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ЗА КОМСОМОЛЬСЬКИМИ ПУТІВКАМИ

ИІІИЯ
З ПЛЕНУМУ ОБКОМУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

8 квітня відбувся пленум обласного комітету партії.
Розглянуто питання «Про завдання партійних організацій області по дальшо

му посиленню організаційно-партійної роботи, вдосконаленню контролю і перс' 
нірки виконання в світлі вимог XXVI з'їзду партії, листопадового (1982 р.) Пле
нуму ЦК КПРС». Доповідач — перший секретар обкому М. Г. Самілик.

В обговоренні доповіді виступили В. О. Сокуренко — перший секретар Кіро
воградського міськкому партії, Ю. М. Гаврилюк — секретар парткому Світлово,!-* 
ського заводу чистих металів, І. О. Оповитий — перший секретар Устинівського 
райкому партії, В. І. М’яснянкін — перший секретар Олександрійського міськко
му партії, Л. Д. Бардаш — доярка колгоспу імені Комінтерну Оиуфріївського 
району, А. А. Давиденко — голова обласною комітету народного контролю, 
А. П. Веселуха — машпніст-інструктор Помічнянського локомотивного депо (Доб- 
ровеличківськпй район), К. І- Мисько — секретар парткому колгоспу імені Шев
ченка Кіровоградського району, В. І. Ткачук — перший секретар Новгородківсь
кого райкому партії, В. Г. Мізерна — секретар облпрофрадн, Ю. Д. Моторний — 
редактор обласної газети «Кіровоградська правда», Н. В. Мітенко — заступник 
керуючого відділком колгоспу імені Горького Долпнського району, В. А. Доли- 
ияк — секретар облвиконкому.

. Із заключним словом виступив М. Г. Сзмілик.
З інформацією про хід виконання організаційно-політичних заходів обкому 

партії по здійсненню рішень XXVI з'їзду КПРС і XXVI з’їзду Компартії України 
> з питань дальшого поліпшення торговельного і побутового обслуговування ігасс- 
, лсііня виступив секретар обкому партії В. К. Дримчснко. В обговоренні інформа
ції виступили перший секретар Ленінського райкому партії (м. Кіровоград) 
С. С. «Піновичснко, свинарка колгоспу імені Карла А\аркса Гіовоукраіпського ра- 

. іїону К. Я. Степаненко, голова ІІоЕоархаигельського райспожпвтовариства І. В. 
Козаченко.

В обговорених питаннях пленум прийняв постанови.
і?- роботі пленуму взяв участь інструктор Загального відділу ЦК КПРС М. І. 

Кодіи

Відбувся пленум обкому Компар
тії України, який розглянув завдання 
партійних організацій області по даль
шому посиленню організаційно-партій
ної роботи, вдосконаленню контролю 1 
перевірки виконання в світлі вимог 
XXVI з’їзду партії, листопадового 
(1982 р.) Пленуму ІДК КПРС.

Із доповіддю виступив перший сек
ретар обкому Компартії України М. Г. 
Самілнк.

Комуністична партія твердо і не
ухильно веде радянський народ ви
пробуваним ленінським курсом. Наша 
Вітчизна досягла великих успіхів у 
всіх галузях економічного і соціаль
ного розвитку, енергійно крокує по 
шляху комуністичного будівництва. 
Джерела впевненості, надійності, на
шого послідовного руху вперед — у 
непохитній вірності партії всеперема- 
гаючому революційному вчешпо — 

; марксизму-ленінізму, в її багатющому 
політичному досвіді, в непорушній ЄД
НОСТІ з народом — єдності, що міцні
шає з кожним днем. Усі свої досяг
нення радянський народ по праву по
в'язує з багатогранною діяльністю 
Комуністичної партії. Шлях, який во
на пройшла за 80 років, — справді 
героїчний шлях боротьби і перемог.

Виконуючи рішення XXVI з'їзду 
партії, наступних Пленумів Централь
ного Комітету, завдання, висунуті Ге
неральним секретарем ІІК КПРС 
ІО. В. Андроповим у промові на лис
топадовому (1982 р.) Пленумі ЦК. в 
доповіді «Шістдесят років СРСР», 
статті «Вчення Карла Маркса і деякі

питання соціалістичного будівництва в 
СРСР», радянські люди на всіх ді
лянках комуністичного творення вно
сять гідний’вклад у дальше зміцнення 
економічної і оборонної могутності 
Країни Рад.

Активно працюють над реалізацією 
поставлених партією завдань кому
ністи, всі трудящі нашої області, про
довжує доповідач. За два роки п’яти
річки обсяг промислового виробни
цтва зріс на 10,3 процента., продук
тивність праці — на 6,7 процента. 
Покад план реалізовано продукції на 
25,4 мли. карбованців, 
умовах минулого року 
сільського господарства 
державні засіки більше 890 тис. топи 
хліба, виконали плани виробництва І 
пролажу державі овочів, картоплі, 
яєць. Повсюдно були створені непога
ні умови для зимівлі громадського 
тваринництва, нарощування його про
дуктивності і, як показують підсумки 
першого кварталу, для успішного ви
конання річних планів виробництва та 
продажу державі всіх видів тварин
ницької продукції.

У складних 
трудівники 

засипали в

Чимало зроблено в капітальному 
будівництві, вдосконаленні роботи за
кладів культури і народної освіти, 
розвитку медичного, торговельного і 
побутового обслуговування населення.

Проте відомо й інше. За два роки 
п'ятирічки зроблено далеко не все, 
що намічалося планами. Тому облас
ній партійній організації зараз треба

(Закінчення на 2-й стор.).

:ЗРОСТАЙ, АЛЕЯ ПОЕЗІЇ
13 квітня виповнюється 100 років з дня народження 

Дем’яна Бедного.
Кількагодинні гостини в 

і Губівці 9 квітня під час 
І святкування 100-річчя з 

дня народження Де/л’яна 
Бедного переконали — па
м’ять про поета-земляка 
тут глибока, шана проле
тарської поезії — велика.

День видався сонячний, 
голубонебий. Довкруг се
ла, що низкою хат прос
тягнулось вздовж Інгулу, 
буяла озимина , і яра зе
лень уже, як ніколи о цій

порі, прокльовувалась по
між вологими від учораш
нього дощу грудочками, 
молодий вітер гнав хвилі 
пшениці врунами. Губівка 
зустрічала гостей з Моск
ви, Киева, обласного цент
ру хлібом-сіллю, привітно, 
радісно, і це підкреслюва
лось у самій природі.

Гостинно розчиняються 
двері музею Дем’яна 
Бедного, звідки сама істо
рія віє в обличчя. Фото-

графії, копії документів, 
книги, особисті речі поета 
— все тут пробуджує у 
відвідувачів пам’ять про 
далеке тяжке дитинство 
поета, бурхливі часи його 
юності, невтомну працю 
для партії, для соціаліс
тичної Вітчизни.

Письмовий стіл, за яким 
працював Дем’ян Бєдний, 
крісло. На столі стосиком 
твори Пушкіна, Анатоля 
(Закінчення на 3-й стор.).

В ДОРОГУ, 
УДАРНИЙ!

Усе було в кращих ком
сомольських традиціях:

вокзал, транспаранти, грім 
духового оркестру. А по
тім — напутні слова, кві
ти...

їх — тринадцять. Моло
дих, завзятих, неспокій
них. У складі Всесоюзного 
ударного комсомольського 
загону імені Юрія Гагаріна 
минулої суботи вони виру
шили на освоєння нафто
вих і газових родовищ 
Комі АРСР. А до цього 
юнаки І дівчата по-ударно- 
му трудилися на будовах і 
підприємствах, у колгос
пах і радгоспах області. 
Командир загону Сергій 
Мацієвич працював елек
трозварником у нолгоспі 
«Іскра» Новгородківського 
району, визнавався пере
можцем соціалістичного

змагання. А Ольга Марчен
ко, комісар ударного, була 
членом КМК Світловодєь- 
кого заводу чистих мета
лів.

— Постараємось виправ
дати довір’я, — сказав пе
ред від’їздом Сергій Ма- 
ціевач. — Працюватимемо 
так, як попередні поколін
ня добровольців па будів
ництві Магнітки й Дніпро- 
гесу, на освоєнні цідншміх 
земель, як працюють наші 
сучасники на будівництві 
БАМу.

На знімку: члени
Всесоюзного ударного пе
ред від’їздом.

Фото В. ГРИБА.

ЯК СПРАВИ, МОЛОДИЙ СПЕЦІАЛІСТЕ!
КІРОВОГРАДСЬКОМУ 
філіалі Харківсько- 

проектного інституту 
«Укрмістобудпроект» пра
цюють 54 молодих спеціа
лісти. Це четверта части
на всього колективу. Тому 
юнакам і дівчатам відведе
но і значну роль у спра
вах установи, перед якою

справжнього фахівця не 
завершується одразу піс
ля закінчення інституту. 
Разом з дипломом випуск
никам дістається нелегкий 
обов’язок — все життя 
вдосконалювати свій про
фесійний рівень. Для цьо
го у нас непогані умови, 
про які постійно дбає ра-

ПОТРі
КОНКУРСИ

І

стоять завдання рекон
струкції, забудови та бла
гоустрою обласного цент
ру, 3 перших днів роботи 
в нашому колективі 
пускники вузів 
включаються у їх 
шення.

■ Проекти нового 
єокзалу поблизу аеропор
ту, дитячого кінотеатру по 
вулиці Волкова, деяких ін
ших об'єктів, які вже зво
дять будівельники міста, 
розробили наші молоді 
спеціалісти. Вони — авто
ри і багатьох інших робіт, 
які незабаром прикрасять 
місто, генпланів мікрора
йонів по вулиці Бєляєвата 
неподалік вулиці Пацаєва.

Так, молодим архітекто
рам, іншим спеціалістам в 
нашому колективі довіря
ють найвідповідальніші 
роботи, і вони з честю ви
правдовують довір я, 
являючи при цьому

ел
ективно 

вирі-

авто-

І

ви- 
не- 

абиякі творчі здібності і 
сумління. Ініціативно тру
дяться Тетяна Ракова і 
Ольга Белая, Сергій Соро
ка і Сергій Гетьманов...

Відомо, що формування

да алслодих спеціалістів 
спільно з адміністрацією 
та комітетом комсомолу 
філіалу. Так, успішно діє 
школа технічного навчан
ня, в якій, до речі, часто 
проводять заняття і самі 
юнаки та дівчата. Недавно 
створено технічну секцію 
молодих архітекторів, на 
засіданнях якої розгля
дають проекти, висловлю
ють критичні зауваження і 
обов’язково пропозиції.

Крім основної роботи, 
молоді архітектори бе
руть участь у конкурсах, 
які проводять обласне та 
міське управління архі
тектури, в також окремі 
підприємства. В останньо
му конкурсі на кращий 
проект вулиці Металургів 
у селищі Новому, оголо
шеному адміністрацією ча
вуноливарного заводу, пе
ремогу здобув 
ставник 
тектор архітектурно-буді
вельної
А. О. Чикирисов, а другої 
премії удостоєна робота 
молодого спеціаліста цієї 
ж майстерні члена коміте-

наш на-
— головний архі-

маистерні № 2

ту комсомолу Лялі Аг ля- № 
мової, недавньої випуск- ® 
ниці Казанського інженер
но-будівельного інституту. В

Творчі конкурси давно І 
зарекомендували себе як І 
ефективний засіб зростай- || 
ня активності юнаків та І 
дівчат, як нагода переві
рити свої сили, утвердити- 
ся. В обласному центрі К 
традиційни/ли стали огля- в 
ди молодіжної художньої в 
самодіяльності. Та щось ■ 
не пригадую жодної ви- І 
ставки робіт молодих ар
хітекторів, художників.

Восени минулого року І 
з боку міськкому комсо- ■ 
молу були спроби органі- В 
зувати конкурс на проект В 
будинку Молодіжного В 
центру. Але його чомусь 
так і не оголосили, хоч 6а- І 
гато молодих проектуваль- В 
ників виявили бажання 1 
взяти участь у ньому.

Молоді архітектори мог- В 
ли б надати велику допо
могу районним та місько- В 
му комітетам комсомолу | 
в розробці проектів 
лих архітектурних 
створенні затишних 
кіз відпочинку, 
устрої, оформленні 
бів наочно" 
комсомольській 
яких, вважаю, 
достатньо. І 
щоб ці можливості моло
дих спеціалістів були на
лежно оцінені, від чого б 
обов’язково виграла спра
ва виховання юнаків і дів
чат.

ма- 
форм, 
куточ- 
благо- 

засо- 
агітації по 

тематиці, 
в місті не- 
хотілося б,

О. КЕЦЬКО, 
голова ради молодих В 
спеціалістів філіалу 
інституту «Укрмісто- | 
будпроект».

м. Кіровоград.



2 стор. «Молодий комунар» 12 квітня 1983 року

ВДОСКОНАЛЮВАТИ КОНТРОЛЬ І ПЕРЕВІРКУ ВИКОНАЙ
(Закінчення.

Початок на 1-й стор.). 
активно працювати не лише над тим, 
щоб успішно виконати плани і зобов'я
зання нинішнього року, а й макси
мально покрити заборгованість, що 
утворилася за два попередніх роки.

Особливого значення набуває поши
рення передового досвіду партійної ро
боти, поліпшення діяльності кадрів, 
керівництва громадськими організаці
ями, підвищення дієвості організатор
ської і політичної роботи, соціалістич
ного змагання. Важливість цих зав
дань підкреслено і на Всесоюзній на
уково-практичній конференції в Тбі
лісі.

Доля всіх планів, говорить далі тов. 
Самілик, вирішується, як відомо, в 
трудових колективах, ядром І спрямо
вуючою силою яких є первинні пар
тійні організації. В області нині їх на
лічується 2100.

Постійно поліпшується розстановка 
партійних сил. Близько 77 процентів 
комуністів обласної партійної органі
зації працюють безпосередньо в сфе
рі матеріальною виробництва. На 
кожну первинну парторганізацію про
мислових підприємств нині в серед
ньому припадає 70 комуністів, кол
госпів — 60, радгоспів — 48. У 272 
первинних парторганізаціях створені 
партійні комітети.

Більшість первинних, цехових парт- 
організацій і партгруп працює твор
чо, ініціативно і справляє значний 
вплив на стан справ у трудових ко
лективах. Узяти, наприклад, партійну 
організацію Побузького нікелево
го заводу імені 60-річчя СРСР, 
який першим в області висту
пив з ініціативою працювати під 
девізом «Честь і слава — по пра
ці!». В ній по-справжньому забез
печується авангардна роль комуністів 
на виробництві. Із 327 членів і канди
датів партії 288 є ударниками ко
муністичної праці.

" Продумано 1 цілеспрямовано будує 
свою роботу парторганізація колгоспу 
«Зоря комунізму» Новоархангельсько- 
го району. Не втручаючись у повсяк
денні виробничі справи керівників і 
спеціалістів, партійний комітет зосе
реджує їх увагу на основних напря
мах пошуку резервів — умілій роботі 
з людьми, суворому контролі за вико
нанням кожним трудівником своїх 
Обов’язків, дотриманням виробничої 1 
технологічної дисципліни.

Чимало позитивного є в роботі 
партійних організацій виробничих 
об’єднань «Друкмаш», «Дніпроенерго- 
будпром», Кіровоградської взуттєвої 
фабрики, Світловодського заводу чис
тих металів, Олександрійського заво
ду гірського воску, колгоспів імені Ле
ніна Знам’янського, «Росія» Новоук- 
раїнського, імені Комінтерну Онуф- 
ріївського, імені Щорса Долинського, 
радгоспу «Маріампільський» Петрів- 
ського районів та багатьох інших.

Тим часом унаслідок недостатнього 
керівництва первинними організація
ми з боку ряду міськкомів і райкомів 
партії частина з них працює слабо, не 
повною мірою використовує надане 
Статутом КГІРС право контролю гос
подарської діяльності 1 роботи апара
ту, не справляє відчутного впливу на 
стан справ у колективах. Окремі з них 
часом миряться з серйозними недолі
ками, проявами безгосподарності, при
писками, окозамнлюванйям, прогула
ми, випадками пияцтва, фактами зне

важливої о ставлення до потреб лю
дей та іншими негативними яви
щами.

Далі доповідач зупиняється на необ
хідності підвищення рійна роботи це
хових пар горі'анізацій і партійних 
груп. На жаль, у багатьох із них не
регулярно проводяться збори, не всі 
комуністи охоплені партійними дору
ченнями, окремі погано ставляться до 
виконання виробничих і громадських 
обов’язків-

У системі заходів по підвищенню 
бойовитості парторганізацій, розвитку 
активності комуністів велике значення 
належить партійним зборам.

У відповідності з настановами 
XXVI з’їзду К1ІРС і XXVI з'їзду 
Компартії України, Пленумів ЦК пар
тії партійні організації області за ос
танні роки помітно поліпшили свій 
якісніш склад. Бонн поповнюють свої 
ряди передусім • за рахунок кращих 
представників робітничого класу, кол
госпного селянства, інтелігенції.

Тим часом у ряді парторганізацій 
робота по добору в партію нового по
повнення ведеться безсистемно, що 
знижує партійний вплив на окремих 
важливих народногосподарських ді
лянках. Приміром, в області продов
жує залишатися дуже низьким пар
тійний прошарок серед робітників-бу- 
дівельників. Допущено зниження чис
ла комуністів, зайнятих у тваринни
цтві, за що обласна партійна організа
ція піддавалася справедливій критиці 
з боку ЦК Компартії України.

Дальшого поліпшення вимагає ви
ховна робота з комуністами. За вчин
ки, несумісні з перебуванням у ря
дах КПРС, із партії виключено і вибу
ло чимало людей, найбільше — в Кі- 
ровській (м. Кіровоград), Олександрій
ській, Голованівській, Добровеличків- 
ській, Кіровоградській і Новомирго- 
родській районних партійних організа
ціях. Окремі парторганізації допуска
ють лібералізм і безпринципність при 
оцінці неблаговидних дій комуністів.

Особливе місце в діяльності пар
тійних організацій, говорить далі тов. 
Самілик, займає робота з кадрами.

Нерідко в роботі з кадрами допус
каються непослідовність і нерозбірли
вість, часті необдумані перестановки 
працівників, що негативно впливає на 
виконавську дисципліну. Не завжди 
при висуванні кадрів враховується 
думка первинних парторганізацій.

Ключ до вдосконалення роботи кад
рів — в оволодінні ними ленінським 
стилем, який поєднує в собі наукову 
обгрунтованість рішень з діловитістю, 
реалізмом і самокритичністю, високу 
активність 1 ініціативу з суворим 
контролем за результатами, з нетер
пимістю до відхилень від партійної 
моралі і дисципліни. Єдність слова і 
діла, вимогливість до себе і до інших 
виключають самовдоволення, проти
стоять будь-яким проявам бюрокра
тизму і формалізму, парадності. Пар
тія підкреслює: настрій на діла, а не 
на гучні слова — ось що потрібно 
сьогодні.

Найважливішою рисою ленінського 
стилю, випробуваним засобом поліп
шення діяльності партійних організа
цій є добре налагоджений контроль і 
перевірка виконання. Обком, більшість 
міськкомів 1 райкомів партії, первин
них парторганізацій цій ділянці при
діляють велику увагу. Питання, що 
стосуються постановки цієї роботи, 
систематично розглядаються на 

пленумах і засіданнях бюро пар
тійних комітетів, зборах у пер
винних партійних організаціях. На 
кущових зборах комуністів розглянуті 
інформаційні звіти обкому, а також 
міськкомів і райкомів партії про хід 
виконання ними рішень XXVI з’їзду 
КПРС і XXVI з'їзду Компартії Украї
ни, постанов партійних конференцій, 
зауважень і пропозицій комуністів.

І все ж перевірка виконання зали
шається «вузьким місцем» у роботі 
цілого ряду партійних комітетів і 
первинних організацій.

У посиленні керівництва господарсь
кою діяльністю, посиленні контролю і 
перевірки виконання директив партії і 
уряду важливе місце належить Радам 
народних депутатів і громадським ор- 
ганізаціям трудящих. Партійні комі
тети постійно дбають про вдоскона
лення діяльності Рад, підвищують 
роль і відповідальність комуністів, 
які працюють у їх виконавчих орга
нах 1 є депутатами. Однак, говорить до
повідач, зрослі можливості, що їх ма
ють радянські органи., використовую
ться ще не повною мірою. Деякі рай
виконкоми, зокрема Долинський, Доб- 
ровеличківський та інші, без належ
ної'діловитості підходять до реаліза
ції планів економічного і соціального 
розвитку районів. Міськкоми і райко
ми партії не завжди глибоко аналізу
ють діяльність виконкомів, їх управ
лінь і служб, недостатньо спираються 
на депутатів-комупістів, яких у Радах 
області працює понад 7 тисяч чоловік. 
Украй слабо працюють окремі парг- 
групи в Радах,

Партійним комітетам там необхідно 
підвищувати роль, авторитет і відпові
дальність Рад, їх виконкомів, відділів 
і управлінь за вирішення всього комп
лексу завдань, що входять до їх ком
петенції. зміцнювати радянські органи 
політично зрілими, підготовленими ко
муністами, суворо питати з них за 
конкретні результати роботи, посилю
вати і вдосконалювати роботу парт
груп у Радах.

Необхідно також значно підвищити 
рівень партійного керівництва проф
спілковими і комсомольськими органі
заціями, у виборних органах яких 
працює більше ЗО тисяч комуністів. 
Ряд профспілкових і комсомольських 
комітетів міст Кіровограда, Знам’ян
ки, Світловодська, Гайворонського, 
Олександрійського та інших районів 
працює погано, формально організо
вує соціалістичне змагання, не приді
ляє належної уваги зміцненню тру
дової і виробничої дисципліни. Багато 
профорганізації! не проявляють напо
легливості у вирішенні питань охоро
ни праці, створення належних вироб
ничих 1 культурно-побутових умов для 
трудящих. Допускається багато прогу
лів, запізнень, невиходів на роботу 
з дозволу адміністрації, але профспіл
кові й комсомольські комітети в бага
тьох випадках на ці факти гостро не 
реагують.

Потребує істотного поліпшення ро
бота облпрофради і обкому комсомо
лу. Працівникам апарату цих вибор
них органів треба рішуче відмовити
ся від кабінетного стилю керівництва, 
частіше бувати в трудових колекти
вах, активно впливати на етап справ 
на місцях.

У комплексі заходів по виконанню 
рішень партії і уряду важливе місце 
належить органам народного контро
лю.

Однією з дійових форм зв’язку пар. 
тії з масами є листи і заяви трудя» 
щих. На необхідність уважного, ленін
ського ставлення до них постійно 
звертає увагу Центральний Комітет 
нашої партії. Однак, як показує ана
ліз, у Кіровограді, Олександрії, Світ- 
ловодську, Олександрівському, Добро- 
величківському і ряді інших районів 
партійні комітети, керівники радян
ських і господарських органів не завж
ди своєчасно і якісно розглядають 
листи 1 заяви трудящих, не вживають 
необхідних заходів для усунення при
чин, що породжують такі звертання. 
До цієї ділянки роботи повсюдно по
винні ставитися уважно, з почуттям ви
сокої партійної відповідальності.

Одним з найважливіших завдань 
партійних організацій, продовжує тов. 
Самілик, є забезпечення єдності ор
ганізаторської та ідеологічної роботи, 
їх засоби 1 форми повинні бути спря
мовані на створення в кожному колек
тиві обстановки творчої, самовідданої 
праці, на мобілізацію трудящих на ви
конання планів поточного року і п’яти
річки в цілому. Всю організаторську і 
політичну роботу необхідно проводи
ти під прапором єдності партії і на
роду, дальшої згуртованості трудя
щих навколо КПРС, дружби народів, 
пролетарського інтернаціоналізму. 
Більше уваги слід приділяти узагаль
ненню і поширенню кращого досвіду 
організаційно-партійної та ідеологіч
ної роботи, висвітленню цих проблем 
па сторінках газет, у теле- і радіопе
редачах.

На третій рік одинадцятої п'яти
річки трудящі області взяли високі 
соціалістичні зобов'язання. Обсяг про
мислового виробництва повинен зрос
ти на 7,3 процента, продуктивність 
праці —- на 6,9 процента. В капіталь
ному будівництві необхідно забезпечи
ти безумовне освоєння капітальних 
вкладень і введення в дію виробничих 
потужностей агропромислового комп
лексу, житла, дитячих садків, шкіл і 
об'єктів охорони здоров’я.

В сільському господарстві нале
жить збільшити виробництво зерна 
проти минулого року на 500 тис. тони, 
або зібрати з кожного гектара по 30,5 
центнера зернових, валове виробни
цтво цукрових буряків намічено збіль
шити на 27 процентів, соняшнику — 
на ЗО, картоплі — на 24 проценти. 
Партійні комітети, первинні парторга- 
нізації, радянські, господарські орга
ни повинні організувати справу так, 
щоб виростити добрий урожай, вико
нати ці плани. Це буде конкретним 
вкладом обласної партійної організа
ції у виконання Продовольчої програ
ми країни.

Повсюдно треба добиватися злагод
женої роботи районних агропромисло
вих об'єднань, виключити паралелізм 
в управлінні галузями агропромисло
вого комплексу.

У нинішньому році відбудуться зві
ти і вибори у первинних парторганіза
ціях, міські, районні 1 XXI обласна 
партійні конференції. Підготовка і 
проведення цієї важливої кампанії 
повинні сприяти підвищенню рівня пар
тійного керівництва, організованості і 
діловитості, утвердженню на кожнії! 
ділянці міцної партійної, державної, 
трудової і технологічної дисципліни, 
успішній реалізації завдань, наміче
них листопадовим (1982 р.) Плену
мом ЦК КПРС.

ПЕРШЕ науково об- 
ґрунтував використан

ня реактивних приладів 
для міжпланетних сполу
чень, опублікував проект 
ракетоплана, заклав осно
ви теорії руху та будози 
багатоступеневих ракет 
Костянтин Едуардович Ці
олковський. Заслуга його 
і в тому, що провідною 
ідеєю своєї творчості він 
взяв тему єднання людини 
— мешканця Землі — із 
Всесвітом. Геніальний уче
ний вірив у ге, що людст
во не замкне свої інтереси 
тільки планетою землян, а 
поступово буде озолоді- 
вати навколишнім косміч
ним простором в практич
них цілях.

На східцях історії кос
монавтики поряд з іменем 
Костянтина Едуардози- 
ча Ціолковського стоїть

ім’я Юрія Васильовича 
Кондратюка — одного із 
піонерів ракетної техніки 
та теорії космічних польо
тів.

Зацікавившись пробле
мами міжпланетних польо
тів, молодий Кондратюн в 
1918 — 1919 роках пише на
уковий твір «Тим хто бу
де читати, щоб будувати». 
В ці слова автор випав 
свою віру у здійснення 
мрії, в силу розуму та 
можливостей людини, яка 
в недалекому майбутньому 
збудує ракетні кораблі і, 
подолавши земне тяжіння, 
вийде в простори Всесзіту.

Ця праця була пізніше 
Юрієм Васильовичем до
повнена, уточнена і в 1929 
році видана у Новосибірсь
ку уже під заголовком 
«Завойовування міжпланет
них просторів». Невеличка 
за обсягом книга гідна ба
гатьох томіо інших науко
вих праць, бо в ній, як-то 
нажуть, словам тісно, а 
думкам — безмежний 
простір. «Добро» їй дав ві
домий радянський учений

СЬОГОДНІ — ВСЕСВ8ТН8Й ДЕНЬ АВІАЦІЇ і КОСМОНАВТИКИ
тзльних комплексів, на од
ному з яких здійснив 185- 
дебовий, годі найдовший в 
історії космонавтики, політ 
у космос наш земляк двічі 
Герой Радянського Союзу 
льотчин-космонавт СРС^ 
Леонід Іванозич Попов ра
зом з своїм зоряним по
братимом двічі Героєм Ра
дянського Союзу льотчи- 
ком-космонавтогл СРО’ 
Валерієм Вікторовичем 
Рюміним.

Американські вчені в 
своїх системах «Аполлон» 
під час висадки людини на 
Місяць виконали зустріч 
на орбіті, яку вперше за
пропонував Ю. В. Кондра
тюк.

Праця Контратюка в га
лузі космонавтики була на 
час її публікації найбільш 
зрілою у інженерному від
ношенні.

Цьому сприяла атмосфе
ра революційних зрушень 
у суспільстві та в науці й 
техніці, що сталися на по
чатку нашого століття. Це 
масове піднесення твор
чих сил народу після Ве
ликої Жовтневої соціаліс-

в галузі літакобудування 
професор В. П. Естчинкін, 
який у передмові зазначиз, 
що всі дослідження прозе- 
псні автором зовсім само
стійно, і, Підкреслимо, не- 
залежно від К. Е. Ціолкоз- 
ського (з працями якого 
Кондратюн ознайомився 
пізніше).

Кондратюк вивів, як за
значається в Українській 
Радянській Енциклопедії, 
основне рівняння польоту 
ракети, розглянув най
більш вигідні з точки зору 
енергетики траєкторії кос
мічних польотів, виклав 
теорію багатоступеневих 
ракет тощо.

Багато ідей визначного 
вченого та винахідника з 
розвитком космонавтики 
Йеалізуються на практиці, 

апринлад, те, що ракета, 
як? не скидає і не спалює 
своїх банів для пального, 
вилетіти за межу земного 
тяжіння не може. Викорис
товувались його намітки 
при побудові наших орбі- 

тичної резолюції, а також 
використання електричної 
енергії, авіації, автотранс
порту, кіно тощо. Цьому 
сприяли високий розвиток 
вітчизняної науки та техні
ки, досягнення народного 
господарства Країни Рад.

На цьому фоні прояви
лися особисті яності моло
дого Кондратюка — при
родні здібності поруч з 
працею, знання, захоплен
ня науковою фантастиною, 
заглиблення у нову сферу 
діяльності — підкорення 
космічного простору.

Кіровоградщина, як ві
домо, причетна до творчої 
біографії вченого: в 1921 
—1925 роках Юрій Васи
льович проживав у Малій 
Висці, де працював на цук
ровому заводі. Його нази
вали «студентом з Києва». 
Він ходив завжди з книга
ми. Тоді, в його зошитах 
(їх бачили люди, що жили 
поряд з ним) уже були 
нотатки наукових розро
бок.

Згодом з ними познайо
мився Ціолковський. Ідеї

Кондратюка дістали йоте !
схвалення, він з інтересом £
вивчав оригінальний підхід і 
молодого колеги до ряду 
питань космічної теорії й
та техніки.

Тепер, у наповнені Н
творчою наснагою дні, ко- £
ли і космонавтика набуває 
все більшого розвитку, а -
її досягнення приносять 
уже практичну кооис-ь 
народному господарству 
країни, радянські люди 
шанують пам’ять К. Є, Ці
олковського і Ю. В. Кон
дратюка.

їхніми іменами названі ™
кратери на зворотній по- і
верхні Місяця, вулиці в на- й
селених пунктах, відкрито г
меморіальні музеї, в ста- |
нозлені пам'ятники. А по
льоти у космос тривають. , 
Кожен із них — це випро- й 
бування мужності, витр і- | 
волості людей.

С. БОНФЕЛЬД, 
учитель фізики, вина
хідник. ;•
м. Кіровоград.
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ЗРОСТАЙ, 
АЛЕЯ ПОЕЗІЇ

«Молодий комунар» З стор.
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РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖБННЯ ПРО
ЛЕТАРСЬКОГО ПОЕТА ДЕМЯНА

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

Франса, чотири томи Шіл- 
пера німецькою мовою

■ («Батько дуже любив чи
тати Шіллера в оригіналі,

І знав німецьку мову доско
нало, навіть користувався 

З нею у своїй творчості...» — 
І пояснює Тамара Юхимів- 
І дочка поета, обережно 

9 торкаючись томів руками). 
9 І в центрі — твори класи

ків маоксизму-ленінізму. 
» Книга розгорнута, окуляри 
У збоку — наче за мить має 

увійти господар...
н Цвіте весна під голубим 
І безхмарним небом, цвітуть 
і усмішки на обличчях гу- 

і\ бівчан — народжується 
І ще одна алея у селі. Госгі 
а вирішили назвати її Алеєю 

Поезії. Це вже стало тут 
І традицією — садити дере

за з знак вдячності проле
тарському поету. Біля му
зею збираються ось-ось 
вибухнути бростями кашта
ни Дмитра Павличка, Ві <- 

І тора Близнеця, Віталія
_ Коротича... А тепер спраг

ло вбирає воду земля, де 
вишикуються в два ряди 
берізки Леоніда Решетни
кова і Олексія /Харкова, 
Юрія Ярмиша і Дмитра 

м Іванова...
— Бережіть дерева, — 

просив губізчан на уро- 
S чистому ювілейному вечо- 
м рі лауреат Державної про- 
щ мії. РРФСР поет Л. Решет

ников. — Я зі своїм юним 
І другом Анатолієм Дмитро

вичем Назаренком домо
вився — якщо з якоїсь 
причини почне всихати бе
різка, хай одразу б’є те
леграму в Новосибірськ — 

Я я пришлю сибірської зем- 
ft лі... Дем’яна Бедного нз- 
і| родила земля українська, 
Н зростила 
Г] глибоко

сьогодні 
землі ми 
російських берізок. Хай і 
далі продовжує народжу
вати ваша Губівка для ро
сійської літератури таких 
талантів, як Дем’ян Бєд- 
ний!..

У залі сільського будин- 
I ку культури запала тиша, 
І коли слово для виступу 
а надали дочці Дем’яна 

Бедного Тамарі Юхимівні. 
® За трибуну вийшла сива 
_ жінка. Хвилювалась.

— Я щиро вдячна за ту 
111 пам’ято, яку бережуть про 
'! мого батька губівчани. Тут 
Я він народився, звідси ви- 
' І рушив у велике життя, то- 

му ця земля така дорога і 
Й нам, його дітям. Батько 

часто розповідав нам про 
свої дитячі роки — я.ч пас- 

! тушив, як ходив у нічне... 
Ц Мені з дитинства запа- 

} м’ятались зустрічі батька 
№ з Горьким, Бонч-Бруєви- 
щ чем. (У Фінляндії ми жили 
!! поряд). Як зараз бачу нашу 
■J квартиру у Кремлі. Батько 

іноді влаштовував вечори І відпочинку. І тоді В нас 
гостювали Шаляпін, відо
мий у ті часи виконавець 
пісень на вірші Беранже 
Борисов, інші співаки, му
зиканти, письменники. _

Запам’яталися мені й від
відини нашої квартири 
Леніним. Мені тоді було 
вже вісім років, і я знала, 

( хто таний Ілліч. Одного ра
до зу, ноли в двері постукали Я і на порозі став Володи- 

мир Ілліч, моя сестричка 
И Людмила (а їй тоді випов- 
і н.члось всього три роки) 
у прожогом кинулась на кух

ню до батька: «Тату, порт- 
и рет прийшов!» —- сповісти- 
•';] ла вона гучно на всю нвлр- 
-1 типу, від чого Ілліч від ДУ,- 
р. ші розсміявся. У нашій 
|а квартирі прямо над бата- 
|я новим столом висів всли- 
> кий портрет Леніна, ось 
И вона й впізнала Володи- Я мира Ілліча по ньому.

Батько над усе цінував 
ГЯ дружбу з Володимиром 
•1 Іллічем. І болісно Нврвжи* 
Я вав смерть вождя. Довгий 
,; час після цього він не міг І взяти пера в руки. І це той 
І Дем’ян Бєдний, який нон •

російська. І це 
символічно, що 

на українській 
посадили алею

ного дня працював до вис
наження.

Справді, працездатність 
він виробив у собі неймо
вірну. Одразу ж після сні
данку сідав за стіл. У дні, 
коли йому працювалось з 
особливим натхненням, він 
і обідав за письмовим сто
лом...

Тамара Юхиміана пода
рувала музею книги Дем'я- 
на Бедного, які виходили 
в різні роки, понад 50 
фотографій, що їх переда
ли діти великого проле
тарського поета.

Ще москвичі й кияни 
дякували колгоспникам за 
гостинність, за глибоку 
пам’ять про Дем’яна Бед
ного, ще механізатори, 
доярки, вчителі розповіда
ли про свої успіхи, ще лу
нали зі сцени вірші й пісні 
на слова Дем’яна Бедно
го...

Пригадалися слова, ска
зані на урочистому вечорі 
в Кіровограді лікарем 
Л. Лавровою:

— Які дивні псевдоніми 
вибирали собі письменни
ки у ті роки! Горький, Ски- 
талець, Голодний, Бсдний...

Пішли в небуття р
які змушували письменни
ків вибирати — як символ 
такі літературні імена.

В. БОНДАР.

ВОСЕНИ в обідню по- 
и РУ До хати постукала 

незнайома жінка.
— Тут живе Ісай Семе

нович? — запитала тихим 
приємним голосом.

Мій батько порався 
тоді на подвір’ї. Я по
кликав його, не відаючи, 
Що це за гостя зайшла 
До нас. А батько, тільки- 
но переступив поріг, од
разу мовив:

— А як ставився бать
ко до своїх товаришів?

— Юхим сам був ста
ранний у навчанні і това
ришам своїм допомагав. 
Ровесники любили його. 
Окремі лише — синки 
багатіїв — зневажливо 
ставилися до хлопця-бід- 
няка. Та Юхим себе в 
обиду не давав: уже тоді 
він складав на 
шкульні вірші,

КНИЖКА
них до- 
а надто

НА ЗГАДКУ

— сказаз 
батько, — 

здається 
звернувся

Дем'я.ч БЄДНИЙ
ж.дявдіїимли

БУРЖУАЗНА ЕЛЕГІЯ
В вечірній сутіні 

Іде по вулиці
Буржуй закутаний, 

Сумний, сутулиться.
Спідлоба люто він

Врізнобіч зиркає,
Перед плакатами

Ледь-ледь не скрикує.
Немов у судорзі

Рот перекошеним.

Тут-рраз! — плакат зірве,
Там оголошення.

І мить потішиться.
Та — знову згорбиться, 

Бо знов тривогою
Душа напоєниться. 

«Ой буржуазне ти,
Важке становище, 

Та ще м безвихідне,
Та п пездорозе ще!» 

Буржуй по вулиці
’ Іде, сутулиться.

В вечірній сутіні
Втонула вулиця..

1919.
Переклав П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

У ці дні на НІровоградщині перебувала дочка Дем’яна Бедного Тамара Юхи
мівна. Вона зустрічалася з трудівниками обласного центру і Компаніїсни брала участь В урочистих ювілейних засіданнях. тиапііьн. , Н

_______________________________ Фото В. КОВПАКА.

І ТАМ З ТУТ
Хімічний аналіз мазі показав; що вона не містить ніяких отруйних речовин, 

окрім... свинцю.
„ г. ... (З промови Лктвинова-Фалщіського).
Помер робітник заводу «Вулкан» Андреев, застрелений городовим під час 

демонстрації.
На фабриці — отрута, газет).
А в місті — бойня люга^,
І там свинець, і тут свидець...

Один кінець!
1914 р.

_____________ ._____________ _ __________________ Переклав П. СЕЛЕЦЬКИЙ

— Пізнаю, пізнаю. У 
батька вдалася... Схожа.

Голос у нього тремтів 
од хвилювання.

Ми з дружиною мовч
ки спостерігали цю сце- 
ну: для нас зустріч була 
загадковою

— Це — дочка Юхима
Придворова, 
нам нарешті 
Людмила, так 
вас звати? — 
до жінки...

Зустріч га була неспо
діваною, зворушливою. 
Людмила Юхимівна роз
питувала мого батька 
про дитячі роки малого 
Юхима, про навчання в 
школі, адже мій батько 
сидів із майбутнім пое
том за однією партою.

— Давні й тяжкі то бу
ли часи, дочко, — важко 
зітхнувши, говорив мій 
батько. — Неееселе ди
тинство було у твого та
та. Придаорови тоді, як і 
багато інших селян, були 
малоземельними. Тож 
бабусі твоїй Катерині 
довелося з молодих ро
ків поневірятися по най
мах у багатіїв, а дід 
Олексій подався служи
ти аж у Єлисааетград. 
Старий Софрон (твій 
прадід) був Юхимові і за 
батька, і за матір. Дово
дилося Юхимові нерідко 
бути і голодному, і хо
лодному, і скривджено
му, хоча дід Софрон від
давав внукові усе тепло 
свого старечого серця.

— А який з тата шко
ляр був? — не терпілося 
Людмилі Юхимівні.

На лиці мого батька 
з’являється весела ус
мішка, аж вуса розпра
вилися на запалих щоках:

— Перший учень він 
був у класі і за успішніс
тю, і за поведінкою. Спо
стережливий, допитли
вий, кмітливий... Я стар
ший за віколл і почав ра
ніше ходити до школи, а 
Юхим мене наздогнав. 
Як? Юхим першого року 
навчання засвоїв програ
му за два класи, його з 
першого одразу переве
ли до третього. Це вже у 
третьому ми сиділи по
руч.

Людмила Юхимівна 
уважно, боячись пропус
тити бодай слово, слуха
ла старого.

— Такий здібний учень 
був, що підміняв учи
тельку Марфу Семенів- 
ну, коли вона хворіла. 
/Ларфа Семенівна дуже 
любила Юхима, часто 
приводила його до себе 
додому, годувала, давала 
книги, які він швидко 
перечитував і вчасно по
вертав

зарозумілим і знахабні
лим куркульським син
кам посилав такого штур
ханця, що ті потім духу 
його боялися.

На обличчі Людмили 
Юхимівни засяяла усміш
ка:

— Батько з дитячих 
років не терпів знущан
ня і сваволі!

— Хоч мій товариш,
— згадуваз далі батько
— виїхаз із села, ало 
згодом ми, губівчани, 
чули його голос і з да
лекого краю. Прига
дую, як у 1905 році після 
розстрілу мирної демон
страції петербурзьких 
робітників серед губіа- 
ських бідняків став ходи
ти вірш російською мо
вою, Як він проник сюди
— невідомо. Називавсь 
він «Девятое января». Я 
до цього часу пам’ятаю 
його:

Раскусили мы царя
В день девятого января.
Шли к нему из 

челобитьем, 
А ушли 

с кровопролитьем.
Царь-отец перед 

дворцом 
Угостил народ свинцом. 
Как царя мы 

раскусили, 
То уж больше 

не просили.
Стала правда нам 

видна: 
Революция одна!

— Ми, бідняки, таємно 
передавали цей заклич
ний вірш один одному, 
знали його напам’ять. 
Читаючи, міцно стискува
ли кулаки... А про те, що 
належить він перу нашо
го односельця Юхима 
Придворова, ми дізнали
ся набагато пізніше.

Говорили тоді ще ба
гато, розпитували, згаду
вали. Співали знайомі і 
рідні «Проводи» Дем’яна 
Бєдного, пісню, яка 
справді стала народною. 
Гіід кінець тієї зустрічі 
ми гуртом сфотографу
вались на ганку, Людми
ла Юхимівна подарува
ла моєму батькові книж
ку віршів Дем’яна Бедно
го «Я вірю в свій народ», 
яка вийшла у столично/лу 
видавництві.

Це було 20 років тому. 
Шкільного товариша 
Юхима Придворова, мо
го батька, вже немає в 
живих. А книга віршів, 
подарована 1. С. Момо- 
ту. фотокарточка завжди 
навівають нашій сім’ї 
теплі спомини про ту да
леку і незабутню зустріч.

І. момот,
учитель-пенсіонер.

с, Губівка, 

Компаніївський район.

J

ФУТБОЛ

«ЗІРКА»—«ШАХТАР»—0:0
НЛи"Те»о“м; ЖІЇ »ЯяенХДк ПІДХОДИп/дО 

Ъб?зНд7що3с?мбур:ним^ запЄам’яталисяЄРШОнепогТаний

удар Е, Дснис-знна та штраф
ний майстерно виконаний 
В. Димовим. Але м’яч не по
трапив у ворота суперників.

Друга половина гри не 
змінила подій на полі. Прав
да, на 57-й хвилині М. Кали
та вже перекинув м’яч через 
воротаря гостей, та в остан
ню мить захисники відвели

загрозу. На 71-й хвилині 
після штрафного у ворота 
«Зірки» вдало зіграв В. Му- 
зичук. А наприкінці матчу 
лише спортивне щастя вря
тувало наших земляків від 
нє-минучого гола: м’яч проби
тий у падінні нападаючим 
«Шахтаря», ледь не потра
пив у ціль. Отже, нічия — 
0:0,

Піц час матчу серед гляда
чів чулося таке: «Чого не
вистачає нашій команді?» На 
наш погляд, «Зірці» не від
мовиш у ігровому старанні, 
прагненні до комбінаційної 
гри, але бракує майстернос
ті при обробці м’яча і особ
ливо при виконанні точних 
передач.

Наші футболісти виступа
ли у такому складі: В. Му- 
зичук, С. Денисенко, 
О. Смиченно, І. Черненко 
(Є. Петроченко), І. Резнічен- 
но (О. Трегубенко). В. Лаза
ренко. В. Димов, О. Алексе
ев, М. Калита. Е. Денисенко, 
С, Мурадян.

А. БЕЗТАКА.
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ВівторокГА ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Ви

ступи самодіяльних цирко
вих нолентивів Підмосков’я.
9.15 — Худ. телефільм «Бі
лий шаман». 1 серія. 10.25 

Науково-популярний теле
фільм «Цей довгий шлях у 
космосі». 11.25, 14.30 — Но
вини. 14.50 — Дон. фільм. 
,15.50 — Фільм — дітям. «Так 
Починалася легенда». 16.50
— Грає Великий симфоніч
ний оркестр Центрального 
телебачення і Всесоюзного 
радіо. 17.30 — Розповідають 
наші кореспонденти. 18.00 — 
Стадіон для всіх. 18.30 —
Веселі нотки. 18.45 — «Сьо
годні у світі». 19.00 — Люди
на. Земля. Всесвіт. 19.45 — 
Худ. телефільм «Білий ша
ман». 2 серія. 21.00 — «Час».
21.35 — Тяжіння Землі. Зуст
річ космонавтів з діячами 
мистецтв.

А ут
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — «Сьогодні — 
Всесвітній день авіації і 
носмонзвтики». 11.40 —
«Шкільний енран». 10 клас. 
Українська література. 12.15
— Міжнародна студія УТ.
12.45 — Любителям хорово
го співу. 16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.35 — «Правила руху 
для всіх». Урок 9-й. 16.55 — 
К. Сен-Санс. Симфонія но
мер 3. 17.35 — «Рішення
XXVI з’їзду КПРС — в жит
тя». Виступ голови профко
му Кіровоградського мебле
вого комбінату Л. В. Підгор- 
ної. (Кіровоград). 17.50 — 
«День за днем». (Кіровоград). 
18.05 — «Джерела». (До 100- 
річчя з дня народження 
Д. Бедного). (Кіровоград).
18.30 — «Знайомі обличчя». 
19.00 — «Актуальна камера».
19.30 — «Витоки». Репортаж
3 Житомирського меморіаль
ного будинну-музею С. П. 
Корольова. 20.00 — Док. те
лефільм «Країна моя. доля 
моя». 20.50 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.35
— Худ. фільм «Старі борги». 
23.00 — Новини.

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

Док. телефільм «Перше мо- 
рехідне». 8.35, 9.35 — Істо
рія. 5 кл. 9.05, 13.05 — Фран
цузька мова. 10.05 — Учням 
ПТУ. Естетичне виховання. 
10.35, 11.40 — Географія.
6 кл. 11.05 — Шахова школа. 
♦ Біла тура». 12.10 — Анато
мія, фізіологія та гігієна лю
дини. 8 кл. 12.40 — Зооло- 
логія. 7 кл. 13.35 — Радян
ський пейзажний живопис 
І'О—30-х років. 14.05 — Твоя 
ленінська бібліотека. «Карч 
Маркс». 14.35 — Вс. Вишнев- 
ський — письменник-ко’лу- 
ніст. 15.25, 18.00 — Новини.
18.20 — Науково-популярний 
фільм «Сталь і море». 18.30 
— Сільська година. 19.30 — 
V Міжнародний фестипіл» 
телепрограм про народну 
творчість «Веселка». Виступ 
фольклорного колективу 
«Літа» (Гвінея). 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Теле
журнал «Співдружність».
20.45 — Док. телефільм. 21.00 
— «Час». 21.35 — Худ. теле
фільм «Покликання».

Середа'А ЦТ (І програна)
8.00 — «Час». 8.45 — 

Мультфільми. 9.20 —
Худ. фільм «Білий ша
ман». 2 серія. 10.35 —
Клуб мандрівників. 11.25.
14.30 — Новини. 14.50 —
Дон. Фільм «Людина в бо
ротьбі з вогнем». 15.35 — 
Російська мова. 16.05 — Спі
ває заслужена аптистка 
Туркменської РСР Г. Алід- 
жанова. 16.20 — Зустріч
школярів з двічі Героєм Ра
дянського Союзу, льотчико.м- 
носмонавтом СРСР В. Ансьо- 
новим. 17.05 — Бесіпи про
алкоголізм. 17.35 — Скрип
кові мініатюри Н. Паганіні і 
П. Сарасате виконує заслу
жений артист Грузинської 
РСР і Політковсьчий. 17.50 — 
Мультфільми. 18 15 — Ми
будуємо БАМ. 18 45 _ «Сьо
годні у світі». 19.00 — Пое
зія. Д. Бєдний. До 100-піччя 
з гня наролження 19 40 — 
Х/д. телефільм 'Білий ша
ман». З сепія. 21.00 — «Час».
21.35 — Виступ Державного 
республіканського російсь
кого наряпросо анса-лбл'о 
< Росія». 97 00 — ' Сьогопн! у 
світі»- 22.15 — Міжнародна 
зустпім з футболу. Збїпна 
Швейцарії — зб’она СРСР 
> УТ

10.00 — «Ачтуальна каме
ра». 10 35 — Док. телефільм 
••Кізаїна моя. доля мол». 
11.25 — Концерт Державно
го Уноаїнсьного народного 
хору імені Г. Верьовки. 12.25

Обласна філармонія: 12, 13, 14 квітня — концерти лауреата Всесоюзного конкурсу па краще виконання пісень країн соціалістичної співдружності «Ялта- 81» рок-групи «Пори року» (художній керівник Анатолій Короткою, Горьковська обласна філармонія). Початок о 20.00.Театр ляльок": 12, 14 квітня вистава «Білосніжна і гноми». Початок о 10.00 та 14.00; 16, 17 — вистава«Просто, та не просто» — о 12.00, 14.00.Будинок культури імені Калініна: 12 квітня — літературний вечір «Співець боротьби і труда», присвячений 100-річчю з дня народження пролетарського поета Дем’япа Бєдиого. Початок о 16.00.СпортСтадіон спортклубу «Зірка». О 18.30 тут почнеться матч між господарями поля і футболістами жданііз- ського «Новатора».

16—17 квітня в ДЮСШ облепорткомі- тету відбудуться фінальні поєдинки зі спортивної гімнастики, результати яких входять до заліку VIII обласної спартакіади.16—17 квітня учасники Всесоюзного комуністичного суботиика після робочих змін бригадами прийдуть на спортивні бази обласного центру, щоб скласти залік з фізичної та військово-технічної підготовки, перевірити свої сили перед майбутніми стартами з багатоборства ГПО на призи « Комсомольской правды». На шкільних спортивних майданчиках триватимуть дитячі ігри «Старти надій».

— Худ. фільм «Старі борги».
13.50 — «Твоя земля, розес- 
нину». 16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний ДЗВІНОЧОК’!.
16.30 — «Правила руху для 
всіх». Урок десятий. 16.50 — 
На допомогу школі. А. Ма
лишко «Героїка бойових по
ходів». 17.30 — «Рішення XXVI 
з ізду КПРС — в дії» «Продо
вольча програма — справа 
кожного». 18.00 — Корисні 
поради. 18.30 — Музичний 
фільм «Оживає земля». 19.00
— «Актуальна камера». 19.30 
~ Муз. фільгл «Останньою

весною». 20.00 — Кіномериді- 
ани. Ведучий — поет В. Ко-' 
ротич. 20.45 — «На добраніч, 
Діти!» 21.00 — «Час». 21.35 - 
О. Петрашкевич «Сіль». Вис
тава. В перерві — Новини.А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Дон. фільм «На півночі, у 
рибалок». 8.35, 9.35 — Гео
графія. 7 кл. 9.05, 13.10 —

З 12 по 17 
квітня 

1983 року

Німецька мова. 10.05 — Уч
ням ПТУ. Фізика. 10.35, 11.40 
— Історія. 9 кл. 11.05 — Для 
вас. батьки. 12.10 — М. Іса- 
ковський. «Дума про Лені
на». 5 кл. 12.40 — Географія. 
Прибалтійський економічний 
район. 13.40 — Чого і як на
вчають в ПТУ. 14.10 — Теле
журнал «Звіздар». 14.55 — 
А. Чехов. «Іванов». 15.40, 
18.00 — Новини. 18.20 — 
Док. телефільм «Гірський 
край». 18.30 — Муз. програ
ма. 19.30 — Рух без небезпе
ки. 20.00 — Вечірня колка.
20.15 — Концерт. 20.45 — 
Дек. телефільм «Дистанція 
без фінішу». 21.00 — «Час».
21.35 — Худ. фільм «Рідна 
кров».

кпид ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Зу

стріч шнолярів з двічі Геро
єм Радянського Союзу, льот- 
ииком-космонавтом СРСР 
В. Аксьоновим. 9.30 — Худ. 
телефільм «Білий шаман». З 
серія. 10.45 — Фільм-кон-
церт «Тополина земля». 14.30
— Новини. 14.50 — Док. 
фільми. 15.45 — Розповіді 
про художників. Народний 
художник СРСР О. Жито
мирський. 15.15 — Концерт.
16.45 — М. Шолохов. «Тихий 
Дон». 17.30 — Шахова шко
ла. 18.00 — Ленінський уні
верситет мільйонів. 18.30 — 
У ножному малюнку — сон
це. 18 45 — «Сьогодні у сві
ті». 19.00 — Людина і закон.
19.30 — Концерт двічі Чер- 
вонопрапорного академічно
го ансамблю пісні і танцю 
Радянської Армії, присвяче
ний 100-річчю з дня народ
ження народного артиста 
СРСР композитооа О. Алек
сандрова. 21.00 — «Час».
21.35 — Док. фільм.

А ут
16.00 — Новини. 16.10 — 

«Срібний дзвіночок». 16.30 — 
«Правила руху для всіх». 
Урок 11-й. 16.50 — «Сонячне 
коло». 17 20 — Фільм-чон-
иерт. 17.45 — «Екран поша
ни Українського телебачен
ня». 18.00 — «Селу — бути 
зразковим». Виступ голови 
виконкому Новоунраїнської 
районної Ради народних де
путатів Є. Є. Янцева. (Кіро
воград). 18.15 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.30 — 
«Гірницькі горизонти». Пере
дача з вуглерозрізу «Банде
рівський». (Кіровоград). 19.00
— «Актуальна камера». 19.30
— «Гллудь: досвід, пробле
ми». 20.00 — Ліричні мелодії.
20.15 — Сатиричний об'єк
тив- 20 45 — «На добоїчіч,
діти!» 21.00 — «Ч >«». 21.35 — 
«Сімейно чоло». 22 35 — Но
вини. 22.50 — Естрадний
нонцєрт.д ЦТ (П програма)

8 00 _ Гімнастика. 8.15- 
Док. телефільм «Якою пу
стелі бути». 8.35. 9.45 —
Природознавство. 4 кл. 8.55 
_ Науково-популярний
Фільм «Великий парадокс». 
9.15. 12 30 — Іспанська мо
ва. 10.05 — Музика наоопіп 
СРСР. Передача 1. 10.35.
Я— В. І. Ленін про 
Л. М. Толстого. 9 нл. 11.05 — 
Мамина школа. 12.10 — Прч- 
рппознавстпо. 2 нл. 13.00 — 
«Покликанная». Теленарис 

про народну вчительку 
СРСР Ю. М. Черненно. 13.30
— Уроки хліба. Передача 2.
14.15 — Худ. фільм із суб
титрами «Лідранки». 15.45, 
18.00 — Новини. 18.20 — 
К. Сен-Санс. Фантазія для 
скрипки і арфи у виконанні 
Е. Москвіної і В. Жука. 18.35
— Док. фільм «Саксонська 
скарбниця». (НДР). 18.55 — 
«Соло для оркестру». 
Фільм-нонцерт. 19.30 — Наш 
сад. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Обличчя друзів. 
21.00 — «Час». 21.35 — Худ. 
телефільм «Освідчення в ко
ханні».

П’ятницяА ЦТ (І програма)
8.00 - «Час». 8.45 —

Мультфільм. 9.05 — Худ-
фільм «Освідчення в нохан- 

ні». 10.10 — Концерт народ
ної артистки СРСР І. Архи- 
пової. У програмі романси 
на вірші О. Пушніна. 10.50
— Док. телефільм. 11.20,
14.30 — Новини. 14.50 — До 
Дня радянської науки. Нау
ково-популярні фільми. 15.45
— Сьогодні і завтра підмо
сковного села. 16.30 — Ви
ступає Новосибірський ка
мерний хор. 17.00 — Комсо
мольський прожектор.
17.15 — Концерт. 17.30 —
Відгукніться, сурмачі! 13.15
— Наука і життя. 18.45 —
«Сьогодні у світі». 19.00 — 
А. Ешпай. Концерт для ор
кестру з трубою соло, фор
тепіано. віброфоном і кон
трабасом. 19.20 — Худ.
фільм «Повернення Макси
ма». 21.00 — «Час». 21.35 — 
Російський музей. Мистецт
во. народжене Жовтнем. 
22.05 — «Сьогодні у світі >.
22.20 — Це було недавно. 
Еедучий — народний артист 
СРСР С. Образцов.д УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Виробнича гім
настика. 10.45 — Грають юні 
музиканти. 11.20 — «Карпат
ські кілометри». На споруд
женні газопроводу Уренгой
— Ужгород. 11.45 — «Казка
про журавля». Лялькова ви
става. 13 30 — «Імпульс».
13.10 — Концерт російської 
пісні. 16.00 — Новини. 16.10
— «Срібний дзвіночок». 16.30
— «Правила руху для всіх».
15.45 — «Старти надій».
17.30 — «На допомогу шко
лі». Багатство російської 
фразеології. 18.00 — «День 
за днем» (Кіровоград). 18.10
— «Селу— сучасні маши
ни». (Кіровоград). 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30 — 
Телетурнір «Сонячні кларне
ти». 20.45 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.35
— Продовження телетуоніру 
«Сонячні кларнети». По за
кінченні — Новини.Д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Док. фільм «Хлопчик на чер
воному коні». 8.35. 9.35 — 
Географія. 8 кл. 9.05. 12.30
— Англійська мова. 10.05 — 
Загальна біологія. 10.35,
11.40 — Історія. 7 кл. 11.05
— Поезіл Я. Купали. 12.10 —
Природознавство. 4 кл. 13.00 
Теленарис. 13.30 — Есте
тичне виховання. Графіка. 
14.00 — Бути господарем на 
землі. 14.30 — Дем’ян Бєд- 
ьий — співець революції. 
15.25. 18.00 — Новини. 18.10
— Концерт лауреатів Всеро
сійського конкурсу радян
ської пісні «Сочі-82». 19.00 — 
Науково-популярний фільм 
«Де шукати токарів». 19.10
— Клуб мандрівників. 20.00
— Вечірня назна. 20.15 -- 
«Народна творчість». Телеог- 
ляд. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Худ. телефільм «Від і до».

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8,45 — Грає 

Державний духовий оркестр 
ГРФСР. 9.15 - 16-й тираж 
«Спортлото», 9.25 — Худ. 
фільм «Повернення Макси
ма». 11.05 — Для вас. бать
ки. 11.40 — По Сірії. Кіноог
ляд, 12.10 — Російський му
зей. Мистецтво, народжене 

Жовтнем. 12.40 — V Міжна
родний фестиваль телепро
грам про народну творчість 
«Веселка». «Музиканти при
їхали» (НДР). 13.15 — Щоден
ник комуністичного суботни- 
ка. 13.30 — У світі тварин.
14.30 — Новини. 14.45 —
Мультфільм. 15.00 — Завтра
— День радянської науки. 
Музична передача до Дня 
радянської науки. 16.15 — 
Бесіда політичного оглядача 
В. Бекетова. 16.45 — Народні 
мелодії. 17.С0 — Бесіда голо
ви Радянського комітету за
хисту миру Ю. Жукова. 17.45
— Чемпіонат світу з хокею. 
Збірна СРСР — збірна НДР. 
2 і 3 періоди. В пгрєрсі — 
Якщо хочеш бути здоровим.
19.35 — Худ. фільм «Бажаю 
успіху». 21.00 — «Час». 21.35
— Пісня-83.А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Таланти твої, 
Україно». 11.30 — «Доброго 
вам здоров’я». 12.00 — «При
значається побачення». Ест
радно-розважальна переда
ча. 12.30 — Кінопрограма
«Наш сучасник». 13.00 — До 
80-річчя другого з’їзду 
РСДРП. Репортаж з Київсь
кого філіалу Центрального 
музею імені Леніна. Передт- 
ча 1-а. 13.30 — Концерт.
14.50 — «В майстерні худож
ника». 15.15 — Для дітей
>уд. фільм «Остання двійка».
16.20 — Естрадний концерт.
16.40 — «На Всесоюзному 
їіенінсьному комуністично
му суботнику». 17.00 —
«Майстри мистецтв». 18.05 — 
«Скарби музеїв України».
18.20 — «Актуальна камера». 
19.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу. «Динамо» (Київ) — 
«Торпедо» (Москва). 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 —
— «Час». 21.35 — Худ. 
фільм «Час за сонцем». 1 се
рія. 22.40 — Новини.д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — Док. телефіми. 9.15 —
«Ранкова пошта». 9.45 — 
Програма Дагестанського те
лебачення. 10.45 — Док. те
лефільм «...плюс серце».
11.15 — «Крилата пісня». 
Фільм-нонцерт за участю за
служеного артиста УРС” 
М.Гнатіона. 11.35 — «Зміна». 
12.00 — «Переможці». Клуб 
фронтових друзів. Зустріч 
ветеранів 1-го винищуваль
ного авіакорпусу. 13.20 — 
Про балет. 14.40 — Р. Гам
затов. «Острів жінок». Літе
ратурна композиція 15.25 — 
Фільм — дітям. «Прийміть 
телеграму в борг». 17.00 — 
Чемпіонат світу з хокею. 
Збірна СРСР — збірна НДР.
1 період. 17.45 — «Здоров’я».
18.30— Мистецтво жсстовсь- 
пого розпису. 19.00 — Му
зичний кіоск. 19.30 — Чем
піонат світу з хокею. Збірна 
Фінляндії — збірна ЧССР.
2 і 3 періоди. У перерві — 
20.05 — Вечірня казка. 21.00
— «Час». 21.35 — Худ. Фільм 
«Час. ''пгоеп’»- 1 ’ 2 го-тіт

/. ЦТ (І програма)
8.00 — -Час». 8.45 — Теле

нарис «Народний майстер 
А. Ранцан». 9.15 — Док. те
лефільм «Твоє добре ім’я».
9.30 — Будильник. 10 00 — 
Служу Радянському Союзу! 
11.00 — «Здоров’я». 11.45 — 
«Ранкова пошта». 12.30 — 
Сільська година. 13.30 — 
Музичний кіоск. 14.00 — Кі
ножурнал «Наука і техніка >.
14.15 — Пісні Радянської 
Армії. Виконує двічі Черво- 
нопрапорний академічний 
ансамбль пісні і танцю Ра
дянської Армії ім. О Алек
сандрова. 15.15 — «Від кож
ного з нас». Передача 7 із 
циклу «Вирішується на міс
ці». 16.15 — Міжнародна па
норама. 17.00 — Чемпіонат 
світу з хокею. Збірна СРСР 
— збірна Фінляндії. В перер
ві — Якщо хочеш бути здо
ровим. 19.30 — Мультфіль
ми. 20.00 — Клуб мандрівни
ків. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Телефільм «Зустріч з Андро
никовым. Альбом Оцоєвсь- 
ного». 22.35 — Футбольний 
огляд. 23.00 — НовиниА УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.45 — «Сьогодні —
Лднн радянської науки».
11.15 — «Товариш» 11.45 —
Телефільм «Роздуми з при
воду». 12.20 — Пісня скли
кає др'/зіе. 13.05 — «Трикут
ник». Передача для молоці.
13.35 — Фільм-ионцерт «Піс
ні щастя». 14.05 — Худ.
фільм з субтитрами «Іпод
ром». 15.35 — «Слава сол
датська». (Кіровоград на 
РеспубпЩднське телебачен
ня). 16.35 — П. Чайновсьчнй 
«Лебедино озеро» Вистава. 
19.00 — «Актуальна наме- 
ра». 19.30 — Дон. телефільм 
«Сьогодні і кожного дня>.

20.25 — Арії з опер російсь
ких композиторів. 20.45 
«На добраніч, діти!» 21,00 — 
♦ Час». 21.35 — Худ. фільм 
«Час за сонцем». 2 сепіп
22.40 - Новини. 1 'А ЦІ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.30 —< 
Худ. фільм. «Час, уперед!». 
1 і 2 серії. 10.50 — Програ
ма Челябінської студії' теле
бачення. 11.30 — «На земл“і 
в небесах, і на морі». 12.00—і 
Очевидне — неймовірне 
1?.00Т-Звучать народні піс
ні. 13.2о — Фільм — дітям, 
«Пригоди маленького тата» 
14.30. — Науково-популяр
ний фільм «Гіпотеза про 
космічну колиску». 14.45 —і 
Розповідають наші кореспон
денти. 15.1 Б -т Грає лауреат 
міжнародних , ноннурсіа 
В. Постникова (фортепіано).
16.15 — Худ. телефільм «Хо
діння по муках». 11 серія — 
«Чекання». 17.20 — Науково- 
популярні фільми. 18.00 _
Концерт. 20.00 — Вечірня
казка. 20.15 — Кубок світу 
з художньої гімнастики. 
21.00 — «Час». 21.35 — Худ. 
фільм «Сьогодні або ніноли»’ 
23.00 — Чемпіонат світу д 
хокею. Збірна Швеції — 
збірна Канади. З період.

Наступний помер «Моло
дого комунара» — вийде б 
суботу, 16 квітня.

ЬМЫ-,1 »'АВМКиид

Редактор
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УЧИШ
на 1983-1984 
навчальний рік
на спеціальності:
штукатур- лицювальник- 

плиткових, муляр, тесляр, 
слюсар - сантехнік- газо
зварник, пресувальник 
пластмас, машиніст-водій 
автокрана, машиніст екска
ватора, машиніст бульдо
зера та скрепера, маши- 
піст-водій автоскрепера, 
водій автомобіля категорії 
«С».

Приймають юнаків та 
дівчат віком від 15 до 25 
років з освітою 8—10 кла- - 
сів, а на спеціальності пре
сувальник пластмас, ма- 
шппіст-волій автокрана, та 
водій автомобіля категорії 
«С» — лише з освітою 10 
класів.

Строк навчання — 1—2 
роки, залежно від обраної 
спеціальності та освіти 
вступника
• Воїни, звільнені з лав 
Радянської Армії і випуск
ники десятих класів одер
жують стипендію 75—105 
крб. на місяць. Строк нав
чання для них скорочено 
до 8—10 місяців.

Учні перебувають па 
повному державному ут
риманні. Іногородніх за
безпечують гуртожитком...

Під час виробничої 
практики учні одержують 
50 процентів заробітку. 
При училищі працює за
гальноосвітня школа (9— 
10 класи).

Початок занять 1 вересу 
ня.

Для вступу необхідно 
подати:

заяву на ім’я директора, 
автобіографію, паспорт 
або свідоцтво про народ
ження, документ про осві
ту, 4 фотокартки 3X4 см, 
З фотокартки 6X9 см.

Документи приймають у 
канцелярії училища.

Адреса: Кіровоградська 
обл., м Олександрія, ссл. 
Димитрове, вул. ТруДРС- 
зервів, 23, тел. 52-4-63, 
52-4-27. їхати автобусам 
№ 1 до кінпевої зупинки.
Зам. 192 ДИРЕКЦІЯ.
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