
XXI КОНФЕРЕНЦІЯ ОБЛАСНОЇ 
ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

7 січня в Кіровограді від
булася XXI конференція об
ласної партійної організації.

Делегати одностайно об
рали почесну президію кон
ференції в складі Політбю- 
ро Центрального Комітету 
КПРС на чолі з Генераль
ним секретарем ЦК КПРС, 
Головою Президії Верхов
ної Ради СРСР товаришем 
Ю. В. Андроповнм.

Конференція розглянула 
питання:

1. Звіт обкому Компартії 
України і завдання обласної 
партійної організації, які 
випливають з рішень груд
невого (1983 р.) Пленуму 
ЦК КПРС, положень і вис
новків, іцо містяться у ви
ступі Генерального секре
таря ЦК КПРС, Голови 

Президії Верховної Ради 
СРСР товариша Ю. В. Ан
дропова на Пленумі.

2. Звіт ревізійної комісії 
обласної партійної органі
зації.

3. Вибори обкому Ком
партії України.

4. Вибори ревізійної комі
сії обласної партійної ор
ганізації.

З доповіддю по першому 
питанню порядку денного 
виступив перший секретар 
обкому партії М. Г. САМІ
ЛИК, по другому питанню 
— голова ревізійної комісії 
обласної партійної організа
ції О. Г. ТАРАСЕНКО

В обговоренні доповіді 
виступили В. О. СОКУ- 
РЕНКО — пертий секретар 
Кіровоградського міськкому 

партії, М. М. ЛИСЕНКО — 
бригадир монтажного уп
равління тресту «Олександ- 
ріяважбуд», В. Т. ЖАЛОБА
— секретар Помічнянського 
вузлового парткому, І. С. 
ЗУБЕЦЬ — перший секре
тар Новоархангельського 
райкому партії, П. Я. ЗАЙ
ВИЙ — голова колгоспу 
імені XXV з’їзду КПРС 
Онуфріївського району, 
В. М. СІДУН — перший 
секретар Світловодського 
міськкому партії, М. А. ЖУ- 
РАВЛЬОВА — оператор 
Новоукраїнського міжгоспо
дарського підприємства по 
відгодівлі великої рогатої 
худоби, М. К. ПАШОЛОК
— перший секретар Компа- 
ніївського райкому партії, 
І. О. ПОСТОВИЙ —пла

вильник Світловодського за
воду чистих металів, Б. Г 
ПЕРЕВЕРЗЄВ -перший 
секретар Знам’янського 
міськкому партії, А. П. 
ГОРБЕНКО —ланковий 
механізованої ланки колгос
пу імені Леніна Устинівсь- 
кого району, В. І. ЖЕЛІБА
— голова виконкому облас
ної Ради народних депута
тів, П. П. МІРОШНИКОВ
— слюсар Кіровоградсько
го автопідприємства 10061, 
Т. В. САВЧУК - швачка 
Голованівського районного 
комбінату побутового об
слуговування . населення, 
В. М. ЖЕЛТОБРЮХ - ге
неральний директор вироб
ничого об’єднання по сівал
ках «Червона зірка», Л. М. 
КИРТОКА — токар кірово

градського заводу «Гідро- 
енла», В. П. ІВЛЄВ - го
лова обласної ради проф
спілок, Г. С. Ф1ЛКОВА - 
старший продавець Ново- 
празького сільського спо
живчого товариства Олек
сандрійського району, Е. М. 
АГАРКОВ — військово
службовець, В. 10. БУЛИН- 
КО — механізатор колгоспу 
«Жовтнева революція» Нов- 
городківського району, І. І. 
АРДЕЛЯН — головний лі
кар обласної лікарні, Г. Д. 
СОЛЬСЬКА— голова Улья
новського райвиконкому, 
І. О. ШЕВЧЕНКО— перший 
секретар обкому комсомолу, 
Л. С. КОВАЛЕНКО — до
ярка колгоспу імені Карла 
Маркса Маловисківського 
району.

На конференції виступив 
член Політбюро, секретар 
ЦК Компартії України 
Б. В. КАЧУРА.

Із заключним словом ви
ступив М. Г. САМІЛИК.

В першому питанні поряд
ку денного конференція 

прийняла постанову. Деле
гати визнали роботу обкому 
Компартії України за звіт
ний період задовільною. 
Затверджено звіт ревізійної 
комісії обласної партійної 
організації.

Обрано новий склад об
ласного комітету партії та 
ревізійної комісії обласної 
партійної організації.

З великим піднесенням 
делегати конференції надіс
лали вітальні листи на ад
реси Центрального Комітету 
КПРС, Генерального секре
таря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради 
СРСР товариша Ю. В. Анд
ропова та Центрального Ко
мітету Комуністичної парті? 
України.

В роботі конференції взя
ли участь інструктор відді
лу організаційно-партійної 
роботи ЦК КПРС В. С. НЕ- 
ЧИПОРЕНКО та інструк
тор Комітету партійного 
контролю при ЦК КПРС 
В. І. ПОЛУНІН.

ПЛЕНУМ ШШ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
7 січня відбувся пленум 

обкому Компартії України, 
обраного XXI конференці
єю обласної партійної ор
ганізації.

Було розглянуто організа
ційні питання.

Першим секретарем об
кому Компартії України об
раний М. Г. Самілик, другим 
секретарем — Л. Ф. Кібець, 
секретарями В. К. Дримчен- 
ко, А. І. Погребняк, В. М. 
Щербина.

Членами бюро обкому 
Компартії України обрані 

В. С. Андріяш, В. Д. Бабій, 
В. К. Дримченко, В. І. Же- 
ліба, В. П. Івлєв, 3. Г. Касья- 
ненко, Л. Ф. Кібець, А. І. 
Погребняк, М. Г. Самілик, 
В. О. Сокуренко, М. О. Су
хомлин, К. А. Шевчук, В. М. 
Щербина, кандидатами в 
члени бюро — М. П. Громо
вий, Ю. Д. Моторний, І. О. 
Шевченко.

Завідуючими відділами 
обкому Компартії України 
затверджені: організаційно- 
партійної роботи — В. Д. 
Бабій, пропаганди і агітації

— І. П. Оліфіренко, сільсь
кого господарства і харчо
вої промисловості — В. Р. 
Маринкевич, промислово- 
транспортним — Б. Ф. Сур- 
жан, легкої промисловості і 
товарів народного спожи
вання — В. І. Майдебура, 
будівництва — В. П. Глуш
ков, торговельно -фінансо
вих органів — М. П. Михай
ленко, адміністративних ор
ганів — Ю. Я. Браницький, 
науки і навчальних закладів
— О. О. Решетов, загальним
— П. І. Коваленко, фінансо

во-господарським — М. І. 
Каліч.

Головою партійної комісії 
при обкомі Компартії Укра
їни затверджений М. Г. Че
редник, редактором газети 
«Кіровоградська правда» — 
Ю. Д. Моторний.

В роботі пленуму взяли 
участь член Політбюро, сек
ретар ЦК Компартії Украї
ни Б. В. Качура, інструктор 
відділу організаційно-пар
тійної роботи ЦК КПРС 
В. С. Нечипоренко та ін
структор Комітету партійно
го контролю при ЦК КПРС 
В. І. Полунін.

Зсюдання ревізійної комісії

обласної партійної

організації
7 січня відбулося засідан

ня ревізійної комісії облас
ної партійної організації, 
обраної XXI обласною парт- 
конференцією. Розглянуто 
організаційне питання. Го

ловою ревізійної коміе’ї об
ласної партійної організації 
обраний О. О. Скічко, за* 
ступниками голови — В. Го 
Мізерна та В. В. Скринник.

ПОДВИГ ГЕРОЇВ ЖИТИМЕ У ВІКАХ

йшли сюди вогневими вер
ствами від стіл Сталіпгра- 
да, вони прославили себе, 
завдавши нищівного удару 
ворогу па берегах Дніпра, 
їх ріднила одна мета 
помстптпсь окупантам за 
сплюндровану радянську 
землю, за сльози матерів, 
за полеглих бойових дру
зів і якнайшвидше набли
зити світлий день Перемо-

.... и ^44.
пах під Кіровоградом, три
вала наступальна опера
ція, в ході якої війська 2- 
го Українського фронту 
вщент розгромили сильні 
ворожі угруповання. Про
тивник втратив більше 15 
тисяч солдатів і офіцерів, 
293 танки, 336, гармат, 121 
міномет, 445 кулеметів, чи
мало іншої зброї... Віко
помні дні визволення... 

. всіираии згадують 
ті бої, розповідають ’ про 
подвиги бойових побрати
мів — на уроках мужнос
ті в школах, па зустрічах 
що відбулись на підпри
ємствах, вищих і середніх 
навчальних закладах, на 
вечорах бойової слави 
присвячених славному 40- 
річчю визволення міста 
від німецько-фашистських 
загарбників. Про мужність 
1 відвагу визволителів і 

нескорених партизанів та 
підпільників вони говори
ли на мітингах, приуроче
них відкриттю меморіаль
них дошок підпільно-ди
версійній організації імені 
Ворошилова та Герою Ра
дянського Союзу М. М. 
Барболіну.

7 січня колишні фронто
вики, які визволяли наше 
■Місто в 1944-му, зібралися 
на святковий «Вогник». 
Від імені жителів Кірово

града їх сердечно привітав 
заступник голови викон
кому міської Ради народ
них депутатів В. М. Суво- 
ров. Ті вікопомні дні зга
дали наші гості — Герой 
Радянського Союзу В. М. 
Шевчук, почесний грома
дянин міста, колишній на
чальник штабу 32-го гвар
дійського стрілецького 
корпусу 1. О. Самчук, інші 
ветерани війни.

Линула в залі пісня: 
...А ти вижив солдат, 
Хоч сто разів помирав... 
А потім — пісні фронто

вих літ. Перед гостями 
«Вогника» виступали са
модіяльні митці з Палацу 
культури імені Жовтня і 
ветерани війни. І знову 
спогади — про бої в Ста- 
лінграді і на Дніпрі, про 
січень 1944-го... За святко
вими столами сиділи ко
лишні командири полків і 
батальйонів, офіцери і ря
дові, партизани і підпіль
ники — мужні і сильні 
солдати Великої Вітчизня
ної, які прославили себе 
на віки і завоювали для 
своїх матерів, братів і сес
тер, синів і внуків щасливе 
сьогодення.

Ранок 8 січня. До па
м’ятників і обелісків, до 
братських могил полеглим 
героям йшли трудящі міс
та, студенти і школярі. 
Вишикувалась варта на 
комсомольсько - піонерсь
кому посту № 1 біля мону
мента героям громадянсь

кої і Великої Вітчизняної 
воєн.

О. 14.00 годині дня по
чався марш-парад ветера
нів, воїнів гарнізону, мо
лоді міста. Святкові коло
ни направляються до ме
моріального кладовища. 
Тут, біля пам’ятника Неві
домому солдату, де пале
ніє вічний Вогонь слави, 
на почесну варту заступи
ли воїни. комсомольці і 
піонери. Учасники марш- 
параду принесли сюди 
прапори військових частин 
і з’єднань, котрим було 
присвоєно найменування 
«Кіровоградських». Пред
ставники військових під
розділів, що проявили осо
бливу мужність і відвагу 
при визволенні міста в січ
ні -1944-го, поклали до під
ніжжя пам’ятника гірлян
ду Слави. Пам’ять полег
лих героїв вшанували чле
ни бюро обкому і міськко
му Компартії України, ви
конкому обласної і міської 
Рад народних депутатів.

Починається мітинг-рек- 
вієм. На кладовищі лунає 
голос Левітана. Диктор 
зачитує наказ Верховного 
Головнокомандуючого ге
нералу армії І. С. Конєву 
— командуючому війська
ми 2-го Українського 
фронту, воїни якого від
значились під час Кірово
градської наступальної 
операції. А потім скорбот- 
(Закінчення на 4-й стор.).
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XX! КОНФЕРЕНЦІЯ ОБЛАСНОЇ ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
сі:

З ДОПОВІДІ ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ ОБКОМУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ 
М. Г. САМІЛИКА

В обстановці величезного 
політичного і трудового під
несення, говорить допові
дач, викликаного грудневим 
(1983 р.) Пленумом ЦК 
КПРС і дев'ятою сесією 
Верховної Ради СРСР деся
того скликання, радянські 
люди активно трудяться над 
здійсненням рішень XXVI 
з’їзду партії, завдань оди
надцятої п'ятирічки.

Пленум ЦК одностайно 
схвалив і підтримав вислов
лені Генеральним секрета
рем ЦК КПРС товаришем 
Ю. В. Андроповим глибокі 
оцінки і висновки по основ
них напрямах дальшого 
розвитку народного госпо
дарства, які яскраво вира
жають соціально-економіч
ну політику партії і Радян
ської держави на сучасному 
етапі.

Комуністи, трудящі облас
ті, як і всієї країни, повніс
тю схвалюють і підтриму
ють рішення Пленуму ЦК 
КПРС і сесії Верховної Ра
ди СРСР.

До своєї XXI звітно-ви
борної конференції облас
на партійна організація при« 
йшла збагаченою новим 
досвідом мобілізації трудя
щих на виконання завдань 
господарського і культурно
го будівництва. Зміцніли її 
ряди, підвищилась бойови- 
тість усіх низових ланок, 
зросла авангардна роль ко
муністів на виробництві і в 
громадсько - політичному 
житті.

Вся діяльність обласного 
комітету партії у звітному 
періоді спрямовувалась на 
здійснення рішень XXVI 
з'їзду партії, наступних Пле
нумів ЦК КПРС, ключових 
економічних і соціальних 
завдань одинадцятої п’яти
річки, Продовольчої і Енер
гетичної програм країни. 
Зусилля партійних комітетів 
і первинних організацій зо
середжувалися на підви
щенні організованості і дис
ципліни, відповідальності 
кадрів, розвитку творчої ак
тивності трудящих, досяг
ненні високих кінцевих на
родногосподарських ре
зультатів.

Завдяки постійній турботі 
партії і уряду економіка 
області розвивається в ці
лому сталими темпами. З 
усік джерел фінансування 
на її розвиток з початку 
п’ятирічки направлено
близько^ 1,4 мільярда кар
бованців, в тому числі в 
сільське господарство — 
майже півмільярда карбо
ванців. Основні виробни
чі фонди в промисловос
ті збільшились на 15 про
центів, у сільському гос
подарстві — на 14 процен
тів. Стали до ладу діючих 
нові потужності на заводах 
«Гідросила», чавуноливар
ному, у виробничому 
об єднанні по сівалках 
«Червона зірка», перші чер
ги шахти «Ведмежоярська», 
Долинського елеватора та 
інші об’єкти.

Партійні організації пред
метніше стали займатися 
питаннями впровадження 
досягнень науково-технічно
го прогресу. Введено в дію 
188 механізованих потоко
вих і автоматичних ліній, 
створено 80 комплексно-ме- 
ханізованих і автоматизо
ваних цехів і дільниць, ос
воєно 48 зразків нових 
типів машин і апаратів. 
Реалізація заходів по здій
сненню регіональних ком
плексно-цільових про
грам «Машинобудування» і 
«Праця» дали можливість 
вивільнити понад 5 тисяч 
чоловік. З початку п’ятиріч
ки випуск промислової про
дукції збільшився на 14,6 
процента, продуктивність 
праці зросла на 11 процен
тів, понад план реалізовано 
виробів на 60 мільйонів 
карбованців, поліпшилася їх 
якість. Зекономлено біль

ше 13 тисяч тонн про
кату чорних металів, 15 
тисяч тонн цементу, 247 
мільйонів кіловат-годин 
електроенергії, 16 тисяч ку
бічних метрів лісоматеріа
лів. Тільки за минулий рік 
на 2,4 мільйона карбованців 
знижена собівартість про
дукції.

Підвищився соціально- 
культурний рівень життя 
трудящих. Роздрібний това
рообіг збільшився на 5,4 
процента, середньомісячна 
заробітна плата робітників І 
службовців зросла на 7,3 
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процента, оплата праці кол
госпників — на 3,8 процен
та. Понад 25 тисяч сімей 
одержали благоустроєні 
квартири. Введені до ладу 
нові школи, дошкільні зак
лади, лікарні та інші об’єкти 
соцкультпобуту. Таким чи
ном, на всіх ділянках еко
номічного і соціального 
розвитку області намітились 
тенденції на краще.

І все ж, говорить М. Г. 
Самілик, аналізуючи діяль
ність обкому партії у звіт
ному періоді з позицій ви
соких вимог грудневого 
Пленуму ЦК КПРС, слід 
прямо сказати, що нам ще 
не вдалося добитися належ
ного рівня ефективності 
партійного керівництва еко; 
номікою. В промисловості 
допущено відставання від 
завдань п'ятирічки по тем
пах росту обсягів вироб
ництва і продуктивності 
праці більше ніж на 6 про
центів. На кожному друго
му підприємстві не викону
ється план реалізації про
дукції із урахуванням зобо- 
в язань по поставках, на 
кожному четвертому темпи 
зростання заробітної плати 
випереджають темпи зрос
тання продуктивності праці. 
Значними залишаються 
втрати робочого часу і 
плинність кадрів, збитки від 
браку і непродуктивні вит
рати. Не виконуються плани 
впровадження нової техніки 
і прогресивних технологій.

Значно недовикористову- 
ються потужності на кірово
градському виробничому 
об'єднанні «Друкмаш», 
олександрійських заводах 
підйомно-транспортного об
ладнання і електромеханіч
ному.

Дирекція і партком ви
робничого об’єднання «Чер
вона зірка» повільно усува
ють недоліки в розробці і 
організації виробництва но

вих високопродуктивних ма
шин, на що справедливо і 
неодноразово вказував ЦК 
Компартії України. Вироб
ниче об’єднання «Олександ- 
ріявугілля» недопоставило 
споживачам півмільйона 
тонн буровугільних брике
тів.

У звітному періоді, від
значив М. Г. Самілик, об
ком партії багато уваги при
діляв керівництву розвит
ком аграрно-промислового 
комплексу. Відповідно до 
рішень травневого (1982 р.) 
Пленуму ЦК КПРС розроб-

лені і затверджені продо
вольчі програми міст, райо
нів і області в цілому, а та
кож комплексні плани еко
номічного і соціального 
розвитку господарств. В усіх 
сільських райкомах партії 
створені сільськогосподар
ські відділи, утворені облас
не і районні агропромисло
ві об’єднання.

Зусилля трудівників села 
націлювалися на вирішення 
корінних питань розвитку га
лузі. В рослинництві голов
ним напрямом було вдоско
налення зональної системи 
землеробства, підвищення 
родючості грунтів, впровад
ження індустріальних техно
логій обробітку сільськогос
подарських культур. Велика 
робота проведена по збіль
шенню виробництва і заго
тівель овочів, поліпшенню 
постачання ними населення.

У тваринництві взято курс 
'на зміцнення кормової ба
зи. За два роки побудова
но на 2,2 мільйона тонн си- 
лососінажних споруд, за
безпечена потреба в грубих 
і соковитих кормах для ху
доби. Поліпшилась племінна 
справа, організація відтво
рення стада.

Немало зроблено для 
розв’язання соціальних пи
тань, закріплення кадрів не 
селі. Відчутну допомогу 
сільським трудівникам на
дають колективи промис
лових підприємств і органі
зацій, жителі міст і район
них центрів, студенти, вої
ни Радянської Армії, пен
сіонери і школярі.

Порівняно з десятою 
п’ятирічкою зросли серед
ньорічні обсяги закупівлі 
соняшнику, картоплі, ово
чів, яєць. Окремі райони і 
господарства виходили пе
реможцями у всесоюзно
му республіканському со
ціалістичному змаганні. За 
підсумками роботи першо
го ПІВРІЧЧЯ МИНУЛОГО РОКУ 

за збільшення виробництва 
і продажу державі тварин
ницької продукції області 
присуджений перехідний 
Червоний прапор ЦК Ком
партії України і Ради Мі
ністрів республіки.

У нас є, говорить допові
дач, великі можливості і 
невикористані резерви
збільшення виробництва і 
заготівель сільськогоспо
дарської продукції. Про 
це переконливо свідчать 
результати роботи передо
вих колективів, очолюваних 
такими керівниками, як 
Л. Й. ІІІЛІфер, В. М. Гурто-

подоланню відставання. 
Обов’язок партійних комі
тетів, первинних організа
цій господарств — забез
печити успішне проведен
ня зимівлі худоби, не 
втратити набраних темпів 
росту продуктивності тва
рин, продовжити роботу 
по зміцненню кормової ба
зи, вдосконаленню племін
ної справи, відтворенню 
стада, поліпшенню умов 
праці і побуту працівників 
ферм.

М. Г. Самілик відзначив 
деякі досягнення у виконан
ні комплексної програми 
соціального роззитку сіл 
області на одинадцяту п'яти
річку і до 1990 року. За три

•ий, П, Я. Зайвий, В. В. 
Бабенко, А. Д. Антонюк, 
прославлених майстрів 
сільськогосподарського ви
робництва О. В. Гіталова, Г. І. 
Ткаченко, А. П. Горбенка, 
М. А. Монаші і багатьох ін
ших, які щороку добива
ються високих кінцевих ре
зультатів.

Треба зробити все, щоб у 
роки п’ятирічки, що лиши
лися, не тільки виконати 
встановлені плани, а й на
долужити допущене відста
вання, забезпечити приріст 
продукції порівняно з попе
редньою п'ятирічкою.

Останнім часом, заува
жив М. Г. Самілик, наміти
лися деякі зрушення у тва
ринництві. За минулий рік 
на кожну корову порівняно 
з попереднім роком надоє- ’ 
но молока на 480 кілогра
мів більше. Підвищились 
прирости живої ваги худо
би, яйценосність птиці. 
Все це дало можливість 
продати державі більше: 
молока — на 94,1 тисячі 
тонн, м’яса — на 9,6 тисячі 
тонн і яєць — на 26,9 міль
йона штук.

Разом з тим нам ще не 
вдалося добитися докорін
ного повороту у бік інтен
сифікації цієї галузі. Ниж
че своїх можливостей пра
цюють спеціалізовані гос
подарства. У їх розвиток 
вкладено майже один міль
ярд карбованців, однак ви
робничі потужності освоєні 
лише на дві третини. У ба
гатьох районах, і перш за 
все а Олександрійському, 
Новомиргородському, Віль- 
шанському допущено знач
не відставання у виконанні 
планів заготівель усіх видів 
тваринницької продукції 
Здав досягнуті раніше ру
бежі Добровеличківський 
район.

Відділам обкому, міськко
мам і райкомам Партії не
обхідно ретельно проаналі
зувати стан справ у тварин
ництві і здійснити заходи по

роки в сільській місцевості 
побудовано більше 300 ти
сяч квадратних метрів жит
ла, шкіл більш як на 8 тисяч 
учнівських місць, дитячих 
садків на 1700 місць та ба
гато інших об'єктів соц
культпобуту. Однак резуль
тати були б вагоміші, якби 
трест «Кіровоградсільбуд» 
і об’єднання «Облміжкол- 
госпбуд» забезпечили план 
будівельно-монтажних ро
біт, виявляли більше турбо
ти про розвиток власної ви
робничої бази, впроваджен
ня індустріальних методів 
будівництва на селі.

У звітному періоді обком 
партії постійно приділяв 
увагу капітальному будів
ництву. Останнім часом
зросли обсяги освоєння ка
пітальних вкладень і підряд
них будівельно-монтажних 
робіт. І все ж рівень пар
тійного керівництва капі
тальним будівництвом не 
повною мірою відповідає 
вимогам XXVI з'їзду КПРС, 
за що область була неодно
разово піддана критиці з 
боку ЦК Компартії України, 
зокрема, за низькі темпи 
освоєння коштів на будів
ництво Липнязького цук
рового заводу, об'єктів 
сільськогосподарського ма
шинобудування в м. Кі
ровограді. В будівель
них підрозділах залишаєть
ся слабкою інженерна під
готовка виробництва і орга
нізація праці, допускають
ся великі втрати робочого 
часу, повільно знижується 
плинність кадрів, практично 
не зростає продуктивність 
праці. Багато років не 
справляються з планами 
введення основних фондів 
і освоєння державних капі
таловкладень більшість під
розділів комбінату «Кірово- 
градважбуд» і тресту «Олек-

сандріяшахтобуд». Не вико
нуються плани вводу 
житла і багатьох об’єктів 
соцкультпобуту. Хронічна 
відставання в капітальному 
будівництві значною мірою 
пояснюється відсутністю не-' 
обхідної виробничої бази, 
слабкою потужністю буді
вельно-монтажних організа
цій. Назріла необхідність 
створення тресту в місті 
Світловодську у складі ком
бінату «Кіровоградважбуд», 
а також госпрозрахункових 
будівельних управлінь в 
підрозділах Мінважбуду 
УРСР на території області.

У нинішньому році нам 
належить наростити потуж
ності на кіровоградських 
заводах «Гідросила» і чаву
ноливарному, у виробничо
му об'єднанні «Червона зір
ка», освоїти значні обсяги 
капіталовкладень на Лип- 
нязькому цукровому і гід
ролізно-дріжджовому заво
дах, ряді інших важливих 
будов, виконати широку 
програму / житлового і со
ціально-культурного будів
ництва. Ці об єкти повинні 
постійно знаходитись під 
суворим контролем партій
них комітетів і радянських 
органів.

В області ще слабо вико
ристовуються наявні мож
ливості по благоустрою на
селених пунктів, поліпшен
ню роботи житлово-кому
нальних підприємств і 
служб, збільшенню обсягів 
і підвищенню якості обслу
говування населення. Зали
шається гострою проблема 
водопостачання, особливо 
міста Кіровограда. Низьки
ми темпами здійснюється 
газифікація житлового фон
ду. Мало уваги приділяється 
розвитку виробничої бази, 
підвищенню технічної осна
щеності комунального і 
житлового господарства, 
шляхового будівництва. Не
достатньо цими питаннями 
займаються міські і районні 
Ради народних депутатів. 
Погано і повільно вирішую
ться проблеми комплексно
го розвитку обласного цент
ру Кіровоградським міськ
виконком. Необхідно
підвищувати бойовитість 
первинних парторганізацій 
будівельних підрозділів, 
підприємств комунального і 
житлового господарства, 
посилювати їх вплив на стан 
справ у трудових колекти
вах.

Здійснюючи партійне ке
рівництво соціально - еко
номічним розвитком, ска
зав далі М. Г. Самілик, об
ком партії постійно вдоско
налював стиль, форми і ме
тоди діяльності партійних 
комітетів як органів полі
тичного керівництва, біль
ше приділяв уваги перспек
тивним, корінним питанням 
розвитку економіки, поліп
шував роботу з кадрами, 
намагався повсюдно забез
печити належний порядок, 
організованість і дисциплі
ну. ,

Важливе місце в його ді
яльності посідали питання 
внутріпартійної роботи. За 
звітний період обласна 
парторганізація кількісно 
зросла і нині нараховує у 
своєму складі більш як 74 
тисячі членів і кандида
тів у члени партії. По
над три чверті всіх кому
ністів, зайнятих у народно
му господарстві, трудиться 
безпосередньо в сфері ма
теріального виробництва. 
Розширилась мережа парт« 
організацій, вдосконалю
валась їх структура. Нині 
у нас діють 2115 первинних, 
1604 цехових організацій і 
3147 партійних груп.

Минула звітно - виборна 
кампанія продемонструвала 
монолітну єдність партійни.* 
рядів, згуртованість кому
ністів області навколо ле
нінського Центрального 
Комітету КПРС, їх високу 
політичну активність, готов
ність вирішувати найсклад
ніші завдання. В ході зборів

(Занінчрмня ма стоп.).
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І конференцій комуністи 
висловили понад 15 тисяч 
пропозицій і зауважень. 
Потрібно добитися негайно
го реагування на ник.

Виконуючи рішення XXVI 
з’їзду партії та червневого 
(1983 р.) Пленуму ЦК КПРС, 
обком партії наполегливо 
вирішував питання даль
шого поліпшення ідео
логічної, політико - ви
ховної роботи. 8 області 
створена чітка система 
партійного навчання, еконо
мічної освіти трудящих, 
удосконалювалися політич
не інформування, контрпро- 
гійгандистська робота. Здій
снюються заходи по поси
ленню партійного впливу на 
підвищення рівня трудово
го виховання, наставництва 
Яскравим свідченням ідей
ної зрілості і патріотиз
му наших людей є те, що 
більш 800 трудових колек
тивів і понад 20 тисяч пе
редовиків виробництва за 
прикладом москвичів і ле
нінградців включились у 
соціалістичне змагання за 

виконання завдань поточної 
пятирічки до 115-ї річниці 
З дня народження В. І. Ле
ніна,

Разом з тим рівень ідео
логічної, масово - політич
ної роботи ще не повною 
мірою відповідає вимогам 
червневого (1983 р.) Плену
му ЦК КПРС. У пропаган
дистській роботі допуска
ються формалізм і парад
ність, не вистачає перекон
ливості і дохідливості, на
ступальності і бойовитосіі.

Партійним комітетам не
обхідно наполегливо здійс
нювати вказівки партії про 
соціально - економічне за
безпечення виховного про
цесу, підняти відповідаль
ність керівних кадрів за та
ку організацію праці і ви
робництва, яка формувала 
б здоровий морально - пси
хологічний клімат, високу 
свідомість трудівників, сти
мулювала їх боротьбу за 
ефективність і якість.

Треба постійно і всіма 
засобами вести пропаганду 
миролюбної зовнішньої по
літики КПРС, Заяв това
риша Ю. В. Андропова, по
станови Верховної Ради 
СРСР «Про міжнародне ста

новище і зовнішню політику 
Радянської держави», роз
вінчувати авантюристичний 
курс імперіалістичних кіл 
С11ІА та їх союзників на 
підготовку ядерної війни. 
Завдання полягає в тому, 
щоб формувати у кожної 
радянської людини високу 
політичну пильність, благо
родне прагнення міцнити 
мир працею і бути гото
вим захищати його із збро
єю в руках. Великі можли
вості в цьому дає нам 
святкування > 40-річчя ви
датних перемог радянсько
го народу у Великій Вітчиз
няній війні.

Виконуючи рішення по
передньої звітно - вибор
ної конференції, партійні 
комітети області значну 
увагу приділяли роботі на
вчальних закладів, організа
ції виховного процесу в 
них, підготовці молоді до 
продуктивної праці.

Великої уваги міськкомів, 
райкомів партії, Рад народ
них депутатів вимагають 
питання дальшого вдоско
налення структури загаль
ної середньої і професійно- 
технічної освіти, підвищен
ня якості навчально-вихов

ного процесу, трудового 
виховання і профорієнтації, 
розвитку мережі ДОШКІЛЬ
НИХ закладів, середніх шкіл, 
особливо на центральних 
садибах колгоспів і радгос
пів, створення в кожному 
районі професійно - техніч
ного училища або філіалу, 
що значною мірою дозво
лить підвищити рівень Під
готовки і закріплення ро
бочих кадрів у кожному 
господарстві.

Для всенародного обго
ворення опубліковано про
ект ЦК КПРС «Основ
ні напрями реформи за
гальноосвітньої і професій
ної школи». Весь процес 
обговорення проекту, пере
будови школи, яка буде 
здійснюватися поетапно в 
одинадцятій і дванадцятій 
п’ятирічках, вимагатимуть 
від партійних, радянських 
органів, профспілкових, 
комсомольських організа
цій, органів народної осві
ти великої організаторської 
і масово-політичної роботи. 
У цій дуже важливій справі 
особлива роль належить 
відділу науки і учбових 
закладів обкому партії, об

ласним відділу народної ос
віти, управлінню профтехос- 
аіти. Від їх продуманих і 
послідовних дій великою 
мірою залежатиме успіх ро
боти. Для кожного трудо
вого колективу, кожного 
керівника підприємства, 
колгоспу, закладу і відом
ства, громадської організа
ції, для всіх батьків шкільна 
справа повинна бути своєю 
кровною справою.

Великі і складні завдання, 
сказав М. Г. Самілик, нале
жить вирішити обласній 
партійній організації в по
точному році. Загальний 
обсяг промислового вироб
ництва і продуктивність 
праці з урахуванням допу
щеного відставання з по
чатку п’ятирічки проти ми
нулого року необхідно 
збільшити на 10,1 процента.

Трудівникам села необ
хідно довести виробництво 
зерна до 3 мільйонів 35 ти
сяч тонн, а його продаж 
державі до 1 мільйона 430 
тисяч тонн. Збільшити по
рівняно з досягнутим се
редньорічним рівнем попе
редніх трьох років заготівлі 
соняшнику на 28 процентів, 

цукрових буряків — на 66, 
картоплі — на 45, овочів — 
на 35 процентів. Треба ви
робити не менше 140 тисяч 
тонн м’яса, 675 тисяч тонн 
молока, 300 мільйонів штук 
яєць. Досягнення вказаних 
рубежів вирішальною мі
рою залежить від мобіліза
ції людей, їх творчого став
лення до дорученої справи, 
дальшого розвитку соціа
лістичного змагання.

Від імені делегатів кон
ференції М. Г. Самілик за
певнив ленінський Цент
ральний Комітет КПРС, його 
Політбюро, особисто това
риша Ю. В. Андропова, 
Центральний Комітет Ком
партії України в тому, що 
обласна партійна організа
ція всі комуністи, робітни
ки, колгоспники, трудова 
інтелігенція не пошкодують 
зусиль, знань і енергії, щоб 
успішно ВіІЛИТИ в життя рі
шення XXVI з’їзду партії, 
Пленумів ЦК КПРС і весуть 
гідний вклад у виконання 
завдань п’ятирічки, велику 
справу побудови комунізму 
в нашій країні.

з ВИСТУПУ ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ ОБКОМУ ЛКСМУ І. ШЕВЧЕНКА

грудиевого
Пленуму ЦК

Зберігаючи традиції стар- 
^^шнх поколінь, згуртований 

навколо рідної Комуністич
ної партії, 116-тисячняй за
гін комсомольців -Кірово- 
градщпни своїми справами 
підтверджує відданість за
повітам великого Леніна, 
справі комунізму. Допопі- 

іючи сьогодні про досяг
нення, хочу підкреслиш, що 
більше 70 тисяч комсомоль
ців, 1330 комсомольсько - 
молодіжних колективів, з 
яких п'ята частина носить 
почесне звання «колектив 
комуністичної праці», ус
пішно працюють у різних 
галузях народного госпо
дарства, добиваються висо
ких виробничих показників.

Рішення 
(1983 р.) 
КПРС, завдання, поставле
ні у виступі тов. 10. В. Анд- 
ропова, вимагають від нас 

^Мобілізації всіх сил для ви- 
^^інаніїя планів п'ятирічки, 

використання всіх форм со
ціалістичного змагання, під
вищення ефективності і 
якості праці. Це знайшло 
широкий відгук серед МОЛО
ДІ області.

Члени комсомольсько - 
молодіжної бригади заводу 
«Гідросила», яку очолює 
Володимир Бадов. виріши
ли підвищити продуктив
ність праці поверх запла
нованого на 8 процентів. 
Уже нині цей почин підтри- 
мали багато КМК Кірово
града. Світловодська, Олек
сандрії, Г айворонського, 

що Г>11-

виховну

Новоукраїнського та інших 
районів.

У відповідь на рішення 
ЦК КПРС в обласний ко
мітет комсомолу надходять 
пропозиції про розширення 
комсомольських площ під 
посів кукурудзи. Ми готові 
вирощувати цю культуру на 
50 тисячах гектарів, і якщо 
таке довір'я нам буде вияв
лено, запевняємо, 
правдаємо його.

Підвищуючи 
роль комсомольсько, - моло
діжних колективів, обком 
КОМСОМОЛ)' спрямовує свої 
зусилля на подальше збіль
шення їх кількості, переве
дення на безнарядну орга
нізацію праці.

На жаль, гальмом при 
створенні КМК є небажан
ня окремих господарських 
керівників переводити ком
сомольців з інших виробни
чих підрозділів. Зате коли 
виникає потреба забрані 
комсомольця з КМК, під 
приводом гострої виробни
чої необхідності цс робиться 
надто швидко, ніхто навіть 
не радиться з комітетом 
комсомолу. З цієї причини 
у минулому році розпалося 
28 комсомольсько - моло
діжних колективів.

Далека від досконалості 
система морального і маїе- 
ріального 
переможців 
серед молодих виробнични
ків. Наприклад, у минулому 
році було проведено 10 об
ласних, більше ста міських 
і районних конкурсів іїрофс- 

стимулювання
соцзмагання

сінної майстерності серед 
різних категорій молоді. 
Однак жодного разу комі
тети комсомолу не змогли 
добитися від господарських 
органів підвищення розря
дів переможцям. Звичайно, 
не завжди комітети комсо
молу уміють відстояти свої 
інтереси, але, на наш пог
ляд, є необхідність поста
вити перед ВЦРПС питання 
про включення до розділу 
колективних договорів по 
молоді згадувані вище ас
пекти.

Загальновідомо, що в 
трудовому вихованні успіх 
приходить тоді, коли робо
та ведеться продумано, з 
перспективою. Важливо, 
щоб трудові навички і лю
бов до праці прищеплюва
лись юнакам і дівчатам іце 
зі шкільної парти В облас
ті створено і успішно пра
цюють 196 виробничих 
бригад, 239 таборів праці і 
відпочинку, 13 учнівських 
лісництв.

У минулому році учнями 
зібрано 117 тони гарбузо
вого насіння, при допомозі 
школярів випасалося біль
ше 90 тисяч голії; худоби. 
Проект ЦК КПРС «Основні 
напрямки реформи загаль
ноосвітньої та професійної 
школи» націлює нас на ге, 
щоб добрі справи, початі 
школярами, мали все шир
ший резонанс.

Повністю підтримую про
позицію про затвердження 
у законодавчому порядку 
обов’язків базових підпри- 

літико - виховної роботи. 
Разом з тим комітети ком
сомолу ще не змогли доби
тися викорінення серед мо
лоді фактів пияцтва, бешке
тництва, аполітичності, 
що свідчить про недоліки 
•у вихованні правильних ес
тетичних смаків, у духов
ному розвитку молодих лю
дей, організації їх вільного 
часу.

Треба визнати, що в об
ласті відчувається недоста
ча молодіжних кафе, клубів 
творчої молоді, самодіяль
них студій, інших об'єктів 
культурного призначення. 
Досі залишається пробле
мою і створення торговель
ного підприємства для мо
лоді.

Нині ведеться робота по 
створенню в Кіровограді 
молодіжного центру імені 
С .М. Кірова. Хочу зверну
тися до керівників усіх ор
ганізацій, від яких залежить 
його створення, і в першу 
чергу до міськвиконкому, 
облрембудтресту та міськ- 
будуправління з проханням 
ужити всіх необхідних за
ходів щодо впровадження 
задуму в життя.

У звітній доповіді спра
ведливо відмічалося, що ще 
далеко не все зроблено у 
справі розвитку масовості 
фізичної культури і спорту. 
Іїитання це серйозне і бага
тогранне. Ми не знімаємо з 
себе віповідальиості, але 
разом з тим хотіли б запи
тати у будівельників та їх
ніх замовників — де ж ті 
найпростіші спорі пені ецо-

ємств по створенню нор
мальних виробничих умов 
для учнів. Для довідки: у 
нашій області лише 13 про
центів виробничих бригад 
мають у постійному корис
туванні землю.

’ Слід наголосити, що нам 
явно не вистачає і стаціо
нарних таборів праці і від
починку, а будівництво їх 
пов’язано з великими 
складностями. В той же час 
в області є більше десятка 
хороших будівель, котрі ви
користовуються періодично 
(від випадку до випадку) 
або взагалі пустують. Ми 
пропонуємо відремонтувати 
їх силами студентських бу
дівельних загонів і обладна
ти там табори праці і від
починку.

Досвід будівництва у нас 
є. о колгоспі імені Ілліча 
Онуфріївського району за 

. минуле літо будзагбном 
споруджено 10 будинків для 
молодих сімей. Зваживши 
свої можливості, ми зобо
в’язуємося протяю.м п'яні 
років збудувати в області 
сим вол і чн у комсомол ьську 
вулицю із 100 будинків. Ми 
розуміємо серйозність зав
дання, що стоїть перед на
ми, але впевнені, шо при 
відповідній допомозі пар
тійних і радянських органів 
воно буде виконано.

Товариші! Виконуючи рі
шення червневого (1983 р ) 
Пленуму ЦК КПРС, ком
сомольські організації об
ласті немало зробили по 
перебудові ідеологічної, по-

руди, які передбачені є 
проектах забудови житло
вих масивів? Ми просимо 
обласне управління у спра
вах будівництва і архітекту
ри займати в цьому питанні 
більш принципову позицію.

Немало позитивного у ро
боті Олександрійського, 
Знам’янського міськкомів, 
Гай веронського, Маловис- 
ківського райкомів, швейно
го виробничого об’єднання 
м. Кіровограда, колгоспу 
імені XX з’їзду КПРС Но
воукраїнського району, де 
комуністи почесне партійне 
доручення — працювати в 
комсомолі — виконують із 
честю.

У той же час у деяких 
райкомах комсомолу, і а 
першу чергу в Олександрій
ському, Добровелнчківсько- 
му, допускається часта змі
на працівників апарату, а з 
Олександрійському — змі
нилося 5 із 7 працівників. У 
цьому насамперед 
ком комсомолу, 
жаль, і райкоми 
надають подібним 
належної уваги.

У своїй роботі 
ваємо велику

винен об- 
та, на 

партії не 
питаниям

ми відчу- 
допомогу з 

боку обкому, міськкомів і 
райкомів партії в зміцненні 
здібними організаторами — 
комуністами вирішальних 
ділянок комсомольської ро
боти. Сьогодні в комсо
мольських організаціях об
ласті працює більше 6 тисяч 
комуністів. (Міськкоми і 
райкоми укомплектовані в 
основному зрілими, надій
ними працівниками.

В ОБКОМІ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

ІНІЦІАТИВА ПЕРЕДОВИХ КОЛЕКТИВІВ
Кіровограда, Світловодська та Олександрії

Па грудневому (1983 р.) підтримуючи рішення груд- заводу імені В. К. Таратут и йому лач-.тип «а «і і побитПленумі ЦК КПРС підкрес- невого (1983 р.) Пленуму меблевого комбінату’висту-’ товарної продукції на 0,1
лювалося, що для забезпе
чення дальшого зростання 
ефективності економіки не
обхідно зробити головний 
наголос на підвищенні рівня 
господарювання, прискорен
ні науково-технічного про
гресу. повнішому викорис
танні виробничого потенціа
лі, всіх матеріальних, тру- 
доХ’Х і фінансових ресур- 
СІВ) наполегливо вишукува
ти додаткові резерви, доби- 
ватися надпланового зни
ження собівартості продук
ті; збільшення прибутку, 
110КРаІІІС111ІЯ «КОСТІ виробів, 
суворо додержуватися дого
вірних зобов’язань.

Одностайно схвалюючи і 

ЦК КПРС, положення і 
висновки, які містяться в 
тексті виступу Генерального 

- секретаря ЦК КПРС това
риша 10. В. Андропова, вис
ловлюючи рішимість успіш
но виконати і перевиконати 
завдання п’ятирічки, ділом 
відповідаючи на заклик пар
тії добитися надпланового 
підвищення продуктивності 
праці і додаткового знижен
ня собівартості продукції, 
ряд трудових колективів об
ласті переглянув соціаліс
тичні зобов’язання на 1984 
рік.

Колективи кіровоградсь
ких чавуноливарного заво
ду, ремонтно-механічного

металів імені

пили з ініціативою добитися 
в 1984 році надпланового 
підвищення продуктивності 
праці на 1,3 процента і зни
ження собівартості продук
ції додатково до завдання 
на 0,7 процента. Світловод- 
ські завод чистих металів 
комбінат твердих сплавів і 
тугоплавких металів імені 
В. І. Леніна зобов'язалися 
підвищити продуктивність 
праш понад план відповідно 
на 1,2 і 2 проценти, знизити 
собівартість продукції проти 
планової на 1 процент а 
виробниче об’єднання 
«Дшпроенергобуд про м» 
відповідно на 1,5 процента і 
0,7 процента, що дозволить

продуктивність

додатково виробній
продукції на 
карбованців _ і 

план 450

товарної 
мільйона 
одержати понад 
тисяч карбованців прибутку. 
Колектив олександрійського 
заводу «Автоштамн» зобо
в’язався підвищити продук
тивність праці проти плано
вої на 1,2 процента, додат
ково до завдання знизити 
собівартість продукції на 
0.5 процента.

Бюро обкому Компартії 
України схвалило ініціативу 
колективів кіровоградських 
чавуноливарного заводу, ре
монтно-механічного заводу 
імені В. к. Таратутй, меб
левого комбінату, світлової- 
ськпх завод)' чистих мета
лів, комбінату твердях силе- 

вів і тугоплавких металів 
імені В. 1. Леніна, виробни
чого об’єднання «Дпігіро- 
снергобулпром», олександ
рійського заводу «Авто- 
штамп», яка спрямована на 
надпланове підвищення про
дуктивності праці і додаг- 
нове знищення собівартості 
продукції, виконання і пере
виконання планових зав
дань 1984 року і п’ятирічки 
в цілому.

Господарським керівни
кам, партійним і профспіл
ковим комітетам підпри
ємств і будов рекомендова
но розгорнути організатор
ську і політичну роботу в 
трудових колективах по під
тримці і поширенню ініціа
тиви передових колективів 
області, спрямованої на 
дальше піднесення актив
ності трудящих у змаганні 
за виконання і перевиконан
ня планів і соціалістичних 
зобов’язань 1984 року і п я- 
тирічки в цілому; по вико

ванніо в кожного трудівни
ка глибокого розуміння осо
бистої відповідальності за 
здійснення завдань, постав
лених партією, в надплано
вому підвищенні продуктив
ності праці і додатковому 
зниженні собівартості про
дукції. Активніше вести 
пропаганду і впровадження 
передового досвіду, цінник 
починань, вишукувати і 
ефективніше використовува
ти резерви виробництва, на
полегливо добиватися збіль
шення випуску продукції на 
основі дальшого зростання 
продуктивності праці.

Редакції обласних газет, 
комітет по телебаченню і 
радіомовленню облвиконко
му зобов'язано по-діловому 
висвітлювати хід соціаліс
тичного змагання трудовик 
колективів за надпланове 
підвищення продуктивності 
праці і додаткове зниження 
собівартості Щ}одркції.
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ПОДВИГ 
ГЕРОЇВ 
ЖИТИМЕ 
У ВІКАХ

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.). 

на мелодія лине над фор
течними валами. Настає 
хвилина мовчання.

Вічний вогонь горів біля 
обеліска Невідомому сол
дату. І вогонь нашої не
згасної пам’яті паленів у 
серцях всіх, хто прийшов 
на меморіальне кладови
ще, щоб вклонитись бі
ля могил загиблих зви
тяжців, щоб віддати дани
ну шани і вдячності жи
вим героям, котрих ми 
сьогодні гордісно називає
мо Ветеранами.

Після мітингу його учас
ники заповнили зал облас
ного музично-драматично
го театру імені М. Л. Кро- 
пнвпицького, де відбулися 
урочисті збори трудящих 
міста, ветеранів війни і зо
їлів місцевого гарнізону, 
присвячені 40-річчю визво
лення" Кіровограда від ні
мецько-фашистських за
гарбників.

Наш кор.
■ — -  ------- . - - -----

П'ятого листопада мину
лого ропу газета публіку
вала розмову за круглим 
столом переможців кон
курсу «Ерудит», який три
вав торік вісім місяців.

Тоді ж були надруковані 
н умови нового конкурсу. 
Сьогодні ми повторюємо 
іх для тих, хто «Молодий 
комунар» минулого року 
не передплачував.

КОНКУРС
«ЕРУДИТ-84»

Па конкурс надсилаю
ться тематичні кросворди 
(не більше трьох). Умови 
складання кросвордів:

— кросворд має бути 
симетричний по горизон
талі і вертикалі;

— діаметр його не по
винен перевищувати 21 
клітинки;

— кожне слово кросвор
да мусить перетинатись не 
менш як два рази;

— тематичним кросворд 
вважати тоді, коли кіль
кість нейтральних (що не 
стосуються тематики) за
питань не перевищуватиме 
10 відсотків усіх запитань 
кросворда;

— складати кросворди 
тільки українською мовою.

Для того, щоб жюрі бу
ло легше розглядати крос
ворди, надсилайте їх у 
двох примірниках — із за
повненими клітинками і 
порожній. Порожні бажа
но виконати чорного туш
шю па цупкому білому па
пері.

Разом з кросвордами 
надсилайте запитання і 
відповіді на окремих ар
кушах. Після кожного за
питання вказуйте джере
ло, звідки воно, взяте, і 
сторінку. Відповіді прону
меруйте стовпчиком згори 
донизу.

Жюрі відбере для кон
курсу п’ять найкращих 
кросвордів п’яти авторів. 
Перший із них буде опуб
ліковано у сторінці «Су
ботній кур’єр» наприкінці 
січня. Тоді почнеться дру
гий етап конкурсу: на 
краще розв'язування крос
вордів. Закінчиться він у 
травні.

Останній термін надси
лання кросвордів на кон
курс — 20 січня за пош
товим штемпелем.

На автора найкращого 
кросворда і трьох еруди
тів, які найправильніше 
відповідатимуть на запи
тання, чекають спеціальні 
призи «Молодого комуна
ра».

ЖИТТЯ МОЛОДІ
ЗА РУБЕЖЕМ

БЕРЛІН. «Мій особистий 
вклад у виконання народно'-, 
господарського плану 1984 
року» — під таким девізом 
в НДР з ініціативи Спілки 
Вільної Німецької молоді 
(СВНМ) широко розгорнув
ся масовий рух за виконан
ня і перевиконання держав
них завдань четвертого ро
ку п’ятирічки.

Учасники зборів у пер
винних організаціях СВНМ, 
які проходять тепер на про
мислових підприємствах і в 
установах, у сільськогоспо
дарських виробничих коо
перативах і вузах республі
ки, обговорюють, як доби
тися підвищення продуктив
ності праці кожного моло)* 
дого виробничника, кожно
го молодіжного трудового 
колективу. В ході грунтов
них розмов народжуються 
корисні пропозиції й ініціа
тиви, спрямовані на гідну 
зустріч 35-річчя утворення 
НДР, яке відзначатиметься 
в цьому році. Так, члени 
однієї з молодіжних бригад 
Магдебурзького заводу 
важкого машинобудування 
ім. К. Лібкнехта зобов’яза
лися скоротити на 10 годин 
час складання кожного ди
зельного двигуна, який ви
готовляється на замовлення 
СРСР.

(ТАРС).

А ЦТ (1 програма)
8.00 — Новини. 8.20 — 

Мультфільм «Чарівна сар
на». 8.35 — '.Дитинство в
шинелі батька». 9.35 — Те
лефільм «Росія молода». 4 
серія. 10.40 — Живі рядки. 
Фільм-концерт про творчість 
С. П. Щипачова. 11.20 — Но
вини.14.30 — Новини. 14.50
— Спадкоємці традицій.
Док. телефільми «Кадри для 
Екібастуза». «Клятві вірні». 
«Ластівки Тамдп». 15.50 — 
Розповідають пані і корес
понденти. 16.20 — Пісні
О. Білаша. 16.50 — Новини. 
16.55 — Фільм — дітям.
«Петрик у космосі'. 18.00 — 
Наука і життя. і 8.30 —
Мультфільми «Здрастуй, ті
точко Лисиця». «Жадібний 
багач». 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Назустріч ви
борам. 19.15 — Наш сад.
19.50 — Телефільм «Росія 
молода». 5 серія. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Камера диви
ться у світ. Веде передачу 
І. Фесуненко. 22.20 — Сьо
годні у світі. 22.35 — Кон
церт з участю Т. Петрової і 
народного аотиста Казахсь
кої РСР А. Днішепа.

А УТ
10.00 — Новини. 10115 — 

«Аліса в країні чудес». Вис
тава. 11.25 — Фільм-концерт 
«Пярнуська мозаїка». 11.40
— «Шкільний екран». 10 
клас. Українська літерату-
8а. 12.15 — Зустріч з юнгою 

)рком. 12.50 — Новини. 
16.00 — Новини. 16.10 — 

«Срібний дзвіночок». 16.30- 
Маленький концерт. 16.40 — 
«Закон і ми». 17.05 — Кіно- 
програма «Будні п'ятиріч
ки». 18.00 — Для малят.
«Кришталевий палац». 18.Ж) 
— «З-за Дону пісню виведу» 
Фільм-концерт. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.30 — 
«День за днем». (Кірово
град). 19.45 — Концерт для 
делегатів обласної партійної 
конференції. (Кіровоград). 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «Чорна кепка 
або Підземні жителі». 22.45 
— Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика 8.20 — 

Фільм «Поки стоять гори...»
9.35 — Науково-популярний 
фільм «Журавлі». 10.05 — 
Мультфільми «Новорічна 
пригода». «Цвіркун». 10.30 
— Французька мова. 11.00— 
Будильник. 11.30 — «З ус- 
мішкою доброю». Фільм-кон
церт. 12.10 - Телефільм 
«СКІЛЬКИ років живе топо
ля-. 13.05 — Програма Уд
муртського телебачення 
14.10 — Телефільм «Ас

соль». 15.15 — Новини. 18.00
— Новини. 18.20 — «За
гранню видимого». Науково- 
популярний фільм. 18.30 — 
Спорт за тиждень. 19.00 — 
«...До шістнадцяти і стар
ше». 19.40 — Вечірня казка. 
Мультфільм «Дванадцять 
місяців». 19.55 — Міжнарод
ний юнацький турнір з фут
болу пам'яті першого віце- 
президента ФІФА В. Гра- 
наткіна. Збірна СРСР-1 — 
збірна СРСР-2. 2 тайм. 20.40 
—- Док. фільм «Вища про
ба,. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Фільм «Я пас любив...». 23.00
— Новини.

А ЦТ (І програма)

8.00 — Новини. 8.20 —
«Ой ти. зимонько-зима». Кон
церт. 8.50 — Док. фільми 
«Село починається з околи
ці'. «Подорож у країну ви
норобства». 9.30 — Теле
фільм «Росія молода». 5 се
рія. 10.40 — Горизонт. 11.40

— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — По Сибіру і Далеко
му Сходу. Док. фільми «Роз
повіді про Сибір. Земля май
бутнього». «По стежках Са
лі;». 15.30 — К. Симонов.
Вірші. Щоденники. Спогади. 
16.15 — Новини. 16.20 — Зу
стріч школярів з Героєм Со 
Піаністичної Праці, депута
том Верховної Ради УРСР. 
головою колгоспу ім. С, Кі
рова Миколаївської області 
М. М. Рлбошапкою. 17.20 — 
Док. фільм. 17.45 — У коле
ному малюнку — сонце. 
18.00 — Чемпіонат Європи з 
фігурного ковзання. Парне 
ковзання. Коротка програма. 
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Мультфільм. 19.10
— Людина’і закон. 19.50 -- 
Телефільм «Росія молода». 6 
серія. 21.00 — «Час». 21.35— 
Концерт народного артиста 
РРФСР В. Третьякова і Ве
ликого симфонічного ор
кестру ЦТ і ВР. 22.25 — Док. 
телефільм «Подорож по 
Москві. До Лужників через 
«Дівоче поле». 22.45 — Сьо
годні у світі.

А УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
Е. Станкевич. «Музичні по
пели-/. 11.35 — Фотоетюд 
«Зима». 11.40- — «Слово за 
вами». Мода для молоді.
12.35 —- « Країна Комсомо- 
лія». 13.25 — Новини. 13.35
— Людина і море. 16.00 — 
Новини. 16.10 — «Срібний 
дзвіночок». 16.30 — Науко
во-популярний фільм «Во
гонь для нас». 16.45 — Для 
школярів. «Орієнтир». 17.30
— Продовольча програма — 
справа кожного. 18.00 — 
«День за днем». (Кірово
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град). 18.15 — «Від виборі» 
до виборів». Виступ голови 
виконкому Кіровської ра
йонної Ради м. Кіровограда 
В. Є. Александровича. (Кіро
воград). 18.25 — Оголошен
ня. (Кіровоград). 18.30 — До
кументальний фільм «Музи
ка С. Сайдаіиева». 19.00 —• 
Актуальна камера. 19.30 — 

«• Незабутні». В. Еллан Бла
китний. До 90-річчя з дня 
народження. 20.20 — «Дзвін
кі акорди». Фільм-концерт. 
20.40 -- «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.35 —
« П’ять хвилин на роздуми». 
Молоділім а розважальна 
програма. 23.35 — Новини.

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

Док. фільм «Аргініни». 8.35, 
9.35 — Астрономія. 10 кл. 
9.05. 12.40 — Німецька мова. 
10.05 — Учням ПТУ. Фізика. 
10.35. 11.40 — Загальна біо
логія. 9 кл. 11.05 — Теле
журнал «Сім'я і школа».
12.10 — Історія. 4 кл. «Цих 
днів не змовкне слава». Ге
рої громадянської війни.
13.10 — Ііушкіпські мотиві: 
в творчості Г. Свиридова. 
13.55 — Школа господарю
вання. Бригадний підряд. 
14.25 — С. Маршак. Сторін
ки життя і творчості. 15.15 — 
Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — Сільська година.
19.20 — Док. телефільми 
«Сизрань», «Каратау: два
дцята весна». 20,00 — Вечір
ня казка. Мультфільм «Два
надцять місяців». 20.15 — 
«Вас запрошує оперета». 
21.00 — «Час». 21.35 — 
Фільм «За нами Москва». 
23.00 — Новини.

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

Родом з дитинства. А. С. Ма
каренко. 9.05 — Грає лауре-

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

Док, фільм «Васильєв 3 Ва
сильєва». 8.35 — Школярам 
про хліб. 9.05, 12.35 — Іспан
ська мова. 9.35 — Природо
знавство. 2 кл. 9.55 —
«Знання — сила». 10.40. 
11.40 — Зоологія. 7 кл. 11.05 
— Наш сад. 12.05 — «Люди 
кажуть спасибі». Теленарис. 
•13.05 — М. Лєрмонтов. «Ге
рой нашого часу». 14.05 — 
Фільм із субтитрами «Діа
манти для диктатури проле
таріату». 1 серія. 15.25 — 
Новини. 18.00 — Новини. 
18.20 — Міжнародний юна
цький турнір з футболу па- 
м'яті першого 
дента ФІФА В. 
Збірна Франції 
СРСР-2. 2 тайм.

віце-прези- 
Гранаткіна.

— збірна 
19.00 —

Концерт Уйгурського моло-
діжпого ансамблю «Яшлик». 
19.30 — Мамина школа. 
20.00 — Вечірня казка.
Мультфільм «Дванадцять 
місяців». 20.20 — Концерт
Державного академічного 
Північного російського на-
родиого хору. 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Тихоня». 22.50 — 
Міжнародний юнацький тур
нір з футболу пам’яті пер
шого віце-президента ФІФА 
В. Гранаткіна. Збірна
СРСР-1 — збірна ФРН. 2 
тайм. 23.30 — Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 — Зу

стріч школярів з Героєм Со
ціалістичної Праці, депута
том Верховної Ради УРСР, 
головою колгоспу ім. С. Кі
рова Миколаївської області 
М. М. Рлбошапкою. 9.20 — 
Концерт оркестру російсь
ких народних інструментів 
ЦТ і ВР. 10.10 — Клуб манд
рівників. 11.10 — К. Дебюс- 
сі. «Образи». Виконує народ
ний артист СРСР Св. Ріхтер.
11,35 -- Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — Док. фільми 
«Служба настрою». «Прогноз 
на воду». «Місця сільсько
го дитинства». 15.35 — Ро
сійська мова. 16.05 — Нови
ни. 16.10 — Концерт майст
рів мистецтв і художніх ко
лективів Чечено-Інгушської 
АРСР. 17.05 — В гостях у
казки. Мультфільм «Киць- 
чин дім». 18.15 — За закона
ми мужності. Теленарис про 
Героя Радянського Союзу 
С. А. Ваупшасова. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — На
зустріч виборам. 19.15 — Те
лежурнал «Співдружність».
19.50 — Телефільм «Росія 
молода». 7 серія. 21.00 — 

«Час». 21.35 — Чемпіонат 
Європи з фігурного ковзан
ня. Жінки. Довільна програ
ма. 22.35 — Сьогодні у сві
ті. 22.50 — «Знову чую го
лос твій». Музична передача 
з участю Р. Джалакаєвої й 
П. Деметра.

А УТ
10.00 — Новини. 10.15

Виробнича гімнастика. 10.25 
— «Звичайні чудеса»* 1 * ** 
фільм-концерт. 11.10 ,

ат міжнародного конкурсу 
М. Данилов (балалайка). 9.35 
— Телефільм «Росія моло
да». 6 серія. 10.45 — Док. 
фільм «Вартові пам'яті на
шої». 11.05 — Пісні 30-х і 
40-х років. Виконує ан
самбль електромузичних 
інструментів під керуваи- 

/ иям народного артиста 
РРФСР В. Мещеріна. 11.35 
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Док. фільми «Школа 
бригадира Татариновича». 
«Щоб радував врожай».
15.30 — Грає Мінський ка
мерний оркестр. 16.00 — Мо
нументальне мистецтво 
СРСР. 16.30 - Новини. 16.35 
— «...До шістнадцяти і стар
ше». 17.15 — Співає лауреат 
міжнародного конкурсу 
-'І. Курдюмова. 17.40 — Ша
хова школа. Уроки майстер
ності. 18.10 — «Сучасний
світ і робітничий рух. Гово
рять політичні діячі зару
біжних країн». 18.30 — Ве
селі нотки. 18>15 — Сьогодні 
У світі. 19.00 — Ленінський 
університет мільйонів. Ре
зерви підвищення ефектив
ності праці. 19.40 — Чемпіо
нат Європи з фігурного ков
зання. Парне ковзання. До
вільна програма. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Письменник

і сучасність. Г. Семенов.
22.35 — Сьогодні у світі.

▲ УТ
16.00 — Новини. 16.10 — 

«Срібний дзвіночоїс». 16.30 
— Республіканська Фізико- 
математична школа. 17.00 — 
«Народний депутат». 17.40 
— В ефірі — пісня. 17.45 — 
Екран пошани Українського 
телебачення. 18.00 — Теле
фільм «Білий пояс надії».
18.30 — Пісні українських 
композиторів. 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — «Про
пагандист». 20.10 — Теле
журнал «Старт». 20.50 -- 
«На добраніч, діти!» 21.00— 
«Час». 21.35 — Мультфільмі) 
для дорослих. 22.15 — «Ви 
нам писали». 23.00 — Повн
ий.

Я. Верещак. «Брате мій». 
Вистава. 13.10 — Новини. 
16.00 — Новини. 16.10
«Срібний дзвіночок». 16.30-гі 
Телефільм «Історія одногр 
патенту». 17.00 — «У нас в 
колективі». Нарис. 17.15 -4 
Музичний фільм «ДІВОЧІ 
мрії». 17.30 — «Твоя земля, 
ровеснику». 18.00 — Телена
рис «Нагороди кращим».
18.30 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.40 — «Хліб 
всьому голова». Виступають 
вихованці дитсадка № 5?. 
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — «В 
цей день 40 років тому». 
40-річчл визволення КіровоЛ^ 
града від німецько-фашист^^ 
ських загарбників. (Кірово
град). 21.00 — «Час». 21.35-; 
Художній телефільм «Взяти 
живим». 1 серія. 22.45 —* 
Новини.

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

Док. телефільм. 8.35, 9.35 -4: 
Географія. 8 кл. 0.05, 12.30-; 
Англійська мова. 10.05 
Учням ПТУ. Астрономія, 
космонавтика, народне гос
подарство. 10.35 , 11.40 —т 
В.' Короленко. «Діти підзе
мелля». 5 кл. 11.05 — Радян
ські письменники про В. І. 
Леніна. «Будиночок в 
шннському». 12.10 — Бота4 
піка. 6 кл, 13.00 — Вс. ВиїЛ- 
невський. «Оптимістична 
трагедія». 13.45 — «З Іскри 
полум’я займеться». 14.30 -А 
Європейське образотворче 
мистецтво. 15.30 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.20 -*• 
«Новина». Док. телефільм. 
19.10 — «Спогад про свято». 
Про історію Тартуського уні
верситету. 20.00 — Вечірня 
казка. Мультфільм. 20.20 -у 
Виступ Державного респуб
ліканського російського на
родного ансамблю «Росія?* 
21.00 — «Час». 21.35 
Фільм «Сергійко». 22.50 -*ї 
Чемпіонат СРСР з волейбОг
лу. Жінки. «Уралочка? 
(Свердловськ) — АДК (Алма‘, 
Ата). 23..30 — Новини.

В. о. редактора 
В. АФАНАСІЄНКО.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 
областного комитета 

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

БК 05007.

НАША АДРЕСА:

316050, МСП,
м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-45-00; відпо
відального секретаря — 2-46-87; відділів 
КОМСОМОЛЬСЬКОГО пп/Дпгпипи
і масової роботи — 2-45-36, пропаганди 
— 2-45-36: учнівської молоді — 2-46-87; 
військово-патріотичного виховання та

3-61-83; нічної реданції — 3-04-54.
ІНДСИС (И 103. ..рбсЯ1 0,5 др у;;, дрц. Зам. Ж 10- Тираж 58 700.

Газета виходить у вівторок 
четвер 1 суботу.

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2»


	3355-1p
	3355-2p
	3355-3p
	3355-4p

