
ЗМІЦНЮВАТИ 
ЗВ’ЯЗОК НАУКИ 
З ВИРОБНИЦТВОМ

За останні роки зріс і 
зміцнів виробничий і науко
во-технічний потенціал рес
публіки. Йому під силу 
розв’язання складних зав
дань дальшої інтенсифікації 
всіх галузей народного гос
подарства. Тепер на перший 
план висуваються питання 
швидкої віддачі ресурсів, 
що вкладаються, вдоскона

лення системи впровадження 
розробок, взаємодії дослід- 

г Мнків і практиків, плану- 
7ваипя і управління науково- 
технічним прогресом. Це під
креслювалось 15 квітня в 
Києві на зборах партійно- 
господарського активу рес
публіки, учасники яких об
говорили хід виконання рі
шень XXVI з’їзду КПРС і 
XXVI з’їзду Компартії Ук
раїни про прискорення нау
ково-технічного прогресу і 
зміцнення зв’язку науки з 
виробництвом.

На збори були запрошені 
перші секретарі обкомів 
партії, голови облвиконко
мів, керівники міністерств і 
відомств республіки, провід
ні вчені, керівники і спеціа
лісти підприємств та об’єд- 
ішііь, новатори виробництва.

У роботі зборів взяли 
участь товариші В. В. ІЦер- 
бицький, О. Ф. Ватченко., 
Г. І. Ващенко, І. О. Гераси
мов, О. П. Ляшко, І. О. 
Мозговий, І. 3. Соколов,
B. О. Сологуб, О. А. Тита
ренко, В. В. Федорчук, В. Ф. 
Добріш, 10. Н. Єльченко, 
О. С. Капто, Є. В. Каталон
ський, 10. П. Коломієць, 
Я. П. Погребняк, члени ЦК 
КПРС — президент Акаде-

-» мії наук СРСР А. П. Алек
сандров, президент Академії 
наук УРСР Б. Є. Патон, ві
це-президент Академії паук 
СРСР П. М. Федосеев, кан
дидат у члени ЦК КПРС, 
ііце-презпдент Академії на
ук СРСР 10. А. Овчинников, 
перший заступник завідую
чого відділом науки і учбо
вих закладів ЦК КПРС
C. Г. Щербаков, заступник 
і олени Державного комітету 
СРСР по науці і техніці 
В. М. Кудінов.

З доповіддю па зборах ви
ступив член Політбюро ЦК 
КПРС. Перший секретар ЦК 
Компартії України В. В. 
Щербиці.кнй. Він підкреслив, 
ще партійні, радянські і 
господарські органи респуб
ліки. викопуючи настанови 
ЦК КПРС, провели за ос
танні роки істотну роботу по 
розвитку науки, впровад
женню нової техніки і про
гресивних технологій. ЦК 
Компартії України і УР’ІД 
УРСР здійснили ряд кон
кретних заходів, спрямова
них на підвищення технічно- д

' го ріспя виробництва, зро
стання продуктивності пра
ці, ліквідацію ручної прані, 
посилення режиму економії. 
Зросла роль Академії наук 
республіки, її наукових 
центрів па місцях. Наполег
ливо займаються питаннями 
науково-технічного проте
су багато партійних орга
нізацій, виробничі і .науко
ві колективи міста Києва, 
Дніпропетровської, Донець
кої, Харківської. Запорізь
кої, Львівської областей, 
ряду галузей промисловості 
республіки.

Комплексно вирішують 
питания прискорення нау
ково-технічного прогресу і 
соціального розвитку в Сум
ському машинобудівному 
виробничому об’єднанні 
імені М. В. Фрунзе, де тіль
ки.за останні шість рокіз 
впроваджено 120 нових тех
нологічних процесів, па шах
ті імені Засядька об’єдпап- 
пя «Доиецьквугілля», Кому- 
нарському металургійному і 
Нікопольському Півдешю-

трубпому заводах, у вироб
ничих об’єднаннях — Сєвє
родонецькому «Імпульс», 
Івано-Франківському «При- 
карпатліс», Черкаському 
шовковому комбінаті та ба
гатьох інших трудових ко
лективах. Досягти високих 
показників їм допомогла 
міцна опора на науку.

На зборах відзначалося, 
шо в республіці трудиться 
майже 200 тисяч наукових 
працівників, у тому числі 
понад п’ять тисяч докторів і 
близько 60 тисяч кацдидатіз 
наук. Великий і цінний дос
від розв’язання складних 
науково-технічних проблем, 
створення і освоєння най
новіших технологій, машин, 
приладів і устаткування на
громадили наукові колек
тиви. В їх числі інститути— 
електрозварювання імені 
Є. О. ГІатона, кібернетики 
імені В. М. Глушкова, проб
лем матеріалознавства, над
твердих матеріалів АІІ 
УРСР, Доппдічормет, Хар
ківський впдітелектро.маш, 
Всесоюзний селекційно-ге
нетичний, Київський і Львів
ський політехнічні, Дніпро
петровські металургійний і 
хіміко-технологічний та ба
гато інших. Торік у респуб
ліці одержано 16205 автор
ських свідоцтв на винахо
ди. Поліпшилась патепгпо- 
ліцензійіга робота. Створе
но такі принципово нові га
лузі і виробництва, як атом- 
і е і кріогенне машинобуду
вання, спецелектрометалур- 
гія, виробництво електрон
ної і лазерної техніки, на
рощується випуск штучних 
матеріалів із заданими влас
тивостями.

Високу оцінку дістали 
створені в республіці паро
ві турбіни для атомних 
електростанцій, надпотужні 
трансформатори, унікальні 
роторні комплекси для від
критих гірничих робіт, ве
ликі газоперекачувальні аг
регати. Повітряний флот —’ 
попознпвся сучаснім лайне
ром АН-72, морський флот 
— сучасними нафторудово- 
замп і швидкохідними кон
тейнеровозами. Освоєно ви
пуск потужних тепловозів 
для ВАМ у.

Разом з тим, вказувалось 
на зборах активу, могутній 
науково-технічний і вироб
ничий потенціал використо
вується ще ІІС в повну силу. 
В цьому зв’язку, вказували 
учасники зборів, особливого 
значення набуває підвищен
ня ролі науки як безпосе
редньо продуктивної сили. 
Підкреслювалося, що зусил
ля «великої науки», поряд 
з фундаментальними дослід
женнями, більшою мірою по
вніші бути зосереджені па 
розв’язанні ключових на
родногосподарських завдань 
з тим, щоб втілити в життя 
вимогу партії: зробити еко
номіку економною. Надзви
чайно важливими завдання
ми тут є пошук нових дже
рел енергії, створення ресур
созберігаючих технологій, 
нетрадиційних технологічних 
процесів, які дають можли
вість максимально викорис
товувати сировину, поліп
шують екологічиість вироб
ництва.

Усе не, говорили учасни
ки зборів, вимагає даль
шої інтеграції науково-дос
лідної, проектної, конструк
торсько-промислової праці, 
активного обміну досвідом і 
тісного співробітництва з 
науковими і виробничими 
колективами Москви і Ле
нінграда, всіх союзних рес
публік, братніх соціалістич
них країн. Відзначалась 
важлива роль суспільних

(Закінчення на 2-й стор.)
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НИНІ, У рік СЕЯТКУ-
60-річчя утворення

насті одиниць 
ваної продукції, 
шальній операції 
ють ще чотири:
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за півзмі.чи 
форм при 
тримати!»

новкріар
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Еиходить
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Щороку організовано і з 
високим трудовим підне
сенням проходить ленін
ський комуністичний су
ботник на чавуноливарно
му заводі міста Кіровогра
да. Особливо наполегливо 
готувались до нього мета
лурги 
вания

ОГО ОБКОМУ АКСМУ

ВІДГОМІН «ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»
СРСР. «Кожній годячі ко
муністичного суботнина — 
максимальну віддачу» — 
під таким девізом груди
лись у день «червоної су
боти» понад тисячу моло
дих робітників підприємст
ва. Про них — наша розпо
відь.

З МАКСИМАЛЬНОЮ

За період підготовки до 
суботнина заводський
штаб по підготовці і про
веденню комуністичного 
суботнина, до складу лко:о 
увійшли представники
парткому, адміністр «ції, 
комітету комсомолу заво
ду, провів шість засід.тнь, 
де розглядались питання 
організації матеріально- 
технічного забезпечення, 
транспортного обслугову
вання під час свята пр «ці.

Заводський мітинг на 
плавильній дільниці ливар-

ного цеху, нуди прибули 
представники всіх цехів, 
відкрив секретар партійної 
організації підприємства 
В. В. Дубницький. Виступа
ли токарі, ливарники, фор
мувальники, слюсарі... 
Щасливі обличчя, черзоні 
гасла, збуджені розмови — 
народжувалось свято ко
муністичної праці.

Почин ливарників — ви
конати змінне завдання у 
день «червоної суботи» на 
годину раніше — підтри
мали робітники всіх цехів.

НА
ЗЕКОНОМЛЕНОМУ
ПАЛЬНОМУ

Більше 100 комсомоль
ців колгоспу імені Леніна 
взяли активну участь у ле
нінському комуністичному 
суботнику. На зекономле
ному пальному, як і зобо- 
в язувався, працював у 
цей день комсомольсько- 
молодіжний колектив ав- 
тогаража. Хлопці транс-

Ми побували в ініціато
рів ополудні.

На другій і третій авто
матичних ливарних лініях, 
де трудиться молодіжна 
бригада Олексія Петленча, 
максимальна зосередже
ність: молоді формуззль- 
ники йдуть на ренорд.

Володимир Борейко ви
биває опоки. Цс після ньо
го ведеться рахунон кіль- 

виготовлю- 
Завео- 

переду- 
фодму-

вання опоки споду і вер
ху, збирання форм та за
ливка металу. Загальний 
успіх залежить від вправ
ності кожного формуваль
ника. Права на помилку не 
дано нікому.

Впевнено вправлясгься 
на дільниці заливки мета
лу Юрій Кім. Робота у ньо
го найромантичніша на 
погляд відвідувача, який 
потрапляє у ливарний цех 
уперше. Ось формуваль
ник, набравши у ківш рід
ного сліпучосонячного ме

лортували до господарства 
з райцентру будівельні ма
теріали. Найуспішніше
працював комсомолець 
Іван Балабанов, котрий 
майже у півтора раза пе
ревиконав змінне завдан
ня.-

Чимало зароблених на 
суботнику коштів перера
хували у фонд п’ятирічки 
також молоді залізнични
ки із КМК, очолюваного 
Тетяною Золотько.

с. попко, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Долинського 
райкому комсомолу.

талу, звично опускає на 
обличчя прозоре забрало, 
обережно і вивірено під
водить ківш, і за секунду 
тоненька яскрава цівка 
розплавленої маси струме
нить у отвір форми. Уже 
видно, як стигне метал, як 
форму охоплює з бонів 
ніжне голубе полум’я, а 
конвейєр підставляє на
ступну, і знову над нею на
хиляє ківш умілим пору
хом рук Юрій Кім.

Дванадцята година дня. 
Хлопці після обідньої пе
рерви зайняли робочі міс
ця. Попереду ще півзміни, 
а на пресі опоки споду, за 
пультом яного Юрій Раца, 
оперативна блискавка по
відомляє: «Бригада Олек
сія Петленка 
виготовила 700 
нормі 600. Так 
Хлопці йдуть на рекорд.

У заводському штабі по 
проведенню суботнина не- 
вгавають телефони: дзво
нять з усіх цехів. Водночас 
інформація з місць надхо
дить І в прес-центр «чер
воної суботи». Тут також 
кипить робота. Під неоіч- 
ництвом начальника прес- 
центру Г. Зосинця «блис
кавки», фотогазети готу
ються безперервно — по
відомлення про високі ре
зультати надходять одне за 
одним.

Черговий дзвінок у прес- 
центр:

— Доповідає штаб цеху 
механізації. Комсомольсь
ко-молодіжна бригада по 
виготовленню нестандарти- 
зованого обладнання Во.іо-

днмира Бондарця за чоти
ри години виконала 75 
процентів завдання.

Бригада, до якої входить 
вісім токарів І слюсарів, 
створена п’ять років тому. 
Нині вона одна з найкра
щих на підприємстві. Два 
роки тому добилась права 
носити звання колективу 
комуністичної праці. А б 
ці дні колектив рапортував 
про завершення чотиримі
сячного завдання ниніиї- 
нього року. На комуніс
тичний суботник робітника 
вийшли з піднесеним на
строєм, одностайно підтри
мали ініціативу форму
вальників.

У штабі лунають дзвін
ки. прес-центр діє чітко, у 
цехах нипить напружена 
робота — комуністичний 
суботник у розпалі...

Всього за день «черво
ної суботи» колектив чаву
ноливарного заводу Еипус- 
тив продукції на 21 тисячу 
карбованців, 4,5 тисячі з 
них перераховано до фон
ду п’ятирічки. У цих циф
рах — значна доля звитяж
ної праці комсомольців і 
молоді одного з наймолод
ших у місті промислових 
підприємств.

На

В. БОНДАР, 
В. ГРИБ (фого].

знімках: прес-центр 
суботнина за випуском
чергової «блискавки»: на 
дільниці вибивки опок мо
лодий формувальник Воло
димир БОРЕЙКО.

НА ПОЛІ ЮРКОВА
Ленінський суботник — 

радісне свято для всіх ту- 
ріянців, особливо для 
комсомольців. Усі 70 спіл
чан села з молодечим за
палом вийшли на спільну 
працю.

На вулицях, майданчиках 
висаджено 500 декоратив
них дерев. Комсомольці- 
механізатори посадили 
біля тракторних станів 
фруктові дерева.

Всі юнаки І дівчата 
ударно потрудилися на

спорудженні колгоспного 
стадіону.

На полі Юркоеа, назва
ному так на честь одного 
з визволителів села, воїна- 
розвідника Героя Радян
ського Союзу Олександра 
Дмитровича Юокова, вста
новлено обеліск.

Трудилися комсомольці 
й на фермах та голях.

У фонд п’ятирічки турі- 
янці перерахували 1700 
карбованців.

М. ОЛЕКСАНДРОВИЧ.
с. Турія,
Новомиргородський 

район.
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ЗМІЦНЮВАТИ ЗВ'ЯЗОК 
йіо з виробництвом

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

наук у прискоренні науково- 
технічного прогресу, даль
шому комплексному вивчен
ні продуктивних сил респуб
ліки.

Здійснення нових зав
дань вимагає’ також підви
щення відповідальності ке
рівників і спеціалістів під
приємств, міністерств і ві
домств, усіх господарських 
органів за реалізацію роз
роблених у республіці комп
лексно-цільових програм, 
виконання планів впровад
ження досягнень науки і пе
редового досвіду.

Предметна розмова йшла 
про авангардну роль кому
ністів у боротьбі за науко
во-технічний прогрес, підго
товку кадрів високої науко
вої кваліфікації, виховання 
організаторів науки. Відзна
чалась необхідність даль
шого розвитку науково-тех
нічної творчості мас, ді
євість якої переконливо про
демонстрував проведений 
недавно республіканський 
огляд впровадження досяг-

НА ЗНІМКУ: одна з кращих доярок колгоспу «1 Трав
ня» Ліаловисківського району, депутат Верховної Ради 
УРСР Клавдіп ПОДКОПАЄВА.

пень науки у виробництво.
У ряду важливих завдань, 

які стоять перед партійними 
комітетами, — підвищення 
ефективності ідейно-вихов
ної роботи, марксистсько- 
ленінської, методологічної 
підготовки наукових кадрів.

Учасники зборів активу 
закликали комуністів, уче
них та інженерно-технічних 
працівників, усіх трудящих 
республіки примножити свої 
зусилля для успішного вті
лення в життя рішень XXVI 
з’їзду КПРС. 1

У прийнятій резолюції на
мічено заходи, спрямовані 
па прискорення науково-тех
нічного прогресу, успішне 
виконання завдань, які ви
пливають з рішень XXVI 
з'їзду партії, листопадового 
(1981 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, настанов товариша 
Л. 1. Брежнєва.

На зборах прийнято ві
тальний лист ЦК КПРС, Ге
неральному секретареві ЦК 
КПРС, Голові Президії Вер
ховної Ради СРСР товари
шеві Л. 1. Брежнєву.

(РАТАУ].

Фото В. ГРИБА.

- «Молодий комунар»
_ ОРІЄНТИР комсомольської

ТТ АШ ОРДЕНА Леніна 
колгосп імені XX з’їз

ду КПРС можна назвати 
комсомольсько- молодіж
ним, адже кожен третій 
виробничник — віком до 
ЗО років. Серед них 60 
молодих механізаторів, 35 
тваринників, 32 спеціаліс
та народного господарст
ва. Наполегливо примно
жують вони урожайну си
лу землі, роблять життя на 
ній кращим і багатшім.

Ось уже четвертий рік 
після закінчення інститут/ 
я працюю секретарем ко
мітету комсомолу, обрана 
членом правління і парт
кому колгоспу, була де іе-

тузіазмом працюють шко
лярі! І після десятирічки 
не вагаються у виборі про
фесії — поповнюють слав
ну хліборобську сім’ю.

Проте діюче законодав
ство забороняє допускати 
до роботи механізаторами 
молодих людей віком до 
18 років. А наші хлопці 
закінчують школу сімнад
цятирічними. Ось і вихо
дить, ЩО, здобувши спе
ціальність механізатора, 
вони протягом кількох мі
сяців не мають права пра
цювати за своєю улюбле
ною професією. Від зітк
нення з цією та іншими

Турботи
кожного
ДНЯ
гатом XXIV з’їзду комсо
молу України, який нещо
давно закінчив свою робо
ту. Нерідко мої колеги за
питують, як саме вдасться 
нам добиватись масового 
закріплення молоді в сіль
ському господарстві? Ус
піху досягаємо насампе
ред завдяки чіткому вра
хуванню не тільки еконо
мічних, а й соціальних 
умов життя на селі. На
приклад, тільки за остан
ній час у нашому Комиш/- 
ватому виросли нозий бу
динок культури посад
жено сквери і парк, і, що 
дуже важливо, зроблено 
все це при безпосередній 
участі комсомольців і .мо
лоді. Вони живуть насиче
ним і повнокровним жит
тям, знають ціну собі, сво
їй праці і ніякого диском
форту від своїх сільських 
професій не відчуваного, 
а навпаки — вважають їх 
найбільш престижними.

Вибір життєвого шляху... 
Як багате, важать ці слова 
для юнака чи дівчини на 
порозі самостійного жит
тя. Наше завдання — ви
ховувати у молоді любов 
до хліборобських профе
сій. Зрозуміло, що це 
процес складний і трива
лий. Тому починаємо його 
ще з дитячого садка, зі 
шкільної парти. Вже близь
ко ЗО років у нашому кол
госпі працює учнівська ви
робнича бригада, у роз
порядженні якої — 56 
гектарів землі, неоохідна 
техніка, класи механізації. 
Побачили б ви, з яким_ен-
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прагнемо створити в пер
винній організації таку об
становку, щоб життя в ній 
вирувало, було змістов
ним, цікавим для кожного 
комсомольця. Насамперед 
комітет комсомолу кол
госпу зайнявся проблема
ми комсомольців старшо
го ,ьіку, сімейних. Адже 
не секрет, що в 25—23 ро
ків або ж після одружен
ня чимало юнаків і дівчат 
втрачає зв’язки з органі
зацією. Ми поставили пе
ред собою завдання: залу
чити до активної участі в 
громадському житті всю 
молодь незалежно від ві
ку.

Саме тому сгали пред
метніше займатися і проб
лемою молодої сім і. Нас 
хвилює те, що останнім ча
сом значно збільшилася 
кількість розлучень. Мені 
не раз доводилося чути 
від деяких подруг, що 
тільки через родинні нез
лагоди зони не зважують
ся на другу дитину. Зміц
нення молодих сімей ми 
почали прямо з весіль. Ад
же часто еони влаштову
ються з широким розма
хом, кількаденним хміль
ним застіллям. А через 
певний час молода сім я 
нерідко розпадається. То
му з широким комсомоль
ським активом впроваджу
ємо в життя нові весільні 
ритуали — з красивими 
піснями, розумною щед
рістю. У сільському Будин
ку культури створили 
«Клуб молодої сім'ї».

У звітній доповіді ЦК 
ЛКСМУ правильно ста
виться питання про необ
хідність посилення бороть
би з рецидивами міщан
ства, споживацької психо
логії серед частини мо
лоді. Є ще, на жаль, такі 
молоді сім’ї, які живуть 
ніби за японськигл кален
дарем: спочатку рік кили
ма, потім рік кришталю, 
рік машини. І виростаюго 
двоповерхові особняки, а 
їхні господарі — сучас
ні Плюшкіни — відгороди
лися від людей глухою 
стіною байдужості.

Думаю, що комсомоль
ські організації повинні 
наполегливіше виховувати 
в кожній молодій людині 
імунітет проти споживаць
ких настроїв, ледарства. 
Комсомольський квиток 
ніколи не буе „ і не буде 
гарантією одержання яки
хось благ. Комсомольсь
кий квиток — це мандат 
на пошуки і дерзання. І 
право володіти ним треба 
підіверджувати усім своїм 
життям.

С. БРЮХОВЕЦЬКА, 
секретар комітету 
комсомолу колгоспу 
імені XX з’їзду КПРС.

Новоукраїнський район.

труднощами дехто з мо
лодих губиться, їхні шкіль
ні мрії розходяться з ре
альністю.

В іжлиао, щоб на почат
ку трудового життя юнаків 
і дівчат вів за собою сгао- 
ший товариш, справжній 
педагог-наставник Таких 
прикладів у нас чимало. 
З перших 16 випускників 
народної академії нашого 
знатного земляка двічі Ге
роя Соціалістичної Праці 
Олександра Васильовича 
Гіталова 14 чоловік сгали 
Героями Соціалістичної 
Праці

Окремо хочу сказати 
про хліб. Старі люди роз
повідають, що колись пе
ред тим, як ставити на 
стіл хліб, його цілували. 
Нинішнє покоління не знає 
нестатку в хлібі, але й не 
знає справжньої ціни йо
му. Щсб шанувати хліб, 
треба любити і поважати 
працю хлібороба. Саме 
цього знаться учні і сту
денти Кіровоградської об
ласті. Напередодні XXIV 
з'їзду комсомолу респуб
ліки вони виступили в га
зеті «Правда Украины» з 
чудовою ініціативою — 
«Бережливість у малому— 
економія у великому». 
Треба, щоб шанобливе 
ставлення до хліба — 
найціннішого народного 
добра — було нормою 
для кожного комсомоль
ця!

Під керівництвом пар
тійної організації, з актив
ною допомогою вищесто
ящих комітетів комсомолу

Читацька 

конференція 
по книзі А. С. Цілуйка і 
І. В. Березнюка «Раціо
нальне комплектування і 
використання агрегати.» 
відбулася не навис в Палі- 
ївській бібліотеці М 1.10- 
висківського району.

Керуючий ВІДДІЛКОМ 
колгоспу імені Щорс? В. і, 
Кирилов проаналі и н;1;) 
роботу кожного механіза
тора но виконанню осо- 
бис гнх соціалістичних 
бов’язань, конкретна 
завдання у світлі ріш< ,.о 
XXVI зИзду КПРС та лис
топадового (1981 р.} 11т.- 
нуму ЦК КПРС.

На конференції тракто
рист В. Цуцол розповів, 
як у їхній бригаді викори
стовується сільського^: , 
дарська техніка, В. Фе. ■ >- < 
роа — як треба готувати 
агрегати до роботи в по.іі. 
В обговоренні кйїігн взяли 
участь механізатори
»•І. Москаленко, Л. Кере- 
кеза. В. Матвієнко. Завіду
ючий сільською бібліоте
кою Б. Ф. Жовтили ви
ступив з оглядом найно
віших видань літератури 
на сільськогосподарську 
тематику. Учасники конфе
ренції ознайомилися з 
книжковою виставкою.

П. КОВТУН, 
директор Маловисків- 
ської районної цент
ралізованої бібліотеч
ної системи.

Пов’язати

з практикою
Безпосередньо в колгос

пах і радгоспах облВий 
склали підсумковий екза
мен лектори-атеїстії, яких 
уперше підготували факуль
тет» громадських професій 
сільськогосподарських вузів 
Харкова. Випускники інсти
тутів — механізації та елек
трифікації сільського госпо
дарства, зооветеринарної о, 
сільськогосподарського імені 
В. В. Докучаева виступили 
з лекціями і доповідями пе
ред трудівниками ферм і по
лів, учнівською та студент
ською молоддю, на конкрет
них прикладах показали, як 
релігія позбавляє людину 
інтересу до ЖИТТЯ. ПріІіМіІ’ 
ляє її енергію і волю, за
важає бути активним будів
ником комуністичного сус
пільства.

— Факультети громадсь
ких професій стали дуже 
важливою ланкою ідейна-жі- 
ховної роботи з молодими 
спеціалістами, — розповів 
голова ради ректорів х іп- 
і-івськнх вузів, доктор юри
дичних наук, професор В. 11. 
Маслов. — Дуже важливо, 
то молоді агрономи, зоотех
ніки, ветеринарні лікарі, ін
женери поповнять загін лек- 
торів-атеїстів, нестача яких 
все ще відчувається в сіль
ській місцевості.

Кор. РАТАУ. і

Потрібно любити свою 
справу, щоб праця стала 
джерелом радості, щастя. У 
цьому Світлана Грузденко 
переконалася за три роки 
роботи. Після закінчення 
торгового училища одержа
ла направлення в універ
сальне торговельне об’єд
нання «Кіровоград».

— Я потрапила в чудовий 
колектив. У такій обстанов
ці в молодого продавця 
зміцнюється любов до про
фесії. Комсомольсько-моло
діжний колектив секції 
«Шерстяні тканини», членом 
якого я стала, тоді внбороз 
право носити ім’я XVIII 
з їзду ВЛКСМ. За кожним

новачком закріплювали на
ставника. Шефство паді 
мною взяла завідуюча сек
цією Л. Д. Кравчук.

Однак досвід і майстер
ність даються не зразу. Ко
ли було мало покупців — 
обслуговувала без затри
мок, а як тільки підходило 
більше, Світлана губилася, 
пе встигала швидко виписа
ти чек, відміряти, відрізати 
й запакувати тканину. Ство- 
рюпалася черга. У таких ви
падках допомагала Любов 
Дмитрівна. «ІІе хвилюйся, 
— заспокоювала тоді Світ
лану, — досвід прийде з 
часом. А зараз спостерігай, 
як спокійно працюю я».

ІІе один раз Світлані до
помагали завідуюча комп
лексом Л. В. Марцннюк, 
старший продавець В. О. 
Смирвова. Поступово з’я
вилися впевненість у. силах, 
відчуття своєї необхідності, 
а потім і переконання: зна
йшла своє місце.

Рік тому в житті С. Груз
денко сталися дві важливі 
події: вона стала членом 
КПРС, а комсомольці комп
лексу № 4 «Товари для шит
тя та в’язання» обрали її 
своїм ватажком. Ні в школі, 
ні в училищі до комсомоль
ської роботи Світлану на 
залучали. Тож спочатку вда
валося, що це доручення їй 

буде не під силу. З чого по
чинати? В організації трид
цять три комсомолки. Вирі
шила ближче познайомити
ся з кожною, поговооптм 
відверто і запропонувати 
ідею, ініціативу, яка об’єд
нала б усіх. Знайшлися по- 
мічникп — ударники кому
ністичної праці начальник 
штабу «Комсомольського 
прожектора» М. Чорна і 
член комітету комсомолу 
°б єднання Л. Бобкова.

Від обслуговування в ма
газинах значною мірою за
лежать настрій і працездат
ність людей. А що можуть 
зробити продавці, щоб по

ліпшити обслуговування по

купців? Про цеС. Грузденко 
говорила па перших комсо
мольських зборах. Багато 
сперечалися, думали, як про
будити творчу активність 
кожного спілчанина.

— Всі комсомолки, — ка
же Світлана, — включилися 
в рух «Жодного відстаючо
го поруч». Це й згуртувало 
колектив. Головне в нашій 
роботі — допомогти покуп
цеві швидко придбати по
трібну річ. Дівчата знають: 
наше об’єднання щохвилини 
реалізує товарів на 219 кар
бованців. Підсумки змаган
ня серед продавців почали 
підбивати щодня. А тепер 
щодня називаємо і кращу 
секцію комплексу. При виз
наченні кращого продавця 
місяця, кварталу враховує
мо кількість подяк.

Торік секція «Шерстяні 
тканини» перемогла у кон

курсі -огляді на краще об
слуговування покупців. Про
тягом двох з половиною ро
ків продавці секції не мали 
жодної скарги, а кількіст» 
подяк зростає. Інша секцій 
комплексу — «Нитки, гудзи
ки» бореться за право но
сити ім’я XIX з’їзду 
влкем.

І ще одну форму робн і 
знайшли дівчата ОргааізУ; 
вали загін комсомольської 
турботи. Дівчата одержу
ють замовлення від ветера
нів Великої Вітчизняної вій
ни та праці і доставляють 
їм товари додому.

До 60-річчя утворення 
СРСР комплекс «Шерстяні 
тканини» зобов’язався реа' 
лізувати товарів понад план 
па 10 тисяч карбованців-

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ. (
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На знімну, народний 

самодіяльний ансамбль 
«Горлиця» Будинку культу
ри Кіровоградського району 
іх<дожній керівник — за
служений працівник культу
ри УРСР «5- С. Босий; — 
сдин з найпопулярніших на 
Н ровоградщині. До реперту- 
гоу цього колективу входять 
пісні про партію і Батьніз- 
щину, українські народні 
танці» твори композиторі» 
братніх республік.

«Горлиця» — частий гість 
У господарствах району, 
добре знають танцюристів 
Трудівники колгоспів ’ імені 
Шевченка, «Росія», імені 
Жданова, імені Леніна, імені 
кррунзе, «іскра», іг^ні Улья- 
нова.

Колектив готує нову про
граму до 60-річчя утворення 
Союзу Радянських Соціаліс
тичних Республік.

«Молодий комунар» 3 стор.

РОСТЕМО
І ДІЄМО

ІЗ КУРТЕЗОНА
Володимир Самійлович 

іще раз подивився на 
конверт. Частіше забило
ся серце. Ні, він не поми
лявся, Рівним, акуратним 
почерком на конверті бу
ло вказано його адресу. А 
внизу стояло коротке: 
«Куртезон, Франція». 
Швидко дістав невеликий, 
у лінійку аркуш паперу.

«Дорогий друже Воло
димире! Я був дуже радий 
одержати від тебе звістку. 
Вибач що довго не відпо-

А той мовчить, немов 
прислухається до співанок 
жайворонка. Потім кидає;

— Нікуди мені тікати. 
Батько в заложниках. Про
дали його куркулі німцям. 
А ті умови поставили —• 
мене до Німеччини. Інак
ше старого... Розумієш? 
Так що, друже, доведеть
ся тобі без мене.

Враз замовк жайвір. За
ревли десь поблизу мото
ри, зчинилася стрілянина. 
Курява затьмарила сонце, 
потягло пороховим димом. 
З-за лісу з’явилася ватага 
поліцаїв, запилених есесів
ців.

— Облава на партизанів 
була.

У цехах нашого зазоду а 
технічних, економічних від
ділах, конструкторських 
бюро переважна більшість 
працюючих — люди віком 
до 30 років. Для них пра
ця на виробництві стала 
невід'ємною часткою жит
тя.

Молодим доручають 
найвідповідальніші ділянки 
виробництва, найскладніші 
операції. Четвертий рік 
працює заступником на
чальника цеху Євген Іва
нов, комсомолець Олек
сандр Петров очолює 
дільницю регулювання, 
Олександр Голозченко— 
заступник головного енер-

гетика заводу. Цей пере
лік можна продовжувати і 
продовжувати 
хто приходить 
завод має всі 
професійного 
може стати до 
равління виробництвом.

На підприємстві 135 
юнаків і дівчат з вищою 
освітою, 282 — із серед
ньою спеціальною, більше 
тисячі — заочники вузів, 
а 63 чоловік навчаються у 
вечірніх школах робітни
чої молоді

Та інакше й не може бу
ти. Специфіка праці на 
заводі вимагає високої 
освіти, творчого підходу. 
Так. наприклад, оператор 
АСУ — професія робітни
ча, але працювати на 
складних, машинах, читати 
перфокарти може лише 
людина з вищою освітою.

Ще один приклад. Коли 
на зазоді створювався цех 
регулювання телеапарату- 
ри, простими регулю-

бо кожен, 
до нас на 
умови для 
зростання, 
керма уп-

вальниками стали працю
вати 23 інженери. Тепер 
ми вже самі готуємо кад
ри регулювальників — 
представників професії, 
що по складності не по
ступається інженерній. Го
туємо на базі технічного 
училища № 1. Учорашні 
школярі на заводі стають 
робітниками вищого роз
ряду. 316 наставників не 
шкодують ні сил, ні часу, 
щоб передати свій досвід, 
уміння кожному новачко
ві.

У цехах, на дільницях 
постійно впроваджуємо 
автоматизацію і механіза
цію. На плечі машин ля
гає важка праця, вивільня
ються люди, раніше зай
няті нею. Та це зовсім не 
значить, що вони опиня
ються не при ділі. Пере
кваліфікувавшись, вони 
стають, скажімо, з простих 
слюсарів операторами ав
томатичних ліній.

Відомо, не хлібом єди
ним живе людина. І під-

приємство, де не створе
но хороших умов для від
починку працюючих, по
стійно відчуватиме нестачу 
кадрів. У нас ця проблема 
успішно розв'язується. До 
послуг молодих робітників 
— благоустроєні гурто
житки на 760 місць, їдаль
ня, пропускна спромож
ність якої — 1800 чоловік, 
три дитячих садки. До ре
чі, сьогодні 320 малюків 
святкують новосілля в дит
садку № 65, щойно введе
ному в дію. Це перший 
дитсадок у місті який має 
плавальний
відпочинку 
морі, Будинок 
турбази, новий 
культури...

Росте завод, 
Славиться своїми

басейн. База 
на Чорному 

рибалки, 
Палац

міцніє, 
людьми.

Є. БОТОВК1Н, 
заступник директора 
заводу радіовиробів. 
м. Кіровоград.

а далекому
|меридіані

НА КОНКУРС

«НАС ЄДНАЛО

БРАТЕРСТВО»

%
Володимир Самійлович Бойко живе в с. Осигнджці

ІL

ЦІ ІСТОРІЇ вже втратили 
присмак сенсації, бо 

стали буденним явищем у 
капіталістичному світі. Так 
як стала сама собою зро
зумілою і причина само
губства — безробіття. 
Держави, які називають 
себе промислово високо- 
розвинутими і претенду
ють на роль лідерів «віль
ного світу», створюють 
умови для того, щоб мо
лоді люди щодня попов
нювали так звану «ре
зервну армію праці» Вони 
надають молодому поко
лінню хіба ще необмеже
ні права у виборі способів 
піти з життя.

Чисельність «резеовної 
армії праці» невпинно зро
стає. Якщо в 1975 році 
офіційно зареєстрованих 
безробітних у розвинутих 
капіталістичних країнах 
було більше 18 мільйонів 
чоловік, то на 
нулого року — вже понад 
20 мільйонів, 
процентів усіх безробітних 
— люди віком до 25 ро
ків. За останнє двадцяти
річчя кількість молодих 
людей, які не мають робо
ти, у Сполучених Штатах 
Америки зросла 
тепер становить 
центів усієї 
армії праці» США. Кожен 
другий безробітний Вели
кобританії — віком до 25 
років; 55 процентів усіх 
безробітних Франції і 54 
— Італії — молоді люди. 
480 тисяч юнаків і дівчат 
У Японії і 430 тисяч у ФРН 
мандрують по 
нах у пошуках

Офіційна 
включає лише 
реєстрованих 
праці — тих, хто одержує 
допомогу. Але, як свід
чать соціологи і буржуазна 
преса, величезна кількість 
людей вважає марною 
справою реєстрацію на

кінець ми-

Більше 40

вгооє і
25 про- 

«резервної

своїх краї- 
заробітків. 
статистика 
лк дей, га
на біржі

Яшшю

ПРАЦЯ: ПРАВО1 БЕЗПРАВ’Я
ЖИГ

МОЛОДЬ В КРАЇНАХ КАПІТАЛУ

Блітку 1975 французька газета «Юманіте» пові
домила про самогубство 23-річного хлопця. У квіт
ні наступного рону австрійська преса проінформу
вала, що заподіяв собі смерть молодий робітник 
Герхард Валь. Ще через кілька місяців західноні
мецькі газети написали пре сімнадцятирічного нюрн- 
берзця, який теж покінчив самогубством. І сьогодні 
в будь-якій західній газеті можна знайти подібні по
відомлення. У кожному з них простежується причина 
трагедії — безвихідне становище молодих робітни
ків, у якому вони опинилися, залишившись без будь- 
яких засобіЕ для існування.

Юнакам і дівчатам, 
досягли 18 років, а 

тим. хто вперше 
роботу, допомога 

«Офіцій- 
безро-

біржі, 
які не 
також 
шукає 
не виплачується,
но зареєстрована 
бітна молодь — це лише 
верхівка айсберга, — свід
чить одна з англійських 
газет. — Той, хто сьогод
ні має роботу, не знає, 
чи буде вона в нього зазт- 
ра».

Недавно шведські проф
спілки провели у дзох міс
тах країни опитування се
ред молодих безробітних. 
Лише третина з них могла 
очікувати якоїсь соціаль
ної допомоги. Дев'ять з 
десяти учасників, які сьо
годні мали роботу, жили 
під страхом бути звільне
ними завтра. Усі опитані 
заявили, що безрозітгя 
породжує алкоголізм, нар
команію, призводить до 
духовного сл/стошенн.я. 
«Коли залишаєшся без ро
боти, життя стає безглуз
дим». «Страшно бути без
робітними. Впадаю у від
чай. Згодна * 
роботу», — ось 
молодих шведів

Розбиті мрії,

ча будь-яку 
відповіді

безвихідь

— таке становище тих, хто 
опинився за бортом жит
тя, лише почазши його. У 
багатьох капіталістичних 
країнах не тільки вчораш
ній школяр, а й дипломо
ваний спеціаліст радіє як
що йому вдається знайти 
місце двірника. Якщо віри
ти прогнозу федерально
го міністерства фінансів 
ФРН, то до 1985 року 500 
тисяч випускників вищих і 
спеціальних навчальних 
закладів марно чекатимуть 
роботи. Адже західноні
мецький ринок праці що
року поповнюватимуть 150 
—200 тисяч людей з ви
щою освітою.

Така ситуація характер
на не тільки для ФРН. По
відомлення про те, що 
випускники вузів працю
ють двірниками. пожеж
никами. автомеханіками, 
мийниками посуду можна 
знайти в кожній амери
канській, італійській, фран
цузькій газетах. У 
складнішому станозищ: 
випускники шкіл котрі 
взагалі не мають спеці
альності. «їм, — пише ан
глійський журнал «Еконо
міст», — так само важко

влаштуватися на роботу, як 
верблюдові пройти через 
вушко голки».

Правда, на Заході нама
гаються знайти хоч якийсь 
вихід із цього
Недавно уряд 
обнародував 
ний» план боротьби з без
робіттям серед молоді. 
Суть його зводиться ДЭ 
того, що кожен випускник 
школи, який не зумів 
влаштуватись на роботу, 
відтепер втрачає право на 
одержання допомоги по 
безробіттю. Він в обов’яз
ковому порядку повинен 
пройти річні курси профе
сійної підготовки. На них 
одержуватиме стипендію, 
розмір якої становить 65 
процентів допомоги. На
справді це спроба уряду 
торі мобілізувати англій
ську молодь в армію при
мусової дешевої праці.

Полюбляють на Заході 
говорити про «демогра
фічний бум», виставляючи 
його однією з причин без
робіття. Мовляв у 50 х 
роках у країнах капіталу 
була високою народжува
ність, і нин: виробництво 
неспроможне використати 
трудові ресурси, які ста
новить собою молодь 50-х 
років народження. На
справді молоді робітники 
завжди стають 
жертвами 
нень, 
більш 
ними» 
ними.

Але 
ними» 
галися на Заході поясни
ти безробіття, головно 
його джерело крИЄТоСЯ в 
самій природі капіталізму.

1. КРИКУНЕНКО. 
лектор Кіровоградсь
кого обкому комсо
молу.

хоч якийсь 
становища.

М. Тетчер 
«оригіналь-

першими 
масових звіль- 

бо їх вважають 
«вибухонебезгіеч- 

і менш кваліфікова
ні« літніх.
якими б «зб'єктив- 
причинами не нама-

І Кіровоградського району. Працює механізатором у 

■місцевому колгоспі імені Фрунзе. За добру працю має

урядові нагороди.

У роки Великої Вітчизняної війни В. С. Бойко був 

учасником руху Опору в Європі. Він хоробро бився з

ворогом у загонах французьких партизанів — макі.

«Франтірер Вольдемар — боєць». Так звали його тоді.

відав на твого листа. Ме
ні треба було знайти пере
кладача, а це забрало не
мало часу. Ти нічого не 
пишеш про себе, і я споді
ваюся, що ти в доброму 
здоров'ї. Мені хотілося б 
більше знати про тебе. 
Де ти працюєш?

Я був би радий зустрі
тися з тобою, згадати ми
нуле і поговорити. Як ти 
думаєш, чи зміг би я при
їхати* Пан Бремонд пам'я
тає тебе і шле найкращі 
побажання. Йому вісімде
сят років, він почуває се
бе добре.. Пані Жільберт 
шле тобі найкращі поба
жання.

Приїзди із своєю сім’єю 
до нас погостювати. Че
каю з нетерпінням Твій 
друг і товариш Еміль».

Еміль, Бремонд, Маркет- 
ті... Скільки років минуло, 

а Володимир Самійлович 
неначе бачить перед со
бою цих обвітрених, смаг
лявих французів, соратни
ків по спільній боротьбі з 
фашизмом. Здалося, що 
він зараз переб/зає на 
берегах далекої Рони, на 
півдні Франції. Немов по
ряд чує таке рідне й 
близьке:

— Бонжур, камарад 
Вольдемар!

Спогади, спогади...
...Над степом високо в 

небі завис жайвір. Пташи
ні нема діла до того, що 
ось уже рік не роДить хліб
на нива, бо сівач десь дапе- 
ло-далеко від цих місць. 
Щодня чуються навколо 
чужа мова, окрики. Інколи 
прошиє повітря довга ав
томатна черга. Почастіша
ли облави. Молодь женуть 
у неволю, в Німеччину.

— То що робити буде
мо, Вогко? — вкотре вже 
питає Микола Голуб при
ятеля.

— Облизня, видно, спій
мали.

— Ви що, тікати надума
ли? — Розлючений невда
чею староста згонить зло 
на хлопцях. — У каталаж
ку! А назавтра — на стан
цію. Хай попрацюють на 
Німеччину.

За вікнами вагонів про
літають станції і полустан
ки. Знам’янка, Житомир, 
Шепетівка, Вінниця. Скін
чилася рідна земля. Під 
вагонами танцюють шпа
ли, відлічують кілометри 
Європи.

«Куди ж нас везуть? 
Хтось сказав, що з Бель
гію, на шахти». Володимир 
не спить. Хоч би знайомий 
хто був, поговорити, краї 
рідні згадати. Легше б ста
ло. Неначе підслухавши 
думки Володимира, до 
нього підсідає невисокий 
кремезний юнак у потер
тій гімнастерці.

— Сумуєш, друже?
— Радіти нічого. На край 

світу, мабуть, їдемо.
— Не знаю куди, але 

відчуваю — це вже не Ні
меччина. Знайомитись да
вай. Мене Олександром 
звати. Юров прізвище. 
Солдат я, як бачиш. — Він 
гірко посміхнувся? — Ко
лишній солдат. Під Єль- 
нею в оточення попав. 
Контузило. Опритомнів у 
таборі для військовополо
нених. Давай разом три
матися. Вкупі легше горе 
переносити.

Він трохи помоочав, а 
потім кивнув у бік чоло
віка, що сидів притиснув
шись до дощок:

— Теж наш. Військовий, 
льотчик. Мордували його 
дуже в таборі. Тому сум
ний такий, слабий. Але 
хлопець надійний. І мову 
німецьку добре знає. Зва
ти його Григорієм Вікторо
вичем.

(Далі буде).
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Вівторок
«Ім’я Леніна — безсмертне». 
16 15 — Концерт вихованців 
Київської днтячрї філармо
нії. 17.30 — «Піонерська п’я
тирічка». 18.00’ — К. т.

П'ятниця
нонцерт. 22.40 — Чемпіонат 
світу з хокею. Збірна Фін
ляндії — збіріїа Швеції. 2 і 
З періоди.

А ЦТ

8.00 — «Час». 8.45 —
фільм «На початку віку».' 
10 10 — Концерт народної 
артистки СРСР Л. Зикіної і 
Державного республікансь
кого російського народного 
ансамблю «Росія». 10.50 — 
Док. телефільм «Теплохід 
«Впас Чубарь». По закінчен
ні — Новини. 14.30 — Нови
ни 14.50 — Док. фільми те
лестудій країни «Новини за
волзької землі» «Завод да
рує квіти». «Aprilїй йде до 
моря». 15.35 — Твори радян
ських композиторів у вико
нанні Московського симфо
нічного оркестру . 16.00 — 
Економіка повинна бути еко
номною. Про досвід кемеров
ською об'єднання «Азот». 
36.15 -- Чемпібнат Європи 
о класичної боротьби. 16 45 

і— В. Маяковський. Поема 
■»Добро.". 17.45 — «Адреси 
молодих». 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Вчитися у
Леніна. Репортаж з музею 
♦Кабінет-квартира В. І. Лені
на» в Кремлі. 19.30 — Кон
церт з творів В. Ссловйова- 
Єсдого. Передача з Колонно
го залу Будинку спілок.’ 
21.00 — «Час» 21.35 - 1Цо? 
Де? Коли? Телевікторина. По 
закінченні — Сьогодні у сві
ті

«День за днем». (Кірово- 
) І ад). 18.15 — К. тґ Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30' — 
• Фільм концерт» 19.0.0 -*■
«Актуальна камера». 19.30— 
Чемпіонат Європи з футбо
лу серед молодіжних збір
них команд. Півфінал. 
СРСР—ФРН. 2-м тайм. 20.15
— Концерт. 20.30 — «Школа' 
плавання». Урок* 3 й. 20.45 •- 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Камерна му
зика. 22.00 — «Ім’я Леніна
— безсмертне». Відеорзпор-.

▲ ЦТ
. 8 00 — «Час-- 8.50 — Теле
фільм «Цемент». 1 12 сепії. 
11.00 — Концерт фольклор
ного ансамблю Узбецької 
РСР. По закінченні — Нови
ни. 14.30 — Новини. 11.59 — 
Науково популярний фільм 
«Краще, ніж у місті». 15-10 
— Російська мова. 15.40 — 
Чемпіонат Європи з бороть
би самбо. 16.15 — Москва 1 
москвичі. 16.45 — Шахова

А УТ
Ю.оо — • Актуй, и.на каме

ра». 10.35 — Музичний 
фільм «Калмика». 11.05 —
«Доброго вам здоров’я». 
1135 — Концерт. 12.05 —
• Міжнародна студія УТ», 
12.35 — N. Старицькин. «Ти
тарівна». Вистава. 14.25 —
• Телешкола пла ва: іия ».
Урок 4-й. 14.50 — «Вперед,
орлята!» 15.35 —• Художній 
фільм «Армія Трясогузки». 
16.55 — Концерт. 17.35 —
• Скарби музеїв України». 
П. Кончаловсыпгй. «Натюр
морт». 17.50 — Телетурнір 
-Сонячні кларнети». Самоді
яльні художні кб'їектизи 
Івано-Франківської і Жито
мирської областей. 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30— 
Тєлетурнір «Сонячні кларне
ти». 20.50 — «Па добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.3-5— 
Художній фільм «Раллі». По 
закінченні -- Паї.шиї.

ФУТБОЛ

«ЗІРКА»-
««ЗАКАРПАТТЯ»—1:0

таж. По закінченні — Л. Бет
ховен. Симфонія № 5.

А Уї
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Документальні
телефільми. 11.10 — Телсог- 
ляд «Точка зору». 11.40 — 
«Шкільний екран». 10 клас. 
Українська література. 12.15 

Художній фільм «Едгяр 
та Крістіпа». 16.00 — Нови
ни 16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.40 — Фільм-кои- 
церт «Заспівувачі, вперед». 
3 7.15 — «Пост імені Яросла
ва Галана». 18.00 — К. т. 
«Населению про цивільну 
оборону». (Кіровоград). 18.15
— К. т. «День за днем».
(Кіровоград). 18.30 — Кок
церт. 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — «Рішення
XXVI з’їзду КПРС — в дії». 
«Пропагандист». 20.15 — Лі
ричні мелодії. 20.30 — «Тече- 
школа плавання». Урок 2-й. 
20.45 — «На Добраніч.-діти!» 
21.00 — «Час». 21.35 — Кон
цертний зал «Дружба». 22.25
— Тележурнал «Старт». По 
аакіиченяі — Новини.

А ЦТ (IV програма)

19.30 — «Хто загрожує 
Англії». Про антивоєнний 
рух у Великобританії. 20.00 
— «Вечірня казка». 20.15 — 
Концерт Державного ансамб
лю народної пісні і танцю 
«Шльрнськ» (ПЙР). 21.00 — 
«Час», 21.35 — Телефільм
«Цемент». 2 серія.

Четвер

школа. 17.15 — В гостях у 
казки. Мультфільм «Дюймо
вочка». 18.05 — Адреси мо- 

.лоднх. Зустріч з делегатами 
XIX з’їзду БЛКСМ. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — Піс
ні г. Поибмаренка. 19.30 — 
Док. телефільм < Важкий час 
Польщі». Автор В. Дунаев. 
21.00 — «Час». 21.35 — Кон
церт ансамблю скрипалів 
Великого театру Союзу 
РСР з участю народних ар
тистів СРСР І. Архнпоюї, 
Є. Світланова та Ю. Гуляє- 
ьа. По закінченні — Сьогодні 
у світі.

А УТ

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

«Якщо хочеш бути здоро
вим». 8.25 — Документальні 
фільми. 9.05 — «Ранкова
пошта». 9.35 — Фільм «Пів
нічний варіант». 10.55 —
«Адреси молодих». 11.55 — 
«Документальний екран». 
16.20 — Л. Бетховен. 9 сим
фонія. 17.3С — Науково-по
пулярний фільм «Космос, 
час московський». 18.40 — 
Г. Неліченко. «Межа допусти
мого». Телевистава. 20.00 — 
«Вечірня казка».' 20.15 — 
«Здоров’я». 21.00 — «Час».
21.35 — Фільм «Хто украв 
Мартінку». (ЧССР).

Якщо в попередньому 
матчі (з іванофранківсь- 
ким «Прикарпаттям») кіро
воградська «Зірка» вже з 
перших хвилин гри мала 
територіальну переваг/ і 
«порядкувала» біля воріт 
суперникз, то на цей раз 
виручати своїх товаришів 
по команді довелось пе
редусім Валерію Музич/- 
ку. «Закарпаття» перекри
ло всі підступи до свого 
штрафного майданчика, і 
нападаючі «Зірки» були 
обеззброєні. Вони ніяк не 
змогли утворити єдиний 
ансамбль з тим. щоб не 
поодинці, а суцільним 
ешелоном пройти вперед 
через усе поле. Нарешті 
пощастило — хоч чергова 
спроба пробитись до во
ріт ужгородців не увінча
лась успіхом, та вдало ви
конаний кутовий і ретель-

на розпасовка м'яча дали 
змогу відзначитись Мпхай« 
лу Калиті — 1:0

Далі наші земляки нц 
пішли. їхні дії часом в 
усіх ланках були сковани
ми, а удари по воротах 
гостей неточними.

І все ж — перемога. 
Після чотирьох турів «Зір
ка» набрала 6 очок і ви
йшла в трійку лідерів. На 
першому місці тут криво
різький «Кривбас», який у 
черговому турі переміг 
«Прикарпаття» — 3:0.

«Зірка» виступала у та
кому складі: В. Музичук,
B. Димов, О. Смиченко,
C. Денисенко, С. Кучерен
ко, І. Черненко, М. Калита, 
ІО. Сердюк, Ю. Касьснкім, 
Я. Бобиляк [Ф. Студньов), 
С. Ралюченко (О. Алек
сеев).

А ЦТ (IV програна)

19.00 — «Служу Радянсь
кому Союзу!» 20.00 — «Ве
чірня казка». 20.15 — Спорт 
аа тиждень. 20.45 — Науко
во-популярний фільм «Корін
ня трави». 21 00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Цемент». 
1 серія.

Середа
А

8.00 -- «Час». 8 45 —
Мультфільм «Лисиця і За
єць». 9.00 -- Фільм «Кадкіпа 
ножний знає». 10.15 — Клуб 
ніпоподорожей. По закінчен
ні — Новини. 14.30 .— Нови
ни. 14.50 — До підписання 
Договору про дружбу, спів
робітництво і взаємну допо
могу між СРСР і ПНР Кінз- 
ппограма «На батьківщині 
Шопена». 15.20 — Радянсь
ке образотворче мисґецтчо. 
15 45 — Фільм-концерт
«Фольклорні масиви». 16.15 
Чемпіонат Європи з класич
ної боротьби. 16 4.5 — Чем 
гіонат Європи з настільного 
тенісу. 17.15 — Відгукніться, 
сурмачі! 17.45 — Ленінська 
правда. Кантата 10. Чичкова 
на вірші К. Ібряєва у вико
нанні Великого пінячого хо- 
рч ЦТ 1 ВР. 18.00 — До 60-
ГІччя утворення СРСР. 
Уральський матковий центр 
АН СРСР. 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Подвиг. 19.30 
— Дитячий музичний Кіло- 
р.гмальовка. 19.35 — «Пере
читуючи занозо». Фіть’і-
виставе. 21.00 — «Час».
21.35 — Репортаж з чемпіо
нату світу з хокею про матч 
хі:к збірними СРСР і США. 
22 00 — Кубок ВОЛОДАРІВ 
кубків-з футболу >/? фіналу. 
«Стандарл» (Бельгія) — «Ди
намо» (Тбілісі) В перерві — 
Сьогодні у світі.

А УТ

10.00 — «Актуальна камо
ра».. 10 35 — Виступ заслу
женого російського народ
ного ХОРУ імені А] П’ЯТНИІЦ'- 
кого. 11.25 — «Пропаган
дист» Передача 3 14 55 —

А ЦТ
8.00 — «Час». 8.45 — Від

гукніться, сурмачі! 9.15 — 
Грає квартет їм. Д. Д. Шос
таковича. 9.45 — «Перешту- 
кчн заново». Фільм-Аіістава. 
11.05 — Пісні полум’яних 
рс-ків. Концерт .Московсько
го камерного хору. ІІо за
кінченій — Почини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — Док. фільм 
«Ленін і час». 15.45 — Пар
тія — безсмертя нашої спра
ви. Композиція за творами 
радянських поетів. 16.15 — 
Пс ленінських місцях Моск
ви. 16.20 — II. Чайковський. 
Концерт для скрипки з ор
кестром. 16.55 — Урочисте 
засідання, присвячене 112-й 
’•ічіпщі з дня народження 
В. І Леніна. Концерт. Транс
ляція з Кремлівського Пала
цу з’їздів. 20.20 — Народний 
артист СРСР С Ріхтер вико
вує сонати Л. Бетховена. 
21.00 — «Час». 21.45 — Чем- 

■ піонат світу з хокею. Збірна 
ФРН — збірна СРСР. 2 і З 
періоди. 23.05 — Сьогодні у 
світі. 23.20 — Репортаж в 
чемпіонату світу з хокею. 
Про матч між збірними Шве
ції і ЧССР.

А УТ

10.00 — «Актуальна каме
рі,». 10.35 — Концерт хору 
та симфонічного оркестру 
Українського телебачення і 
радіо. 11.05 — «Театр істо
ричного портрета». 16.00 — 
Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16 35 — «Рес
публіканська фізико-матема- 
т.йчна школа». 17.10 — К. т. 
«День за днем». (Кіровоград). 
17 25 — К. г. «Обпій» Моло
діжна програма (Кіровоград). 
17.55 — Урочисті збори, при
свячені 112-й річниці з дня 
народження В. І. Леніна. 
Конверт. В перерві — «Акту
альна камера». 21.00 —
«Час». 21.45 — Чемпіонат 
СРСР з футболу: «Зеніт» — 
«•Динамо» (Київ). 2 тайм. 
22.30 — Новини. 22.45 —
І. Шг-мо. Кантата-ораторія 
«В І Ленін».

А ЦТ (IV програма)

19.15 — Документальний 
телефільм «Повість про 
Костянтина Петровича Іва
нова». 19.45 — «Вечірня каз
на». 20.00 — Чемпіонат
СРС.Р з футболу: «Кубань» — 
«Спартак» 2 й тайм 20.45 — 
«По Радянському Союіу». 
Кіноогляд. 21.00 — «Час». 
21.45 — Фільм «Посланці 
вічності».

«Моподой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЖСМ Украины.

На украинском языке. ЕК 01236.

Неділя

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Фільм-концерг 
«День чудес». 11.00 — «Пер
лини душі народної». 11.40
— «Шкільний екран». 9 клас.
Фізика. 12.10 — «Неспокійні 
серця». 16.00 — Почини.
16.10 — «Срібний дзвіночок». 
16.30 — Музичний фільм 
«М Есембаєв». 17.05 — К. т. 
«Місто моє — мій д!м». (Кі
ровоград). 17.20 — Оголо
шення. (Кіровоград). 17.30 — 
Концерт дитячої художньої 
самодіяльності. 18.00 — К. т. 
ЦНТІ повідомляє. «Соняшни
ку — індустріальну техноло
гію». (Кіровоград). 18.30 — 
«Рішення XXVI з’їзду КПРС
— в життя». «М’ясний цех 
міста». (Кіровоград). 19.00— 
«Актуальна камера». 19.30— 
«До 60 річчя утворення Сою
зу РСР». Творчий звіт майст
рів мистецтв і художніх ко
лективів Волинської області. 
В перерві — «На добраніч, 
діти!» По закінченні — ху
дожній фільм «Ленін у 1918 
році». Новини.

А Цт (IV програма)

19.30 — «Разом дружна 
сім'я». 20.00 — «Вечірня каз
на». 20.15 — Грає Державний 
камерний оркестр Вірменії. 
20.50 — Документальний те
лефільм «Земля рідні». 
21.00 — «-Час». 21.35 — Теле
фільм «Північний варіант».

Субота
А ЦТ

8 00 — «Час». 8.45 —
АБВГДейка. 9.15 — Для вас. 
батьки. 9.45 — Грає заслуже
на артистка РРФСР Н. Тол
стая (арфа) 9.55 — Більше 
хороших товарів 10.2а — 
17-й тираж «Спортлото» 
3 0.30 — Переможці. Клуб 
Фронтових друзіп. Зустріч 
морських піхотинців. 11.45- 
Коло читання. 12.30 — Де 
Всесвітнього дня поріднених 
міст. «Екран збирає друзів». 
Концепт. 13.30 - Очевидне
— неймовірне 14.30 — Но
вини 14.45 — Лауреати Ле
нінських премій 1982 року в 
галузі літератури мистецтва 
І архітектури. Ш50 —
Мультфільм- 1600 — Бесіда 
політичного оглядача ІО. Ле- 
тунова. 16.30 — А. Ліндгреп. 
«Малюк і Карлсон, який жи
ве на даху». Фільм-пистава. 
18.00 — 9-а студія. 19.00 — 
Чемпіонат світу з хокею. 
Збірна Канади — 3<1[РІ!2 СРСР. 21.00 — «Час». 21.35
— «Ірахлій Андроников. 
Уперше на естраді». ФІльм-

Індекс 01107.

А ЦТ

8.00 — «Час». 8.45 — До 
60-річчя утворення СРСР. 
Концерт Державшого народ
ного хору БРСР. 9.30 — Бу
дильник. 10.00 — Служу Ра
дянському Союзу! 11.09 — 
«Здоров’я». 11.45 — «Ранко
ва пошта». 12.15 — Сьогодні 
— Всесвітній день порід
нених міст. 12.30 — Сільська 
година. 13.30 — Музичний
кіоск. 1 1.00 — Клуб кілопо- 
дорожей. 15.00 — Чемпіонат 
світу з хокею. Матч учасни
ків фінальної групи. У пе
рерві — Радянський Союз 
очима зарубіжних гостей. 
17.30 — Мультфільми «Кро
кодил Гена». «Ну. постри
вай!». 18.00 — Міжнародна 
панорама. 18.45 — За ва
шими листами. Музична 
програма. 19.25 — Фільм
«Римські оповідання». 21.00 
«Час». 21.35 — Чемпіонат
світу з хокею. Матч учасни
ків фінальної групи. По за
кінченні — Новини.

А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Республікансь
кий телефёстиваль піонерсь
кої пісні. «Пісня склякчє 
друзів». 11.20 — «Село і лю
ди». 11.50 — «Слава солдат
ська». 12.50 — Музичний 
фільм «Мелодії і ритми».
13.25 — «Спитай себе». 13.55
— Фільм-копцерт «Грай, му
зико». 14.15 — До 60-річчя 
утворення СРСР. Програма 
Латвійського телебачення.
16.25 — «Катрусип кінозал».
17.25 — «Ігротека». Ділова 
телегра «Урбаністика». 18.10
— І. ІПток. «Чортів млин».
Еистава Харківського теат
ру ляльок. 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — Про
довження вистави «Чортів 
млин». 20.25 — «Телешкола 
плавання». Урок 5-й. 20.40
— «Па добраніч, дітиі» 21.03
— «Час». 21.35 — Художній 
Фільм «Тобаго» змінює 
курс». По закінченні — ІІО- 
ШПІИ.

А ЦТ (IV програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 —> 
Науково-популярні фільми. 
15.00 — Музична програма. 
15.50 — «Розповідають наші 
кореспонденти». 16.20 — Те
лефільм «Відкрита книга». 
Фільм 1-й з серія. 17.25 — 
До 65-річчя Великого Жовт
ня. «Наша біографія. Фільм 
16 й. «Рік 1932». 16.25 — 
Концерт. 18.30 — «Людина. 
Земля. Всесвіт». 19.15 —
«Вечірня казка». 19.30 — 
Концерт майстрів мистецтв. 
(21.00 — «Час»),

НАША АДРЕСА}

3160S0, мсп
м. Кіровоград, 
вул. Пуначарсьиого,

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2 45-36; відповідального секрета
ря —. 2-46-87: відділу комсомольського 
шиття — 2-46-57; відділу пропаганди — 
2-45-36; відділу учнівської молоді •— 
2-45-35; відділу військово-патріотичного 
виховання та спорту — 2-45-35; відділу 
оголошень — 2-56-65; фотолабораторії —• 
2-45-35; коректорської — 3-61-83; нічної 
реданціі — 3-03-53.

Обсяг 0.5 друк. єри.

Нині турнірна таблиця (без урахування результату 
матчу між «Океаном» і «ААаяком») має такий вигляд:

8 В н П М 9
1. «Кривбас» 4 4 0 0 6-0 8
2. «Буковина» 4 3 1 0 4—1 • г
3. «Зірка» 4 3 0 1 3-1 6
4. «Десна» 4 2 2 0 4-0 в
5. «Атлантика» 4 2 2 0 2-0
6. «Авангард» 4 2 1 1 5—2 g
7. «Дніпро» 4 2 1 1 4—2 5
8. «Колос» (Пг) 4 2 1 1 3—2 5.
9. «Спартак» 4 2 1 1 2-2 !Г

10. «Нива» 4 1 3 с 4 — 1
11. «Закарпаття» 4 2 0 2 3-2
12. «Прикарпаття» 4 2 0 2 4-5
13. «Шахтар» 4 2 0 2 4-6 £14. «Новатор» 4 1 1 2 5-3
15. «Торпедо» 4 1 1 2 2-2 з:
16. «Фрунзенець» 4 1 « 2 3—4 £17. «Стахановеиь» 4 1 ■; 2 2-4 £•
18. «Поділля» 4 1 1 2 2 — 5 Г
19. «Суднобудівник» 4 0 3 1 • 1—2 3
20. «Металург» 4 1 0 3 2 — 6 2,;.
21. «Кристал» 4 1 0 3 1—4 1-22. «Океан» 3 0 2 1 1-3
23. «Маяк» 3 0 0 3 1—4 п’
24. «Колос» (Пт) 4 0 0 4 1—9 ч

Наступний тур — у суботу 24 квітня. «Зірка» в цей 
день на своєму стадіоні приймає «Стзхаг.овець» Із Ста- *• 
ханова.

Редактор Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Свято Першотравня-
ОДНЕ З НАЙУЛЮБЛЕНІШИХ. У ЦЕЙ ДЕНЬ УСЄ
СВЯТКОВЕ — і НАСТРІЙ, І ЗУСТРІЧІ, І ВБРАННЯ.»

До рєчї, — підкреслити 
нарядний вигляд допомо
жуть прикраси, які е в 
продажу в універмагах і 
магазинах «Галантерея'» 
споживчої кооперації.

Для жінок — ланцюж
ки з кулонами, брошки, 
браслети, каблучки, се
режки; для чоловіків — 
гарні запонки, затискачі 
для галстуків.

Вибори ювелірної галан
тереї мають художню цін

ність, майстри високої 
кваліфікації оздоблюють 
їх обробними каменями та 
самоцвітами. Зі смаком 
дібрані прикраси нададуть 
вбранню особливої при
вабливості.

Вибирайте прикраси до 
святкового вбрання!

Кіровоградська 
облспоживспілка. 
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