шому ремонтно-транспорт
ному підприємстві і, зокре
ма, а нас у цеху, молодь 
подовгу на затримується. 
Пробували з’ясувати при
чини. Усе практично ззо- 

диться до одного — ро
бота на з чистеньких, не
легка та й умінь вимагає.

КО?.: 1 як же ви пробує
те вирішувати цю пробле
му!

О. П.: Дзвонили, як ка
жуть, у всі дзвони, та мар
но. Як «прив’язати» тако
го бажаного молодого 
працівника до верстата, 
коли він сьогодні тут, а 
завтра, того й дивись, там? 
Обіцяти золоті гори? їх 
немає. Ось чому тільки і 
покладаємося на власні 
сили. Робота , як уже бу
ло сказано, не так, щоб 
незрозуміла, а все ж на
виків поводження з меха
нізмами вимагає. До цьо
го додати те, що всі вер
стати не нозі, хоч і ремон
товані, тож і з ними треба 
уважно, по-людськи. Тому 
одне, що кожен повинен 
уміти працювати принайм
ні ще на одному виді вер
статів, а ще — розумітися 
на загальній технології об
робки металу. У сумі ви
моги. до працюючих до
сить високі. Значить, біль- 

шіст» із втікачів просто 
лякається тих проблем. 
Воно й зрозуміло — прос
тіше справу геть не почи
нати, аніж долати трудно
щі з робз-і. Це триво
жить.

КОР.: Олександра, як ви 
у застосуванні до себе 
розумієте потребу перебу
дови!

О. П.: Так, як воно й 
має бути — мова про пе
ребудову у психології 
праці, точніше, ставленні 
до праці. Власне, у сьо
годнішній нашій розмові 
вже були думки з цього 
приводу. На мою думку, 
якраз зона, психологічна 
перебудоза стилю роботи 
з «якось буде» на «буде 
якість» і має стати голоз- 
ним у нашій роботі.

Як бригадир бачу своє 
покликання не лише у за
безпеченні виконання ви
робничих завдань, але й у 
створенні відповідного 
мікроклімату з колективі. 
Як ото кажуть про важли
вість уважного ставлення

ЯКІСТЬ»
до будь-яких потреб та 
запитів рядових членів 
бригади, то це не просто 
слова. Візьмемо таку річ. 
Займаємося ми так зва
ною реставрацією деталей 
до двигунів тракторів (бе
ру конкретно сьогоднішню 
пору, бо за короткий час, 
що мине незабаром, бу
дуть інші види ремонту). 
Скажу, що якісно полаго
дити окремі системи чи 
механізми не кожному і 
вдається. Тому не зловжи
ваю, як кажуть, службовим 
становищем: враховую ре
альні можливості кожного 
з хлопців. Браку не «гони
мо», бо він несумісний зі 
званням КМК.

По ходу придивляємося 
до можливих прискорюва
чів — тієї ж економії ма
теріалів, для прикладу. 
Через те, що контакти із 
завідуючим ремонтною 
майстернею В. О. Каль- 
ненком у нас ділові, спіль
но вирішуємо й так звані 
робочі питання. Для при
кладу: донедавна ми ви

робляли деталі необхідної 
форми і призначення з 
готових цільних заготовок. 
У результаті величезна 
кількість металу йшла у 
відходи. Нині ж на наші 
запити до цеху надходять 
своєрідні напівфабрика
ти — пустотілі деталі, при 
обробці яких втрати міні- . 
мальні.

Надалі ж бачимо свою ІІ 
роботу саме такою: поми
лок не повторювати, іти 
вперед саме завдяки впро
вадженню прийомів інтен- 
сивнішої роботи. І — ще 
менше залежати від рятів
них для багатьох балачок 
про «специфіку» вироб
ництва та його нібито за
плановані втрати,

1. КУЦВНКО, 
спецкор аМоподого 
комунара».

Новомиргородський 
район.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Хоче
мо ознайомитися з офіцій
ною думкою представників 
адміністрації ремонтно- 
транспортного підприем-лі 
ства з приводу вказаних“ 
проблем, а також з пози
цією Новомиргородського 
райкому комсомолу. Прос
то вичікувати—найневдяч- 
ніше в їх становищі занят
тя.
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ЛЮДИ ТЕБЕ
ПІДТРИМАЮТЬ

КІ 
лист 

вибір
і

старші 
Манюта,

Остан- 
медучм-

Шановна Галино 
Прочитав твій 

скажу найперше: 
твій правильний.

1 не міг не звернути 
уваги на слова: «Довелось 
мені зустрітися з черствіс
тю, байдужістю медично
го персоналу в ставленні 
до хворих, відсутністю 
відповідальності». Не ста
ну повністю заперечувати 
— може й є такі випадки. 
Але я хочу назести тобі, 
Галино, приклади люд
ського ставлення до своїх 
обов'язків.

Торік з Голованівської 
райлікарні мене направи
ли в Кіровоград з онко
логічний диспансер для 
консультації. Там лікував
ся я майже три місяці. Лі
кував мене завідуючий 
відділенням О. С. Чалий, 
операцію робив головний 
лікар В. 1. Яринич. Ще лі
кували мене В. В. Балан і 
тиждень молодий лікар 
І. А. Фоменко. З якою 
уважністю, добротою ста
вились вони до хворого! 
Так само і молодший ме
дичний персонал: 
медсестри С. Г. 
С. М. Гайдамака.

1ня — випускниця 
лища 1984 року, як і Л. М. 
Голубчик, Н. 8. Панфілоза 
I багато інших.

Потім ще я лежав мі
сяць у Голозанівській рай
лікарні, згодом три місяці 
ходиз на перев'язки а 
місцезу дільничну лікар
ню. Хворіє з мене дружи
на, не раз доводилось лі
карів викликати вночі. Зав
жди їхня допомога безвід
мовна. Немає з мене для 
цих людей іншого слова, 
як слово подяки за увагу, 
доброту.

Не без того, Галино, 
трапляються в медицині 
люди,, не гідні одягати бі
лий халат, але більшість 
медиків — чесні, трудолю
биві, благородні.

Так що, Галино, ти вибір 
зробила правильний. Про
довжуй навчатись, оволо- 

Ьдівай майстерністю. І іце— 
будь такою ж чесною і

відвертою зазжди, говори 
відкрито про недоліки, не 
приховуй свого прізвища. 
Люди тебе завжди під
тримають.

М. ЧУБ, 
зетеран Великої Віт
чизняної війни, Інвалід 
другої групи.

с. Перегонівка, 
Голованівський район.

НЕ ТРЕБА

ГадиноІ
Тзій лист і схвилював, і 

ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ*^^

«ПОДІЛЮСЯ
СУМНІВАМИ...»

Під такою назвою «Молодий комунар» опублікував , 
22 лютого цього року лист Галини К. Він викликав , 

і велику читацьку пошту. Частину листів-відгуків ми ' 
опублікували 15 березня. ' (

Галина просила переконати з хибності її думок на , 
конкретних прикладах. Сьогодні ми продовжуємо', 

, розмову. ' ,

обурив мене. Схвилював 
тому, що ти розчарувала
ся, потребуєш допомоги. 
Обурив, бо... На можна 
узагальнюзати такі понят
тя, як черствість, байду
жість медпрацівників.

У неврологічному відді
ленні Доброзеличківської 
центральної районної лі
карні я працюю всього ли
ше вісім місяців маніпуля- 

ційною сестрою. Але й на 
практиці у Врадіївці Мико
лаївської області (закінчу
вала медучилище у Пер- 
зомайську) подібного не 
зустрічала.

Зараз наш колектив пра
цює з найбільшою відда
чею сил і енергії, аби хво
рому полегшало. І, навпа
ки, буває, що котрийсь із 
хворих пола« і поскаржи
ться, нагрубить. Однак ми 
на ображаємось, а так са
мо ввічливо і стримано з 

ним обходимось, бо розу
міємо стан і фізичний біль 
такої людини.

Свою роботу я люблю і 
ніколи не зраджу їй. Коли . 
хворіла — лікували мене 
сердечні, добрі і віддані 
своїй спразі люди в білих 
халатах. Захотілося й собі 
бути схожою на них. А ко
ли після 8-го класу не вда
лося вчитися в медучили- 
щі, зступила до нього уже 
після десятого.

Дивує те. як ти опинила
ся в ролі стороннього 
спостерігача (саме так я 
зрозуміла тебе), адже ж 
пишеш, що труднощі не 
лякають тебе і долаєш їх.

1

А це хіба не труднощі — 
довести своїм особистим 
прикладом гуманність про
фесії? Та ти почала розча
ровуватись, втікати з «по
ля бою».

Скажу ще про одне. По
дяки хворих дали мені 
зрозуміти, що за корот
кий час я спрацювалася з 
колективом, а мій вибір 
празильний. А це, Галино, 
найголовніше в житті.

Думаю, що мій лист не 
тільки підтримає тебе, а й 
допоможе розібратися, 
утвердитись у правильнос
ті вибору твого життєвого 
шляху.

Хай щастить тобі!
7. ФЕДОРОВА, 

манілупяційна сестра 
неврологічного відді
лення Добровелич- 
ківської центральної 
районної лікарні.

1

ме-

ма
на 

ще 
об-

Учні Кіровоградського 
медичного училища імені 
Є. О. Мухіна обговорили 
твій лист, ГалиноІ І думка 
у всіх одна: черствим, бай
дужим немає місця в 
дицині.

Безперечно, серед 
дичних працівників, 
жаль, зустрічаються 
випадкові люди. Але, 
говорюючи твого листа, 
учні чомусь намагались 
пригадувати тільки добре 
ставлення середнього ме
дичного персоналу до 
хворих. Ось деякі з них:

«Під час навчально-ви
робничої практики у мене 
була добра, всіма шано
вана настазниця-медсест- 
ра».

«На все життя мені за
пам’ятаються дні роботи з 
медичною сестрою дитя
чого відділення Галиною 
Василівною. Доброта її 
відчувається у кожному 
слові, погляді».

«Я практикувалась у ра
йонній лікарні. І зробила 
висновок — лікарі можуть 
лікувати не тільки меди
каментами, а й словом...».

Ми відчуваємо, Галино, 
що ти людина небайдужа. 
Такою й мусить бути мед
сестра. Бо тільки прий
маючи чужий біль як свій 
власний, медсестра змо
же виправдати давню наз
ву своєї професії — се
стра милосердя.

Сподіваємося, що ти, Га
лино, після закінчення ме
дичного училища прине
сеш у свій трудовий ко
лектив енергію і полум’я 
юного серця, здатність 
співпереживати і допома
гати хворим, вміння зав
жди знайти в кожній лю
дині зерно добра.

За дорученням учнів 
училища: В. КОСЕН- 
КО — завідуюча мед- 
сестринським відді
ленням, Н. ТАРАБАНЬ 
— член комітету ком
сомолу, А. ПОЛІЩУК— 
староста групи, Є. БОГ- 
ДАНЦЕВА, Л. ВОЛО
ШИНА — учениці.

Ще й два роки не минуло, ян закінчила Світлана 
Тюпа училище, та сьогодні вона спеціаліст високої 
кваліфікації. Працює комсомолка лаборантом фото
ательє «Салют» у Кіровограді, виробничий план пере
виконує на 20 — 30 процентів.

На знімну: комсомолки комбінату побутового 
обслуговування населення «Промінь» Світлана ТЮПА 
і Євгенія ПАЛЯНИЦЯ. ■ . _ „Фото В. ГРИБА.

ХОЧ ИСТА
Й НЕ БУЛО
НАДРУКОВАНО

Працівники обласної 
стоматологічної полікліні
ки поскаржилися до ре
дакції на те, що в облас
ному музично-драматич
ному театрі імені Кропив- 
ницького їм замість очіку
ваної вистави показали ін
шу. Ми направили скаргу 
на розгляд керівництву 
театру і одержали відпо
відь:

«Справді, 6 лютого 1985 
року виставу «Убий леза» 
було замінено «Циганкою 
Азою», в зв’язку з хворо
бою актриси Л. С. Боєз- 
чук, яка виконує головну 
роль у спектаклі.

Заміна у виставі була 
зроблена до 9 лютого 
1986 року. Але в зв'язку 
з тим, що квитки на виста
ву «Убий леза» були про
дані школярам, час почат
ку її був змінений з 19 нз 
17 годину вечора. Попе
редити працівників стома
тологічної поліклініки на 
було можливості.

Адміністрація театру, 
просить вибачення за не
приємності, завдані на
шим глядачам».■в «■■»■■■

Квітень спортивний
1—8 квітня — першість республіканської ради ДСТ 

«Спартак» з фехтування, Миколаїв;
4—6 — першість облради ДСТ «Динамо» з кульової 

стрільби, Кіровоград;
4— 10 — всесоюзний турнір з хокею на траві (дів

чата 1971 — 1972 р. н.), Абовяп;
5— є — чемпіонат області з боротьби самбо, Кіро

воград:
5—6 — першість облради ДСТ «Динамо» з боротьби 

дзюдо. Кіровоград;
5—6 — першість облради ДСТ «Спартак» з настіль

ного тенісу, Кіровоград;
5—6 — чемпіонат області з фехтування. Кіровоград;
7— 16 — чемпіонат республіки з міжнародних ша

шок (чоловіки). Чернівці;
8— 11 — республіканський турнір з класичної бо

ротьби, Тернопіль;
8 — 14 — міжнародна жіноча велогонка, м. Вело- 

■горськ Кримської області;
9 — 12 — чемпіонат облради «Колоса» з гирьового 

спорту, м. Новоуїсраїнка;
10—13 — чемпіонат УРСР з боротьби дзюдо. Луцьк;
10—13 — відкритий обласний турнір з настільного 

тенісу. Кіровоград;
11 —13 — Кубок космопаятнки (велогонка на шосе). 

Кіровоград;
11 — 13 — першість облради «Колоса» з веслування 

на байдарках і каное, Новоархангельськ;
14—20 — першість УРСР з боксу, Кіровоград;
17— 26 — чемпіонат УРСР з фехтування, Харків;
18— 20 — обласна спартакіада середніх спеціаль

них навчальних закладів (баскетбол, волейбол). Кіровоград;
18— 20 — першість обласної ради ДСТ «Сгтартак» з 

веслування на байдарках 1 каное, Кіровоград;
19— 20 — першість обласної ради ДСТ «Динамо» з 

боротьби дзюдо. Кіровоград:
19—20 — легкоатлетичний крос облради «Рїолоса» 

на приз імені Василя Порика. Вобрипець;
19— 20 — другий тур республіканських юнацьких 

заочних змагань, Кіровоград;
20 — особиста першість області зі спортивного орі

єнтування. село Підлісне Олександрійського району;
20— 27 — Тиждень спортивного орієнтування;
20— 22 — всесоюзний турнір з хокею на трав’, 

Москва:
21— 27 — чемпіонат УРСР — багатоденна велогонка 

(чоловіки;, м, Феодосія;
25—27 — «Веселий дельфін», першість області з 

плавання. Світловодськ;
25—27 — першість області з гандболу, Кіровоград:
25—28 — чемпіонат УРСР з боротьби самбо, Чер

каси;
25—28 — першість УРСР з велоспорту — велотрек, 

Київ.

ФУТБОЛ

«ЗІРКА»—«ЗАКАРПАТТЯ»»—0:1
Відкриття футбольного 

сезону — завжди свято. У 
неділю тисячі кіровоград- 
ців зустріли двадцять де
в'яту футбольну весну 
команди «Зірка». В уро
чистому параді взяли 
участь колективи фізкуль
тури підприємств, навчаль
них закладів, вихованці 
дитячо-юнацьких спортив

них шкіл міста. Спортсме
нів привітав голова міськ- 
спорткомітету А. С. По- 
дольський. Капітани «Зір
ки» та «Закарпаття» підня
ли на щоглі стадіону чер
воний прапор.

Основною 
спортивного 
безперечно,

частиною 
свята був, 
футбольний 

матч. Наші гості, футболіс

ти «Закарпаття», грамотно 
побудували гру на контр
атаках. Це й принесло їм 
успіх. На 50-й хвилині Ва
силь Мартиненко, високо 
вистрибнувши, головою 
направив м’яч у ворота 
кіровоградців. Єдиний гол 
вирішив долю матчу.

А що ж «Зірка»? Коман
да вийшла на такий відпо

відальний матч незібра
ною, деякі гравці до фі
нального свистка так і не 
зуміли «включитися» у гру, 
колектив не мав лідера 
Щоправда, ветеран «Зір
ки» захисник Валерій Са
мофалов справді натхнеи 
но провів зустріч, та його 
ніхто навіть но підтримав 
(один у полі не воїн!). Ду
же прикро, та доводиться 
констатувати, що усі лан
ки команди протягом усьо
го ігрового часу діяли 
врізнобій, «самі по собі». 
Це ж і є основною при
чиною невдачі на старті.

Думається, що тренерам 
«Зірки» треба ще раз ро
зібратися і виправити ста
новище. Розібратися ще 
на старті, щоб не було 
пізно.

«Зірка» виступала у та
кому складі: Ю. Колаков- 
ський, В. Самофалов, 
Є. Чижик, В. Іщенко,
В. Альошин (О. Лиско- 
вець), С. Назаров (Ю. Обо- 
денко), В. Димов, Л. Федо
ров, Я. Бобиляк, М. Кали 
та, А. Сальнікоз.

9 квітня «Зірка» прий 
має Хмельницьке «Поділ
ля».

С. БОНДАРЄ8.
На знімку: парад

фізкультурників на стадіо
ні спортнлубу «Зірка» під 
час відкриття нового фут
больного сезону.
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.
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ЦТ (І програма)
а оо — «Час». 8.40—Спорт 

Ва тиждень. 9.10 — К. Симо
нов. «Російське питання». 
(Гелевис.тава. 11.50 — Попи
ли. 1-1.30 — Новини. 14.50 — 
«Сільські горизонти». Доку
ментальні фільми. 16.00 — 
Концерт Державного акаде
мічного заслуженого ан
самблю танцю Литовської 
РСР «Летува». 1635 — Но
вини. 16.30 — Після уроків.
17.15 — До Дня космонавти
ки. Документальний теле
фільм «Мрія і справа». 17.45
— Виставка Буратіно. 18.1а
— Наука і життя. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
Революційні пісні у вико
нанні Державного росій
ського хору СРСР 19.10 — 
Новини. 19.20 — Фільм «Мін 
друг Іван Лапшин». 21.00 — 
«Час». 21. 40 — Камера ди
виться у світ. 22.30 — Сьо
годні у світі.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Художній фільм «Картина». 
2 і 3 серії. 13.05 — Новини.
13.20 — И. Гайдн. Концерт 
для скрипки, фортепіано та 
симфопіЧЙСго оркестру. 10.00
— Новини. 16.10 — Срібний 
дзвіночок: 10.30 — Неспокій
ні серця. 17.00 — Олівець- 
малювеч.іь. 17.30 — Рішення 
XXVII-з’їзду КПРС — в жит
тя. <■ Курсом прискорення». 
18.00 — Кінопрограма. 18.30
— День за днем. (Кірово
град). 18.40 — Телефільм. 
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — «Дар
ницький шовковин: в анфас, 
і в профіль». З циклу «Дис 
ципліна поставок-: міра від 
повідальпості і честь під
приємства». 20.30 — Телеві 
зійпа школа спорту. Вечірня 
гімнастика. 20.40 — На доб
раніч. діти! 21.00 — «Час’- 
21 40 — Кінофільм «Любов 
Орлова» 23.00 — Новини

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

«Резерви робочої Волги» 
Документальний фільм. 8.35
9.35 — Музика. 4 кл. 9.05.
13.15 — Французька мова 
10.05 — Учням СПТУ Есте
тичне виховання. 10.35. 11.40
— Музика. 1 кл. 10.55 — «Чи
вірите ви в себе?». Науково- 
популярний фільм 11.10 — 
Шахова школа. 12.05 — Фі
зика. 9 кл. 12.35 — Історія. 
8 кл. 13.05 — «Геометрія для 
малюків. Як працюють три
кутники». Науково-популяр
ний Фільм. 13.45 — А. Че
хов. «Дядя Ваня». 14.30 —
Основи інформатики і об
числювальної техніки. 15.00
— Порипи. 18.00 — Новини.
18.15 — Ритмічна гімнасти
ка. 18.45 — «...До шістнад
цяти і старші». 19.30 — Му
зичний кіоск. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Міжнарод
на панорама. 21.00 — «Час».
21.40 — «Життя славетних» 
Фільм «Розбіг». 22.55 — По 
впин.

гд ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Вчи

тися у Леніна. 9.10 — Клуб 
мандрівників. 10.10 — Фільм 
«Мій друг Іван Лапшин»
11.45 — Новини. 14.30 — ІІо- 
вини. 14.50 —’ Документаль
ний фільм. 15.10 — Розпові
дають наші кореспонденти
15.40 — Грае лауреат між
народних конкурсів Д. Алек
сеев (фортепіано). 16.10 —
Новини. 16.15 «*- Докумен
тальний телефільм. 17.20 — 
Пісня залишається з люди 
пою 18.15 — Людина і за
пон. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Кінореклама.
19.15 — Світ І молодь. 19.50 
— Новини. 19.55 — До 25-річ- 
чя польоту 10. Гагаріна. Пре
м'єра документального філь
му «Космічний вік. Сторінки 
літопису». Фільм 7. 21.00 — 
«Час». 21.40 -- Зустріч пись
менника Л. Леонова Із сту
дентами і викладачами МДУ. 
22.55 — Сьогодні у світі.

▲ ут
10.00 — Новини. 10.20 — 

Пісенне мереживо. 10.35 — 
Шкільний екран. 9 клас. 
«Основи ішргуїматики і об
числювальної техніки». 11.05 
— Народні таланти. (Кіро-

воград на Республіканське 
телебачення). 11.40 — Шкіль
ний екран. 8 клас. Російська 
література. 12.10 — Кіно
фільм «Любов Орлова». 13.35
— Новини. 13.45 — Новини 
кіноекрана. 16.00 — Новини. 
16.10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — Маленький концерт. 
16.45 — Рішення XXVII з'їз
ду КПРС — в життя. «Агро
пром: проблеми і пошуки». 
17.15 — «Девіз: відвага, муж
ність, честь». 18.00 — День 
за днем. (Кіровоград). 18.15
— Телефільм. (Кіровоград).
18.30 — «Музика на все жит
тя». Фільм-копцерт. 19;00 — 
Актуальна камера. 19.30 — 
..Образ і документ часу».
20 )0 — «Зустрічі». Фільм-

«Час». 21.40 — Художній 
фільм «Якого любили усі...». 
22.50 — Новини. 23.00 — Те
лежурнал «Старт».

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний фільм. 8.35, 
9.35 — 0. Фадєєв. «Молода 
гвардія». 7 кл. 9.05, 12.35 — 
Іспанська мова. 10.05 — Уч
ням СПТУ. Історія. 10.35, 
11.40 — Природознавство.
4 кл. 10:55 — Документаль
ний телефільм. 11.15 —■ Ма
мина школа. 12.05 — Музи
ка. 1 кл. 13.05 — Сторінки 
історії. «Вождь німецького

концерт. 20.30 — Телевізій
на школа спорту. Вечірня 
гімнастика. 20.40 — 11а доб
раніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — 1. Страви пськніі.
«Цар Едіп». Опера-ораторія. 
Під час перерви — Новішії.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм. 
8.35, 9.35 — Географія. 7 кл. 
9.05. 12.40 — Німецька мова. 
10.05 — Науково-популярні 
фільми «Завод майбутньо
го», «АСУ технологічними 
процесами аеропорту». 10.35.
11.40 — Загальна біологія. 
9 кл. 11.05 — «Прості склад
ні істини». Тележурнал для 
батьків. 12.10—історія. 5 кл 
13.10 — Естетичне вихован
ня. Графіка 13.40 — Осіниш 
Радянської держави і права
■ Довірено народом». 14.25— 
В Бєлінський. Сто'рінки жит
тя. 15.15 — Новини. 18.00— 
Повніш. 18.20 — «Крилате 
ім'я». Теленарис про гене
рального конструктора літа
ків, Героя Соціалістичної 
Праці, лауреата Ленінської і 
Державної премій СРСР 
О. Антонова. 18.50—VII з'їзд 
композиторів СРСР. Концерт.
19.30 — Для всіх і для кож
ного. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Повніш. 20.20 —
Чемпіонат Європи з настіль: 
ного тенісу. 21.00 — «Час».
21.40 — Телефільм • Раффер- 
ті>. 1 серія. 22.45 — Новини.

А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.40 — Ви-
ставка Буратіно. 9.10 — Оче
видне — неймовірне. 10.10 
— «Дивертисмент». Фільм- 
концерт. 10.35 — Докумен
тальний телефільм. 11.05 — 
Новини. 14.30 — Повний. 
14.50 — «Азбука для всіх». 
Науково-популярний фільм. 
15.05 — Шахова школа.
15.35 — Новини. 15.40 —
Фільм < Синєгорія». 17.05 — 
О. Сулейменов. «Післямова 
через чверть віку». 17.30 — 
«...До шістнадцяти і старші».
18.15 — «За словом — діло». 
Партком і якість продукції.
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Науково-популярний 
фільм «Зустріч з незнайом
кою». Про проект «Вста» 
20.00 — Співає народиш”! ар
тист СРСР Муслім Магомаєв. 
21.00 — «Час». 21.40 — ТІро- 
довж’Єішя концерту М. Маго- 
маєва. 22 45 — Сьогодні у 
світі.

д УТ

16.00 — Новини. 16.10 — 
Соібніпі дзвіночок. 16.30 — 
Республіканська фізико-ма
тематична школа. «Елек
тронно-обчислювальні ма
шини та чисельне моделю
вання». 16.55 — Грають іоні 
музиканти. 17.25 — Теле
фільм «Автосервіс». 17.45 — 
«Екран пошани Українсько
го телебачення». 18.00 — Те
лефільм «Адміралтейство».
18.30 — День за днем. (Кі
ровоград). 18.45—Телефільм. 
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — «За 
здоровий побут». Запрошує
мо на весілля. 20.00 — Мо
лодіжна студія «Гарт». 20.50 
— На добраніч, діти! 21.00—

З 8 по ІЗ
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пролстаріату». До 100-рІччя 
з дня народження Ернста 
Тельмана. 13.50 — Фільм 
«Василі, і Василина». 15.15 — 
Повніш. 18.00 — Повніш.
18.15 — Мультфільм. 18.30 — 
Із скарбниці світової музич
ної культури. 0. Бородіп. 
Симфонія № 2 «Богатир
ська». 19.00 — Сільська го
дина. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Повніш. 20.20—Рит
мічна гімнастика. 20.50 — 
Документальний фільм. 21.00 
— «Час». 21.40 — Телефільм 
«Рафферті». 2 серія. 23.00— 
Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Піс

ня залишається з людиною.
9.35 — Фільм «Розбіг». 10.50 
— «Світ і молодь». 11.25 — 
Повніш. 14.30 — Новини.
14.45 — Документальний те
лефільм. 15.00 — «Ермітаж». 
Римський портрет. 15.30 — 
Фільм «Так починалась ле
генда». 16.35 — Повніш.
16.40 — Грає духовий ор
кестр Будинку культури 
ім. В. Чкалова. 16.55 — Уро
чисте засідання і концерт, 
присвячені Дню космонав
тики і 25-річчю з дня за
пуску першого пілотованого 
космічного корабля «Восток» 
з льотчиком-космонавтом 
СРСР 10. Гагаріпнм. Транс
ляція з Колонного залу Бу
днику спілок. 21.00 — «Час».
21.45 — «Що? Де? Коли?». Тс- 
левіктоонна. 23.20 — Сьо
годні у світі.

А УТ
10.00 — Новіти. 10.20 — 

Виробнича гімнастика. 10.30 
— Камерний концерт. 10.50 
—- Художній фільм «Якого

ІНФОРМУЄ УКРПОБУТРЕКЛАМА
Гїам'ять 
про сучасне
і минуле

Так, фото — це па
м'ять. Лише воно мо
же зберегти портре
ти рідних, друзів, зна
йомих. Та екскурс у 
минуле ми можемо 
зробити лише дякую
чи фото. Швидко про
минуть студентські 
роки і залишиться ли
ше згадка про неза
бутні роки, проведені 
разом в стінах вузу 
чи технікуму.

У нашому місті 
функціонує безліч фо
тоательє, де ви може
те зробити чорнобілі 
та кольорові знімки.

любили усі...». 12.00 — Нови
ни. 12.15 — Любителям сим
фонічної музики. 16.00 —
Новини. 16.15 — Срібний 
дзвіночок. 16.35 — На допо
могу школі. Російська літе- 

гура. 17.05 — Телефільм.
17.15 — Орлина молодість 
світу. 18.00 — День за днем. 
(Кіровоград). 18.15 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30 — 
Актуальна камера. 19.00 — 
Футбол. Кубок сезону: «Ди
намо.» (Київ) — «Шахтар». 
(Під час перерви — Телеві
зійна школа спорту: вечірня 
гімнастика). 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час».
21.45 — «В кадрі і за кад
ром». 22.55 — Повніш. 23.05 
— Співає народний артист 
Грузинської РСР В. Кікабід- зе.

А ЦТ (II програма)
8.00 Гімнастика. 8.15— 

«Коментар до майбутнього 
відкриття». Науково-попу
лярний фільм. 8.35, 9.35 — 
В. Катаев. «Син полку». 4 кл. 
9.05, 12.40 — Англійська мо
ва. 10.05 — Учням СПТУ. За
гальна біологія. 10.35 
Г1.-В. Гете. «Фауст». 11.10 — 
Радянське образотворче ми
стецтво. «В майстерні Фа- 
ворського». 12.10 — Твере
зість — норма життя. 13.10 
— Ференц Ліст. 14.05 —
І. Ільф і Є. Петров. Сторінки 
життя і творчості. 15.00 — 
ІІовшш. 18.00 — Повний.
18.15 — Є. Светланов. «Сіль
ська доба». Сюїта для квін
тету духових інструментів. 
18.25 — «Місто і підліток». 
Про юнацькі клуби м. Пен
зи. 21.00 — «Час», 21.45 — 
Телефільм «Рафферті». З се
рія. 22.55 — Новішії.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Грає 

заслужений артист РРФСР 
А. Широков (гітара). 9.00 — 
«Прості складні істини». Те
лежурнал для батьків. 9.30— 
Для всіх і для кожного. 10,00 
— Здоров’я. 10.45 — • Обра
зотворче мистецтво». Огляд.
11.30 — Про організацію від
починку трудящих в Кост
ромській області. Із циклу 
«11а чиїй вулиці свято?».
12.20 — Людина. Земля. Все
світ. 13.05 — Грає ансамбль 
скрипалів. 13.15 — У світі 
тварин. 14.15 — «Про час і 
про себе». Поетична антоло
гія. Борне Ручііов. 14.30 — 
Новини. 1-1.45 — Фільм «Че
рез терни — до зірок». 1 і 2 
серії. В перерві — 16.00 — 
Новини. 17.20—Му л ьтфі л ьм.
17.30 — «Співдружність». Те
лежурнал. 18.00 — Чемпіо
нат світу з хокею. Збірна 
СРСР — збірна Швеції. В 
перерві — 19.10 — Новішії. 
21.00 — «Час». 21.40 — Зу
стріч у Зоряному. Музична 
передача, присвячена Дню 
космонавтики. По закінчен
ні — Новини.

А УТ
10.00 — Новішії. 10.20 — 

Ритмічна гімнастика. 10.50— 
Любителям старовинної му-

Це фотоательє № 1 
першого розряду (ву
лиця Луначарського, 

зики. 11.15 — Наука і час.
11.45 — «Космос на службі
миру». 12.40 — Новини. 12.50 
— О. Арбузов. «Переможни
ця». Вистава. 14.55 — НТТМ: 
аукціон ідей. 15.45 — «Пісня 
скликає друзів». 16.45 —
«Наша гостя — комета Гал
лея». Репортаж з Інституту 
космічних досліджень АН 
СРСР. 17.45 — «Живе слово». 
Відповіді па листи телегля
дачів. 18.20 — Прем’єра те
лефільму «Дальній рейс».
18.45 — «Скарби музеїв Ук
раїни». 19.00 — Актуальна 
камера. 19.35 — «Дорогою 
Гагаріна». До 25-річчя пер
шого польоті' людини в кос
мос. 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 21.40 — 
Художній фільм «День, дов
ший за ніч». 1 серія. 22.50— 
Новини. 23.15 — Чемпіонат 
СРСР з гандболу. Чоловіки.

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

Документальний фільм. 8.30
— Ритмічна гімнастика. 9.00
— Ранкова пошта. 9.30 —
Паш сад. 10.00 — «Знайти 
покликання». Співає Вагіф 
Керімов. 10.20 — Клуб ман
дрівників. 11.20 — Вас за
прошує Рафаель де Кордо
ва. 12.25 — Телефільм «Ви
гідний контракт». З серія. 
«Покровитель». 13.30 —
«Спорт і особа». Сергій Буб- 
ка. 14.00 — Реклама. 14.20— 
Зустрічі з майстрами сцени. 
Народна артистка СРСР 
Т. Ханум. 15.10 — Музика 
наших сучасників. О. Холмі- 
нов. А. Хачатурян, А. Шніт- 
ке. 16.15 — Чемпіонат світу 
з хокею. Збірна Канади — 
збірна ФРІІ. 2 І 3 періоди. 
18.00’— В гостях у казки. 
Фільм «Чарівник». 19.40 — 
Прем’єра науково-популяр
ного фільму «Північний 
олень». 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Наука і техніка. 
20.25 — Мелодії Костянтина 
Русчака. 21.00 — «Час».
21.40 — Фільм «Поклич ме
не у далечінь ясну». 23.15 — 
Повніш.

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Рит

мічна гімнастика. 9.10 — До
кументальний телефільм. 
9.20 — 15-й тираж «Спорт
лото». 9.30 — «Будильник». 
10.00 — Служу Радянсько
му Союзу! 11.00 — Ранкова 
пошта. 11.30 — Клуб ман
дрівників. 12.30 — Музичний 
кіоск. 13.00 — Сільська го
дина. 14.00 — Сьогодні — 
День Військ протиповітря
ної оборони країни. Виступ 
головпокомандуїоного Вій
ськами протиповітряної обо
рони — заступника міністра 
оборони СРСР двічі Героя 
Радянського Союзу головно
го маршала авіації О. І. Кол
дунова. 14.15 — Виступ дві
чі Червовопрапорного ан
самблю Радянської Армії 
ім. А. Александрова. 14.25— 
Фільм «Журналіст». 1 і 2 се
рії. 18.00 — Міжнародна па
норама. 18.30 — Чемпіонат 
світу з хокею. Збірна Фін
ляндії — збірна СРСР. В пе-

25), фотоательє № 22 
«Вогник» (вулиця 
К. Маркса, 29). Кольо-

рерві — 19.10 — Новини.
21.00 — «Час». 21.45 — «Зо-: 
лота рибка». Телевистава.
23.20 — Новини.

А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Ритмічна гімнастика. 10.50— 
Для дітей. «Заєць-задазака». 
Вистава. 11.45 — Художній 
телефільм «Підпільний об
ком діє». З серія. 13.10 — 
Новини. 13.20 — Доброго, вам 
здоров’я. 13.50 — Концерт 
радянської музики. 14.35 — 
«Майстри мистецтв». 15.20— 
Село і люди. 16.00 — Слава 
солдатська. 17.00 — Натру^ 
син кінозал. 18:00 — Нау'>'«&■ 
во-популярний фільм «Ре^ 
зерв ефективності». 18.15 — 
Любителям класичної музи
ки. 18.30 — «Дивосвіт». 19.00
— Актуальна камера. 19.35
— «Автограф». Марная Ро
довий. 20.15 — Документаль
ний фільм «Гоголівськими 
шляхами». 20.35 — Музич
ний антракт. 20.45 — На доб
раніч. діти! 21.00 — «Час».
21.45 — Художній фільм
• День, довший за ніч». 2 се
рія. 22.50 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай!

8.15 — Фільм «Поклич мене 
у далечінь ясну». 9.50 — До
кументальний фільм. 10.15
— VII з’їзд композиторів
СРСР. Концерт. 11.00 — Рек
лама. 11.05 — Чемпіонат Єв
ропи з настільного тенісу. 
11.55 — Телефільм «Вигід
ний контракт». 4 серія. «Бу
меранг». із.оо — «Вражен
ня під час гастролеїі Фьйор- 
далізо і Пупо». 13.55 —Роз
повідають наші кореспонден
ти. 14.25 — Світ і молодь. 
15.00 — Чемпіонат світу 
хокею. Збірна Швеції — 
збірна Кшіадн. 17.30 — Із
скарбниці світов<?ї музичної 
культури її. Гайдн. Симфо
нія № 98 і № 101. 18.45 —
Мультфільм 18.55 — Рекла
ма. 19.00 — Очевидне — ней
мовірне. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Виступає ан
самбль «Ліванські гармош
ки» м, Лівнн Орловської об
ласті. 20.25 — «Шляхи до 
прекрасного». Каунаський 
художній музей імені М. Чюр- 
льоніса. 21.00 — «Час». 21.45
— Фільм «Повернення з ор
біти».

УВАГА!
Завтра. 9 квітня, в при

міщенні редакції газети 
«Кіровоградська правда» 
відбудеться чергове за
няття міської молодіжної 
літературної студії «Сі
вач».

Початок о 18-й год.

'1
Редактор

Ю. СЕРДЮЧЕННО.

рові портрети, весіль
ні фото, фотоальбо
ми для випускників 
дитсадків, шкіл, тех
нікумів, вузів — ось 
неповний перелік ро
біт, які можуть вико
нувати фотографи цих 
ательє.

Фотоательє № З 
«Юність» (вулиця 
К. Маркса, 31), прий
має замовлення на 
виготовлення черно- 
білих та кольорових 
фото, віньєток, фото
альбомів, докумен
тальних знімків.

Якщо вам необхід
но терміново сфото
графуватися на доку
мент, до ваших по
слуг документальне 
фото (вулиця Тіміря- 
зєва, 59), де за 3 годи
ни вам зроблять фо
токартки відповідно
го формату.

У крпобутрекпама.

В» virnnnнеком языке

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