
Л10СКВА. (ТАРС). На ве
чірньому засіданні з’їзду 
23 лЖбго із звітом Цент
ральної ревізійної комісії 
КПРС виступив голова ко
місії Г. Ф. Сизов.

Потім на з’їзді почалось 
обговорення звітної допові
ді Центрального Комітеїу 
КПРС і звіту Центральної 
ревізійної комісії. Делегати 

- відзначають, що ленінська 
генеральна лінія КПРС 
упевнено проводиться в 
життя; завдання, поставле
ні на попередньому з’їзді 

" партії, в цілому успішно 
розв’язані. За ці роки знач
но збільшилось національне 
багатство країни, зміцни
лась обороноздатність дер
жави. Підвищився рівень 
добробуту радянських лю
дей. ІЦе більше зміцніла не
порушна єдність партії і 
народу. Вона була і зали
шається джерелом могут- 

зал Кремлівського палацу 
з’їздів представники ге
роїчних Збройних Сил СРСР. 
Урочисто прозвучало при
вітання воїнів з’їздові.

24 лютого з’їзд продов
жував роботу.

Перший секрсіар ЦК 
Компартії Казахстану Д. А. 
Кунаєв відзначив у своїй 
промові, іцо всього, чим пи
шається казахський народ, 
досягнуто завдяки ленінській 
національній політиці Кому
ністичної партії, братерській 
допомозі інших народів 
країни і насамперед вели
кого російського народу. В 
Казахстані іде процес вдос
коналення розміщення про
дуктивних сил, створюються 
потужні паливяо-епергепіч
ні комплекси. Трудівники 
сільського господарства рес
публіки перевиконали зав
дання десятої п’ятирічки по 
виробництву зерна. Це ста
ло результатом втілення в
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ньої сили радянського су
спільства.

Радянський Союз напо
легливо продовжує бо
ротьбу за усунення воєнної 
загрози, проти гонки озбро
єнь, за зміцнення миру і 
співробітництва між наро
дами.

Па одинадцяту п’ятиріч
ну і вісімдесяті роки в ці
лому партія висуває широ
ку програму дальшого роз
витку економіки, піднесси- 

добробуту народу,
Серед делегатів з’їзду — 

сотні представників радян
ської молоді. Вони з особ
ливим почуттям сприйняли 
слова товариша Л. І. Бреж
нєва про великий вклад, 
який вносять у комуніс
тичне будівництво більш як 
сорок мільйонів комсомоль
ців. Комуністи говорять: 
комсомол — не наша змі
на, це помічник партії. 
Сприяти формуванню поко
ління людей політично ак
тивних, таких, які знають 
діло, люблять працю і вмі
ють працювати, завжди го
тові до захисту своєї Бать
ківщини, — найважливіше, 
найголовніше в роботі ком
сомолу.

Тепер комуністам, усім 
трудящим країни під силу 
розв’язання найбільших і 

’тіайскладнішнх завдань. З 
гордістю говорячи про 
зроблене, делегати з’їзду 
разом з тим підкреслюють 
необхідність зміцнювані по
чуття високої відповідаль
ності за те, іцоб величезний 
потенціал, створений радян
ським народом, використо
вувався по-господарському, 
з мовною віддачею.

Промовці, які виступають 
з трибуни з’їзду, запевня
ють Центральний Комітет 
партії, його Політбюрб, Ге
нерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. 
Брежнєва в тому, що по
ставлені партією завдання 
будуть виконані.

Про роботу комуністів, 
усіх трудящих Москви 

Л" говорив, перший секретар 
Московського міського ко
мітету партії В. В. Гриіинн. 
Він повідомив, що генераль
ний план розвитку столиці 
успішно виконується. Пар
тійна організація столиці зо
середжує увагу на розв’я
занні найбільш актуальних 
проблем економічного і со
ціального розвитку міста.

У минулій п’ятирічці, 
сказав перший секретар ЦК 
Компартії України В. В. 
Щербицький, трудові ко
лективи республіки досяглії 

, серйозного зрушення в• роз
в'язанні ключового завдан
ня — підвищенні ефектив
ності виробництва. Делегат 

_ _  заявив, що партійні органі
зації, всі трудящі України, 
зроблять усе для успішною 
втілення в життя рішень 
XXVI з’їзду КПРС.

Під бойовими прапорами, 
карбуючи крок, увійшли в

життя аграрної політики 
партії, планомірного ос
воєння цілини.

Зрослі можливості народ
ного господарства країни, 
його перехід на більш інтен
сивні фактори розвитку 
добре видно на прикладі 
Ленінградської області, 
заявив перший секретар Ле
нінградського обкому пар
тії Г. В. Романов. За остан
ні роки поліпшилось галузе
ве і територіальне плану
вання, вжито заходів, спря
мованих на підвищення 
ефективності і якості робо
ти. .

Сталевим серцем Батьків
щини називали Магнітну в 
роки перших п'ятирічок і 
роки Великої Вітчизняної 
війни, нагадав старший і оп- 
новнн Магнітогорського ме
талургійного комбінату імені 
В. І. Леніна В. Д. Наумкіп. 
Магнітна і тепер виправдує 
це звання. Вона стала шко
лою передового досвіду для 
всіх металургів країни. 
Промовець розповів про 
досягнення колективу ком
бінату, який успішно наро
щує випуск металу, про ;;а- 
громаджений на комбінаті 
досвід наставництва, вихо
вання молодої зміни.

У п’ятирічці, яка заверши
лася, сказав Голова Ради 
Міністрів РРФСР М. С. Со- 
ломенцев, завдяки напруже
ній наполегливій роботі тру
дящих республіки, повсяк
денній допомозі Централь
ного Комітету партії знач
ною мірою подолано склад
ності розвитку сільською 
господарства, викликані ви
ключно несприятливими но- 
годнпмн умовами останніх 
років. У зростаючих мас
штабах здійснюється комп
лексна програма піднесення 
сільського господарства Не
чорнозем’я Росії. У респуб
ліці ведеться величезне ка
пітальне будівництво. Сср'-д 
його об’єктів промовець 
назвав новобудови Західно
го Сибіру, Курської магніт
ної аномалії, Байкало-Амур- 
ську магістраль. Усі ці но
вобудови докорінно зміню
ють обличчя великих регіо
нів країни.

Навчніись ефективніше 
працювати, ефективніше гос
подарювати — найважливі
ше завдання, яке розв’язу
ють партійні організації, всі 
трудящі республіки, під
креслив перший * секретар 
ЦК Компартії Білорусії 
Т. Я. Кпсельов. Говорячи 
про досягнуте в десятій п’я
тирічці, промовець спинився 
на проблемах науково-тех
нічного прогресу, зміцнення 
зв’язків науки і виробни
цтва.

На проблемах зміцнення 
матеріально - технічної бат 
сільського господарства рес
публіки спинився перший 
секретар ЦК Компартії Уз
бекистану Ш. Р. Рашндои. 
Він повідомив, що в рес
публіці забезпечуються ста

лі темпи розвитку агропро
мислового комплексу. Про
мовець розповів про діла уз
бецьких бавовнярів, які до
билися за останні роки знач
них успіхів.

Досвідом прискорення вве
дення в дію і дострокового 
освоєння виробничих потуж
ностей на підприємствах 
області поділився перший 
секретар Ростовського об
кому партії І. П. Бондарен
ко. Він підкреслив, що в 
цій роботі необхідний твор
чий пошук, використання 
резервів піднесення ефек
тивності виробництва. Де
легат повідомив також, що 
в передз’їздівські дні на 
Ростсільмаші почато ви
пуск модернізованих зерно
вих комбайнів. Конструкто
ри продовжують роботу над 
дальшим удосконаленням 
цих машин.

Говорячи про завдання, 
що їх розв’язують трудя
щі Башкирії, перший секре
тар обкому партії М. 3. 
Шакіров звернув увагу на 
проблеми капітального бу
дівництва, реконструкції ді
ючих підприємств різних га
лузей промисловості авто
номної республіки. У Баш
кирії, сказав далі промо
вець, за останні роки чима
ло зроблено для підвищен
ня культури землеробства, 
інтенсифікації аграрного ви
робництва.

Делегат івановських тек
стильників В. М. Голубева 
— ткаля камвольного ком
бінату імені В. 1. Леніна — 
доповіла з’їздові, що за де
сяту п’ятирічку підприємст
ва Івановської області про
довжували нарощувати ви
пуск тканин. Всього при
росту обсягу виробництва 

«досягнуто за рахунок під
вищення продуктивності 
праці, без збільшення чи
сельності працюючих. На 
підприємствах області ши
рокого розмаху набули со
ціалістичне змагання, рух за 
зустрічні плани. Знатна тек
стильниця спинилась також 
на питаннях технічного пе
реозброєння галузі, підкрес
лила, що необхідно приско
рити цю роботу.

З вітальними промовами 
на з’їзді виступили перший 
секретар ЦК Компартії Ку
би Ф. Кастро, генеральний 
секретар ЦК Компартії 
В єгнаму Ле Зуан, перший 
секретар ЦК І10РП С. Каня. 
генеральний секретар ЦК 
СЄІІІІ І. Чонеккер.

МОСКВА. (ТАРС). На 
вечірньому засіданні з’їзду 
24 лютого було продовже
но обговорення Звітної до
повіді ЦК КПРС і звіту 
Центральної ревізійної ко
місії.

Про успішне виконання 
трудящими республіки зав
дань десятої п’ятирічки до
повів перший секретар ЦК 
Компартії Азербайджану 
Г. А. Алієв. Він запевнив 
делегатів, що намічені на 
одинадцяту п’ятирічку висо

кі темпи розвитку економі
ки Азербайджану будуть 
витримані.

Про проблеми будівницт
ва й інтенсифікації промис
лового і сільськогосподарсь
кого виробництва у велико
му індустріальному регіо
ні говорив перший секретар 
горьковського обкому пар
тії Ю. М. Хрнсторадпов.

В умовах Литви, заявив 
перший секретар ЦК Ком
партії республіки П. П, 
Грішкявічус, особливо ак
туальною є проблема раціо
нального використання тру
дових ресурсів. У найближ
чому майбутньому весь при
ріст виробництва має бути 
забезпечений виключно за 
рахунок піднесення продук
тивності праці. Делегат 
розповів про досягнення 
Литовської РСР у галузі 
соціального розвитку села, 
при діяльність партійних 
організацій по закріпленню 
кадрів у сільському ід-.о- 
дарстві.

Про значні позитивні змі
ни, яких добилися за остан
ні роки під керівництвом 
партійної організації тру
дящі республіки, говорив 
перший секретар ЦК Ком
партії Грузії Е. А. Шевард- 
надзе. Особливу увагу він 
приділив питанням політико- 
виховної роботи, розвитко
ві демократичних принципів 
діяльності партійних, ра
дянських і господарських 
органів.

З вітальними промовами 
на з’їзді виступили гене
ральний секреіар ЦК КПЧ 
Г. Гусак, перший секретар 
ЦК УСР11 Я. Кадар, пер
ший секретар ЦК БКП 
Т. Жнвков, член політбюро, 
секретар ЦК ФКП Г. Пліс- 
соньє, генеральний секре
тар РКП Н. Чаушеску.

Ранкове засідання 25 лю
того відкрилось доповіддю 
Мандатної комісії. її голо
ва І. В. Капігонов підкрес
лив, що XXVI з’їзд, який 
представляє понад 17 міль
йонів радянських комуніс
тів, переконливо демонст
рує непохитну вірність 
КПРС ленінським ідеалам, 
її монолітну єдність і згур
тованість. Звітно-виборна 
кампанія, яка пройшла пе
ред з’їздом, показала,, що 
ще міцнішимр стали зв’язки 
партії з масами, зріс її ав
торитет серед трудящих- 
На московській міській пар
тійній конференції одного
лосно, з великим піднесен
ням делегатом з’їзду обра
но Леоніда Ілліча Брежнєва. 
Партійна організація столи
ці виразила тим самим єди
ну волю всіх наших кому
ністів. На засіданні Мандат
ної комісії вирішено вручи
ти товаришеві Л. І. Бреж
нєву мандат номер один.

Всього на з’їзд обрані 
5002 делегатів, 3572 з них, 
або 71,4 процента обрані 
вперше. Делегати ,ІЗЛ„' 
представляють робітничий 
клас. коп> осине селянство • 
народну інтелігенцію, всі 
соціальні верстви населен
ня. Серед делегатів — 1370 
робітників промисловості, 
877 трудівників сільською 
господарства. У роботі з їз
ду беруть участь представ
ники 66 націй і народностей 
країни.

З’їзд продовжує роботу.

РІВНО п’ять років тому, 
26 лютого 1976 року, 

«Молодий комунар» пи
сав: «Колектив Кірово
градської взуттєвої фаб
рики, включившись у со
ціалістичне змагання за 
гідну зустріч XXV з’їзду 
КПРС, зекономив 1 
мільйон 258,9 тисячі ква
дратних дециметрів м’я
ких шкіртоварів проти 
плану 1 мільйон ЗО ти
сяч квадратних децимет
рів. У ці дні, коли в 
Москві продовжує свою 
роботу форум комуністів 
країни, взуттєвики пра
цюють на зекономлених 
матеріалах. Свою частку 
в цей здобуток внесла 
комсомольсько-молодіж
на бригада розкрійниць 
цеху Лг° 1, яку очолює 
Лариса Ковальчук».

ВІД З’ЇЗДУ ДО З’ЇЗДУ

ЗА ЕКОНОМІЮ
І БЕРЕЖЛИВІСТЬ

Через 
п’ять 
років 

у« ТОМУ матеріалі розпо- 
•' відалося про славні 
діла комсомольців фаб
рики в середині 70-х ро
ків. А які справи вершить 
молодь цеху N5 1 сьо
годні? На старті .нової 
тепер уже одинадцятої 
п'ятирічки вона працює 
з особливим ентузіазмом. 
Кожен робочий день, 
хлопців і дівчат запов
нений справами потріб
ними, цікавими, корисни
ми.

НІЛЬНА ФАКТІВ. Більш 
як півтора мільйона ква
дратних дециметрів м’я
ких шкіряних ма. 
теріалів зекономив но- 
лентив фабрики мину
лого року. За дні ударної 
передз’їздівської вахти 
економія склала 888 ква
дратних дециметрів. По
над план виготовлено 
18,3 тисячі пар взуття 
при зобов’язанні 6,6 тися
чі. Зі своїми передз’їздів- 
ськими зобов’язаннями 
взуттєвики впоралися 
ще до 1 лютого 1981 ро
ку тобто на 22 дні рані
ше 20 лютого підбито, 
підсумки передз’їздів- 
ського змагання Перше 
місце присуджено цехові 
№ 1; йому вручено пере
хідний Червоний прапор і 
грошову премію.

І ось /ли в цьому цеху. 
Вік зустрічає дружним то 
моном працюючих пресів, 
робочим натхненням моло
ді. Зосереджено трудя
ться дівчата Взагалі, у це
ху багато молодих. І багато 
новачків. Із колишнього

складу бригади Лариси Ко
вальчук тут лишилося неба
гато робітниць. Сама Лари
са встигла за п’ять років за
кінчити технікум і нині пра
цює на рідному підприєм
стві технологом цеху N° 3...

Ударну естафету підхо
пила інша комсомольсько- 
молодіжна бригада—брига
да імені 60-річчя ВЛКСМ, 
яку віднедавна очолює ком
сомолка Ніна Ульяноха. Ось 
кілька цифр, що ними ви
мірюється внесок дівчат в 
ударні справи працівників 
фабрики. 41 тисячу квадрат
них дециметрів шкіряних 
матеріалів зекономили вони 
на передз'їздівській вахті, 
в тому числі 5 тисяч — ни
нішнього року. До речі, 
результат економії брига
дира Ніни Ульянохи за сі
чень і 2.0 днів лютого склав 
1070 квадратних дециметрів 
шкірматеріалів.

Звідки ж береться еконо
мія?

— Вся суть у тому, — по
яснює Ніна, — щоб якнай- 
раціснальніше розкроїти 
шкіру. Цьому не навчишся 
відразу. Для цього потрібен 
точний «окомір» і багато 
старання. Тут усі ми вчи
мося у Валентини Петрівни 
Бондаренко — нашої на
ставниці. Подумати тільки — 
майже 14 тисяч квадратних 
дециметрів шкіри зекономи
ла вона за дні передз’їз
дівської вахти! Що ж, не
погано засвоюють науку 
комсомолки Оля Агурейн.і- 
на, Люда Урсул, Таня Моча
лова, інші члени бригади, 
якщо вже нині їхній колек
тив добився звання бригади 
комуністичної праці. А в 
змаганні КМК легкої про
мисловості міста, у бороть
бі за гідну зустріч XXVI 
з’їзду КПРС зайняв друге 
місце.

Говорить Г. А. Соменко, 
розкрійниця, одна з тієї 
дружної бригади Лариси 
Ковальчук, зі згадки про 
яку ми почали нашу розпо
відь:

— Дивлюсь я на нашу 
молодь — і серце радіє. 
Хочуть працювати. Вміють 
працювати. Норми викону
ють на 140 процентів... Це 
— чудово! Дуже дружна у 
них бригада — зовсім як у 
нас була. А працюють ще 
краще.

Так, робітнича дружба — 
добра запорука успіху. Осо
бливо, копи бупаг важко. 
Адже та зміну кожна з дів
чат — розкрійниць виго
товляє в середньому три 
тисячі різних деталей. Під- 
оахуйте, скільки виконує
ться при цьому операцій, 
якщо виготовлення однієї 
деталі включає їх — міні
мум — п’ять. Тут багато ва
жить підтримка товариша, 
просто дружнє слово. І дів
чата вміють знаходити по
трібні слова Певно, що без 
цього не було б такої удар
ної роботи.

— І справжнього колек
тиву, — додає бригадир.

С ПЕТРІВСЬКИЙ.
м. Кіровоград.



„Молодий коалу жар'

рідної
лютого 1991 рожу——__

Як конкретну програму дій сприймав молодь Кіровоградицини доповідь товариша Я. !. Брежнгза на XXV! з’їзді

хзи- 
до- 

СЄК-

3 великою узагою і 
люванням я прочитав 
повідь Генерального 
регаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва на XXVI 
зчзді Комуністичної партії 
Радянського Союзу. Мені, 
молодому механізаторові, 
Особливо запам'яталися 
рядки, де йдеться про 
Мою, як кажуть, кровну 
Справу — про працю 
масного хлібороба, 
саме сучасного.

Отож у доповіді прямо 
сказано, що нині робиться 
все для того, аби значно 
підвищити ефективність ви
користання земель (особ-

су- 
Гак,

ливо меліоратизник), ма
шин, добрив, збільшити 
врожайність усіх культур і 
розширити кормодобув- 
ництво. Це вимагає ще 
більшої уззги до підви
щення кваліфікації кадріз, 
рекомендацій науки, вив
чення і використання сві
тового і вітчизняного до
свіду. Йдеться також про 
дальше зростання технічно
го оснащення сільського 
господарства, підвищення 
продуктивності, ДОВГОВІЧ
НОСТІ, надійності машин і 
устаткування, які поставля
ються селу, підвищення 
якості засобів хімічного 
захисту рослин і добрив, 
поліпшення сільського бу
дівництва.

В цьому абзаці — грун
товна і чітка програма для 
розвитку передового
сільського господарства, 
яке повинно маги в своєму

арсеналі найновіші досяг
нення науки і техніки і ба
гаторічний досвід наших 
дідів і батьків-хліборобів.

3. ДЕМЧЕНКО, 
механізатор комсомоль
сько-молодіжної трак
торної бригади М2 2 кол
госпу «і Травня» Мало- 
висхівського район/.

Доповідь Леоніда Ілліча 
Брежнєва ми читали з 
особливим інтересом. Зви
чайно ж, нашу увагу насам
перед привернули рядки, 
де говориться про успіхи і 
завдання радянських меди
ків. Вражає той факт, що 
сьогодні »/ нашій країні по
ліклініки лише за одну змі
ну можуть прийняти на лів- 
мільйона громадян більше, 
ніж п’ять рокіз тому. Це — 
велике досягнення. Але, ра-

зом з тим, Л. І. Брежнєв 
відзначав, що у ряді місць 
ще не вистачає кадрів, 
особливо середнього і мо
лодшого персоналу, заста
ріло устаткування, не виста
чає сучасних лікіз.

Отже, і нам, молодим лі
карям, є над чим серйозно 
замислитись і є до чого 
прикласти свої знання і 
комсомольський запал. До 
речі, на обліку а нашій 
комсомольській організації 
— 70 член і з ВЛКСМ. Це — 
чисельний загін медичних 
працівників. І він, гадаю, 
скаже своє вагоме слово у 
відповідь на батьківську 
турботу нашої рідної пар
тії.

8. РУЛА, 
лікар, секретар комсо
мольської організації 
центральної районної 
лікарні Олександрів- 
ського району.

Звіт Центрального Комі
тету КПРС XXVI з'їздові 
Комуністичної партії Радян
ського Союзу — це істо
ричний документ, у якому 
кожен рядок пульсує 
стремлениям зміцнити /дир 
на нашей планеті, зідверну- 
ти загрозу ядерної ката
строфи, підвищити добро
бут радянських людей.

У нашій країні Ленін
ський комсомол об єднує в 
своїх лазах більше 40 міль
йонів юнаків і дівчат. Лео
нід Ілліч у своїй доповіді 
сказав: «...Комсомол — це 
наша зміна, це помічник 
партії». Високе довір’я. І 
його треба з честю вип
равдати.

На жаль, у нас ще зуст
річаються молоді люди, 
для яких притаманний спо
живацький характер, полі

тична наївність. І тут ужа 
відчувається недоробка
комсомольських працівни
ків у справі трудового, мо
рального та ідейно-полі
тичного виховання молоді. 
Тож глибоко, актуально і 
своєчасно звучать слова 
Леоніда Ілліча Брежнєва: 
«Давно відомо: істина твер
до засвоюється тоді, коли 
зона пережита, а не про
сто подана. І комсомол по
винен будувати вивчення 
марксистсько-ленінської те
орії так, щоб воно органік* 
но зливалося з практични
ми ділами комсомольців, 
з їх власним життям».

І ці мудрі рядки — теж 
дороговказ у наших неспо
кійних, КОМСОМОЛ^, кик
буднях.

т. ДМИТРЕНКО, 
перший секретар Ново- 
миргородського райко
му ЛКСМУ.

■ „''А

Позавчора, в 
обідню пору, в 
цеху № 3 Кі
ровоградського 
заводу друкар
ських машин 
йбралися ро
бітники, служ
бовці, партійні 
і комсомоль
ські працівни
ки. Гасла на 
тлі багряного 
кумача: «Слава 
великому ра
дянському на
родові — бу
дівникові кому
нізму, активно
му борцю за 
мир у всьому 
світі!», «Сьо
годні працюва
ти краще, ніж' 
учора, завтра 
— краще, ніж 
сьогодні’». Жи
ві квіти. Особ
ливо святковий 
настрій.

.3 УРОЧИСТИМ
ПІДНЕСЕННЯМ

РЄіЮрТсіЖ З МІТИНГ/

іутіТИНГ, присвячений 
ІТ-в- початкові роботи 
XXVI з їзду Комуністич
ної партії Радянського 
Союзу, відкриває секре
тар партійної організації 
цеху М. І. Грецький. У 
своєму виступі він наго
лошує на всесвітньо-істо
ричному значенні форуму 
комуністів, що відбува
ється ЦИМИ ДНЯМИ в сто
лиці нашої Батьківщини
— Москві. «Миролюбна 
політика партії і уряду,
— говорить М. І. Грець
кий, — викликає захоп
лення у всього прогре
сивного людства світу. Во
на кличе під знамена 
дружби і братерства всі 
народи земної кулі».

Схвильовано звучить 
виступ старшого майстра 
В. Д. Безлюдька, який, 
зокрема, сказав: «У пер
ший день з’їзду всі паші 
заводчани працювали з 
повного ■ піддачею сил і

енергії. Усі кошти, зароб
лені у цей день, міг на
правили до радянського 
Фонду миру. І це ще раз 
свідчить про тс, що ми, 
радянські люди, завжди 
стояли й стоятимемо про
ти гонки озброєння, яку 
нагнітають імперіалісти 
СИГА. Ми ще раз заяв
ляємо, що прагнемо миру, 
нам не потрібна третя 
світова війна!».

Секретар комсомоль
ської організації цеху 
№ 3, електрик ІІегро Ми- 
шуровський під дружні 
оплески присутніх розпо
вів про трудову звитягу 
молодих робітників, ЯКОЮ 
вони ознаменовують ви
датну подію в житті на
шого народу. Саме напе
редодні з’їзду комсомоль
ці дали слово, що під час 
його роботи працювати
муть три дні на зеконом
леному, матеріал. І слова 

свого з честю дотриму
ють.

Світле, урочисте підне
сення панувало на мітин
гу. Мітиш- став ще одним 
виявом любові до рідної 
партії, відданості її ідеа
лам, глибокої поваги до 
вірного ленінця. Генераль
ного секретаря ПК КПРС 
товариша Л. І. Брежнєва.

Саме про цс і говори
лося в резолюції мітингу, 
за яку одностайно прого
лосували всі робітники 
цеху № 3.

Начальник цеху О. І. 
Рибалко запевнив усіх 
присутніх, що дні роботи 
XXVI з’їзду КПРС ста
нуть для заводчан будня
ми найвищої продуктив
ності праці. Трудівники 
цеху № 3 вирішили вико
нати виробничий план 
лютого па три дні раніше 
строку на всіх ділянках.

Па мітингу були при
сутні перший секретар Кі- 
ровського райкому Ком
партії України м. Кіро
вограда О. К. Тупчієнко, 
секретар партійної орга
нізації заводу друкар
ських машин Г. М. Сахно.

8. ВАСИЛЕНКО.
На знімку: виступає 

секретар парткому заво
ду Г. М. Сзхно.

Фото В. ХАЩЕН9НА.

У РАЙПО5УТКОМБІНАТІ

Заробіток—у Фонд миру
Комсомолка Катерина 

Обач почала працювати в 
колективі районного по- 
буткомбїпату у перші дні 
ударної персдз’їздівської 
вахти. І хоч минуло від
тоді порівняно небагато 
часу, та дівчина встигла 
завоювати собі авторитет 
і серед товаришів по ро
боті, й серед замовників. 
Тільки відмінною якістю 
відзначаються її вироби.

Особливо продуктивно

Кожен день
роботи з’їзду партії-^ 

день найвищої 
продуктивності праці 
у трудових колективах!
У ШАХТІ

Ударну врар- 
«на-гора»!

На мітингу, що пере- 
дувзз спускові у вибій, 
гірники шахти «Верболо- 
зівська» вирішили того 
дня працювати з най
вищою продуктивністю. 
Кожен говорив про ті ру
бежі, яких прагне до- 
ся’ти разом зі своїми 
тозаришами, про резер
ви росту видобутку ву
гілля. А потім почалася 
робота'.

1000 тонн вугілля — та
кий рубіж намітили собі 
на зміну хлопці з комсо
мольсько - молодіжного 
колективу (бригадир — 
8. !. Орловський, груп- 
комсорг — Микола Різ- 
ниченко). Це на 190 тонн 
більше змінного завдан
ня. Увечері, після на
пруженого трудового 
дня, дізналися: видали 
на-гора 1050 тонн!

І. ДОБРЯНСЬИИЙ.
• м. Олександрі». 

трудиться молода швачка 
у нинішньому році — пер
шому році одинадцятої 
п’ятирічки. З планом двох 
місяців вона впоралася 
до 23 лютого. У перший 
день роботи з’їзду змінне 
завдання виконала на 125 
процентів. До речі, зароб
лені дівчиною у цей день 
гроші, перераховано до 
Фонду миру.

М. ШАЩЕНКО.

емт Устинівка.

Під таким девізом 
працює молодь Кіровоградщини

ІНА ФЕРМІ

Завзято, натхненно
ТРУДЯТЬСЯ В ДНІ 
ДУ КПРС ЮНАКИ І 
НЕЦЬКОГО РАЙОНУ.

Перед у соціалістич
ному змаганні ведуть 
КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛО
ДІЖНІ колективи. Так, 
КМК молочнотоварної 
ферми № 2 колгоспу 
імені 60-річчя Ленінсь
кого комсомолу, очо
лював и і і Володі і мир«) -,1 
Міщенком, ЩОДНЯ БІД 
кожної коррвп надоює 
по вісім і більше кіло
грамів молока. Особли
во хотілося б відзначи
ти доярок Поліну Івап- 
ченко та Катерину Рн- 
баченко, які е засгйву- 

У РЕМОНТНІЙ 
МАЙСТЕРНІ 

Працюй, рекорд!

Коли високий рубіж 
стає нормою для всіх, 
це, у свою чергу, є ас не
пе-ю' для ще ВИЩИХ, до- 
СЯІнень 1 трудових зле 
тів. Хлопці з комсомол»* 
сько-молодіжногс КО.'І 
тпьу Лозоватської спец- 
майстерні Компаніївськ м 
райсільї осптехніки, де 
групкомсоргом Олексаил? 
І'рицьков, взяли собі за 
правило кожен ; деко 
ударної передз'їздівськоі 
вахти відзначати 110— 
120-процентним виконан
ням змінних завдань. І 
ось у день початку роботи 
З’ЇЗДУ КОМСОМОЛЬЦІ ВІК; 
тор Якп.мцов та Валерії: 
Басистий добилися ще 
більшого. Перший з них 
і-иконав змінне завдання 
на 139 процентів, другий 
— на 126.

В. НАРІ8ИИЙ. і

4

РОБОТИ XXVI З’ЇТД
ДІВЧАТА БОБРИ И

вачами соціалістичного 
змагання колективу.

Взагалі всі двадцять 
ТР<1 доярки відзнача
ються високо^ дисцип
ліною праці. їхню згур- 
тованість засвідчив і 
проведений нещод^віір 
обласний комсомольсь
ко-молодіжний субот- 
Ник; прибв'Ячейпй XXVI 
з’їздові 
раїни 1 
КПРС.

Компартії Ук-
XXVI з’їздові

в. момот.
Бобринецькин район



лютого 1&81 року - „ЭХалоджй комунар“
В альбомах, рапортах 

котрі привезли з собою на 
лінійку піонери і комсо
мольці всіх районів облас
ті. чимало цікавих, корис
них ецуав. Ось д-’які з 
них.

З РАПОРТУ; «МОЯ БАТЬ. 
КЇВЩИНА — СРСР* _
ОДИН З УЛЮБЛЕНИХ 
МАРШРУТІВ світловод- 
ЧАТОК>.ХЛ°ПЧГИКІЗ 1

Секретар — завідуюча 
відділом учнівської молоді 
Світловодського міськко
му комсомолу Ольга оРЮМ:

— Члени експедиційно
го загону четвертої деся
тирічки листуються 3 ба
гатьма колишніми воїнами 
що зязаоляли Новогеоргі- 
ївсьний (нині Світловодсь- 
:-;яй) район від німецько- 
фашистських загарбників. 
Учні бережуть листи, фо
тографи і документи сол
датів, номери фронтових 
газет, де розповідається 
про їхні безсмертні подви
ги. Часто Діти зустріча. 
ються з ветеранами Вели
кої Вітчизняної війни,слу
хають їхні розповіді про 
мужність і сміливість ра
дянських воїнів у боях за 
визволення рідкої землі.

З РАПОРТУ: «УСПІШ
НІСТЬ ПІОНЕРІВ НОВОАР- 
ХАІИ'ЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 
— СТОПРОЦЕНТНА...*. 
Командир районного пі
онерського штабу Зікторія 
ДАЗНСКИБА:

— У нашому районі всі 
хлопчини ] дівчатка праг
нуть якнайкраще змитися. 
Добре налагоджено робо
ту класних «швидких до
помог» та консультпунк- 
тів, де будь-хто може діс
тати потрібну допомогу З 
усіх шкільних предметів. 
Налагоджується робота 
гуртка «Вчись учитися». 
Ми самі відчуваємо його 
важливість, адже добре 
вчитися треба вміти. В 
нашому районі 104 учні — 
учасники шкільних і ра
йонних предметних олім
піад, сотні відмінників та 
ударників навчання.

•і РАПОРТУ: «ЛЮБЛЯТЬ 
І ВМІЮТЬ ПРАЦЮВАТИ ПІО
НЕРИ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКО
ГО РАЙОНУ...»

Учениця шостого класі' 
Олександрійської восьми
річної школи № 4 Наталка 
ЧЕРКАС:

— Кожен учень нашого 
району взяв активну

ШЛАТ!
участь в операції «Зелене 
убрання Вітчизни». Ми ви
садили 8 470 дерез і ку
щів. Можна уявити, на
скільки затишнішими,
красивішими стануть ву
лиці рідних сіл, коли під
німуться й зазеленіють на
ші саджанці. А ще юні на
туралісти Олександрівсько- 
го району займаються ви
рощуванням кролів і до- 
сягли з цьому неабияких 
успіхів. Так, торік вони 
здали на заготівельні пунк
ти 5 560 пухнастих вуха
нів.

Дружать із працею 1 
старшокласники багатьох 
шкіл м. Кіровограда. Ком
сомольці десятирічки № 4
підтримали почин «XXVI 
з’їздові КПРС — 26 удар-, 
них тижнів». Вони допо
магали своїм шефам — 
молодим виробничникам 
ремонтно-механічного за
воду Укрремтресту на їх
ніх робочих МІСЦЯХ.

Важливість операції «Бі
ла вершина» добре розу
міють усі школярі м. Олек
сандрії. Тому до збирання 
макулатури вони ставлять
ся серйозно, по-діловому. 
Вже нині, з початку ново
го року, хлопчики і дівчат
ка зібрали 11 тонн цієї 
цінної сировини. Це — 
СОТНІ НОВИХ КНИГ, ЗОШИТІВ, 
альбомів...

Рапорт ударних піонер
ських справ Знам’янсько- 
го району підписали уче
ниці Днківської десятиріч
ки Наталка Коваль та Алла 
Гончар. На лінійці дівчат
ка розповіли про ініціати
ву. що народилася в їхній 
школі, — «Ударній праці_ 
батьків — наше відмінне 
кавчання Діти змагають
ся зі своїми батьками і 
матерями. Вони прагнуть 
У всі:; хороших справах не 
відставати від них. Кожна 
п’ятірка в щоденнику — 
то відповідь на зразкову 
працю дорослих.

Усі комсомольці шкіл 
Га иворонеького району
(Грали участь у всесоюзно
му конкурсі творів «Ленін 
і тепер живіш за всіх жи
вих». А восьмикласниця 
Хащуватської середньої 
школи Ольга Коваль перс- 
могла в республіканському 
турі конкурсу.* * *

Сьогодні ми розповіли 
пише про нілька найяск
равіших фактів із життя 
107-тисячної армії піоне
рів і комсомольців шкіл 
К'Роаоградщини. Своїм від
мінним навчанням, зразко
вою поведінкою, активною 
участю в усіх операціях, 
рейдах, походах юнь по
казала, що вона зуміє про
довжити справу своїх бать
ків.

т. куд?я

Позавчора у 
юних ленінців і 
комсомоле ц і а 
шкіл Нірово- 
градщини від
булося свято — 
фінішувала об
ласна естафета 
ударних піо
нерських і ком- 
сомольс ь к и х 
справ, присвя
чена XXVI з’їз
дові КПРС.

Представ н и- 
ки правофлан
гових піонер
ських загонів і 
дружин, шкіль
ні комсомоль
ські активісти 
зібралися з Кі
ровограді, щоб 
доповісти рід
ній Комуністич
ній партії про 
всі свої хороші 
справи, зробле
ні у ході еста
фети.

З урочистій 
лінійці, яка 
відбулася з цьо
го приводу, 
взяли участь 
секретарі - за
відуючі шкіль
ними відділа
ми райкомів 
та міськкомів 
комсомолу, го
лови районних 
рад Всесоюзної 
піонерської ор
ганізації імені 
В. і. Леніна.

На торжестзі 
були присутні і 
виступили на 
ньому перший 
секретар обко
му комсомолу 
О/ Скічко, сек
ретар обкому 
комс о м о л у 
Л. Дротянко.

И

З С2ИОр.-------------------

ай, гітаро!
Хоч колектив ще досить 

молодим, та вже користує
ться широкою популярніс
тю в області і за її межами 
Він неодноразово бу3 пе
реможцем республікан
ських конкурсів, аз 197? тл 
1930 роках зазойовуваэ 
ззання лауреата Всесоюз
ного конкурсу політичної 
пісні, присвяченого пам’яті 
Віктора Хари.

... Ведуча Тетяна Нелюбінз 
оголошує: «Музика Мсвч 
ноза, слозз 
«Молодість 
градської».

Кам енецького, 
землі кірозо-

Звучить бадьора музика. 

У 
голоси 

Козакової, 
бас-гітариста 
а керівника 

-------- Спі-

Майстерно 
загальну , 
солісток 
Т. Варко, 
А. Ярозенка та 
ансамблю В. Ванцако... 
зають натхненно и легко у 
кожне слово і ззук вкла- 
дають глибокий зміст, нама
гаються донести до слухача 
думку поета і композито
ра. Це — одна з найулюб
леніших пісень ансамблю, 
його, так би мозити, візит
на картка.

— «Алегро» — один із 
кращих ансамблів облас
ті, — таку характеристику 
дає заступник директора 
Будинку культури імені 
Жовтня О. Д. Сопрунгнко. 
— І, гадаю, цілком спра
ведливо їм дозірили відкри
вати і закривати сьомий 
Всесоюзний фестиваль полі
тичної пісні. Готуючись до

вплітаються 
мелодію

г.

справи юш
На з н і м- 

н а х: «Під пра
пором обласної 
ком с о м о л ь- 
сьної й облас
ної піонерської 
організацій сто
яти струнно!*; 
секретар комі
тету комсомолу 
Дмитрівс ь к о ї 
середньої шко
ли N1 1 Зна- 
м’янського ра
йону, відмінни
ця навчання 
Світлана Жаб
ко; рапортують 
комсомольці і 
піонери Гайво- 
ронського райо
ну. учасники
лінійки — кра
щі піонери і 

комсомо л ь ц і
Світлозодсьно- 
го району. 
Фото В. ГРИ’ЗА.

КНИГУ «ЮНІСТЬ ПАР
ТИЗАН СЕЛА» напи

сав В. П. Плотницьким — 
колишній перший секретар 
Житомирського ПІДПІЛЬНОГО 
райкому комсомолу, пар
тизан загону 
жннського, котрий 
території 
Київської, 
Брянської областей.

Підпільний райком був 
тим ядром, навколо якого 
гуртувалася молодь. Від 
цього йшла ініціатива- — 
створити комсомольські під
пільні групи у навколишніх 
селах, розмножити лисгів-

імені- Д:ер- 
діяз на 

Житомирської, 
Розетської і

2! ЛЮТОГО 
ДИНКУ 
ІМЕН! 
ЗВІТНИМ 
ТОМ ВИСТУПИВ СА
МОДІЯЛЬНИЙ ВО
КАЛЬНО - ІНСТРУ
МЕНТАЛЬНИЙ 
САМБЛЬ 
«ЧЕРВОНА 
«АЛЕГРО».
БУВ ПРИСВЯЧЕНИЙ 
XXVI З’ЇЗДОВІ КПРС.

У БУ-
КУЛЬТ У Р И 
жовтня 13 

КОНЦЕР-

АН
ЗА В О Д У 

З і Р к А» 
КОНЦЕРТ

цього, 3 Взнцак, керівник 
колективу, включив до ре
пертуару пісні «Ми спразі 
Леніна і партії зірні» та 
«Олімпійський вогонь». Вза
галі, Віталій уміє добирати 
репертуар. Ще студентом 
зін дозіз, що .може творчо 
працюзати, знає справу, 
зміє запропонувати соліс
тові саме «його» пісню...

У репертуарі ансамблю є 
чимало пісень, які викли
кають бурхлизі оплески гля
дачів. Так, схвилювали на 
звітному концерті «Чілій- 
ська балада», фольклорна 
негритянська пісня «Не хо
чу воювати», «Балада про 
хліб», фантазія на тему 
«Молода гвардія», «Балада 
про міста-герої».

Ціказсю була й друга 
частина конкурсу, яка мала 
загальну назву «Крутяться 
диски». До неї увійшли ес
традні пісні радянських та

«Зідстою-очм мир, ми 

працюєм? на тільки для 

людей, які жи-зуть нині, 

не тільки для наших д1- 

тей і онуків; ми працює

мо для щастя дз:ятч>з 

майбутнії поколінь».

БОРОЛИСЯ
НА ТВОЮ КНИЖКОВУ полицю

ПЕРЕМАГАЛИ
ки із повідомленнямп. Рад- 
інформбюро. Вік керував 
диверсіями иа залізниці й 
електростанції...

ночі иа завдання 
двоє. Йшли тихо, 
тишу зрідка пору- 
крик сполоханого 

Раптом ліс відіз- 
— і 
лінії 

Одна з 
молодого 

і Козач- 
[ припав до 

серце не б’ється. 
Другого дня на 
виріс уквітчаний 
вінками і квітами

...Тієї 
вийшло 
Лісову 
шував 
птаха, 
вався грізним громом 
темряву пронизали 
трасуючого вогшо. 
них і зупинила і 
партизана Степана 
ка. Товариш 
грудей; 
Вбитий! 
цвинтарі 
зеленими 
горбик.

— Помстимося! — покля
лися партизани над моги
лою І завмерли у хвилинно
му мовчанні...

...Тринадцять діб катува
ли Катерину Левопчук. Бо
лю вже не відчувала: за
кривавлене тіло було су
цільною раною. Головне 
витримати допит._ v 
чанні — життя її 
шів, їхня помста.

У мов- 
топарії- 
Важкб 

помирати, коли тобі двад
цять, але зрада страшніша 
від смерті. Де ви, друзі. Як 
би хотілося побути з вами 
зараз! Адже чує серце: 
за втра-післ язавтря’ п росте- 
литься куца стежка у ігс-

буття. І не дорікай,

виконав• 
ансамб- 
частина 

Людвіга

зарубіжних композиторів. 
Зокрема, такі твори, як 
«Крутяться диски» Д. Тукма'« 
ноза, «Танець на барабанні. 

Р. Паулса, «Батькізський дім» 
3. Шаїнського, «Мій рідний 
край» В. Ізасюка, попурі на 
теми зарубіжної естради 
тощо. А ще зі сцени про» 
ззучаз таір, який досить’ 
яскразо продемонстрував 
високий рівень 
ської майстерності 
лю. Це — перша 
п'ятої симфонії 
ван Бетхозена.

— Ніколи не думав, що 
самодіяльний ансамбль мо
же піднятися до такбї май
стерності. Чомусь завжди 
недооцінюзаз можливості 
таких колектизіз: здавало
ся, що зони 
копіюзати...

— Облиш, 
ти й спразді 
концерті «Алегро»?! 
самбль виступає у колгос
пах, радгоспах, на зазодакй 
у зійськозих підрозділах... 
Кожен кіоозоградець назве 
тобі його з числі кращих..«

Це — випадково почутий 
діалог хлопців — глядачів, 
які прийшли того дня ні 
концерт ансамблю. Діа
лог - вдячність, діалог- 
зизнання. Гадаю, це саме 
ге, заради чого й незтомно 
працює самодіяльний ко- 
лект

здатні лиш з

Юрку. Невже 
вперше на 

Ан-

из...

3. АФАНАСЕНКО.

рядки з щоденників, СПІЗО- 
■ ди воєнних буднів...

Ветеран Г1. Іісіраш із се
ла Віпязівки Кіровоград
ської області з хвилюван
ням повідав про безстраш
них авіаторів Чорномор
ського флоту. Ще кілька 
сторінок присвячено мало- 
земельним. /\ далі читаємо 
про Орловсько - 
иіітву. Це було І 
19 ІЗ року. Цього дня без
страшний ПОДВИГ

Курську, 
б .тиння

ІДІЙС1ІИВ 
славний радянський сокіл, 
син України, льотчик А. К. 
Горовсць. Атакуючи 20 во
рожих бомбардувальників, 
він у швидкоплинному бою 
зона дев’ять з них. Такого 
історія зійськово-повітря- 
них сил ще ие знала!

Свої спогади про визво
лення України надіслали 
фронтовики з Кишинева і 
Амурської області, Улья
новська і Ростова-на-Доиу...

Корсунь-Шевчен- 
битва,

ие 
осуджуй, рідна матінко, що 
«не за свою»- справу взяла, 
ся. Бо хто заборонить дів
чині любкти? Любиш не 
тільки милого, а її народ 
свій, мову свою, пісню свою. 
Ніхто! Немає іакої сили...

Так не стало ще однієї-з 
племені нескорених. Та її 
залізна воля, витримка, вір
ність- обов’язкові і товари
шам врятували 
сяткам людей, 
комсомольська 
продовжувала діяти. Попе
реду були ще жорстокі’ 
смертельні бої, але була 
попереду й гака довгождан
на Перемога!* * *

життя дс-
I Іідпільпа 

організація

ВОНИ € в кожному домі, 
у кожній сім'ї — книги 

про війну. Одна з них — 
«НАМ ДОРОГИ ЦІ ЗАКУ
ТИ НЕМОЖЛИВО» - 
творилася прогйіом кіль
кох років. її автори — ти
сячі ветеранів Великої Віт
чизняної 
лали н 
«Правда 
спогади.

Гортаємо сторінки 
мудрої книги. Є тут 
широкого плану і ; 
короткі фронтові 
(або фрагменти із

війни, які надіс- 
редакціїо газети 
Украины» спої

і цієї 
статті 
зовсім

ЛИСТИ 
них),

Дніпро,
■ ківська 

сько-Криворізька операція, 
бої за 1 ніжній Дніпро, 
штурм Севастополя...

При війну сьогодні нага
дують пам’ятники й обе
ліски, полум’я Вічного вог
ню, ііаїшси на могилах за
гиблих. Невелике білорусь
ке село Лядно. Тут до кін
ця стояли воїни 54-ї стрі
лецької дивізії. Сьогодні 
при військові відвагу скнів 
Вітчизни нагадує обеліск 
поблизу автостради Моск
ва — Брест. На стсллі ви
січено імена сорока чоти
рьох гвардійців, які віддали 
своє життя зз білоруське 
село. Серед них — ім’я кол
госпника т Кіровогрздщшіц 
Павла Байгуленка.

Спогади, спогади... Гене
рал-майор у відставці І. По
нов з Москви повідомляє, 
як хоробро боронив кірово
градську землю МОЛОДИЙ 
кулеметник Іван Нагоршіи. 
К. Середа з Донецької об
ласті згадує про кулеметни
ка Петра Агаркова, що ро
дом із Знам’янки, — біля 
стін рейхстагу він знищив 
більше десяти обслуг зені
ток противника...

...Дороги війни. Воші ні
коли не забуду і вся шм,, 
хто йшов ними до остаточ
ної перемоги, хто вистояв і 
веремії фашистів. Не забу
дуться вони І ВДЯЧНИМ ДІ-. 
тям і онукам фронтовиків.» 

О. РЯ5ОШАПКА, 
краєзнавець.

м. Знам’янка.

І їікополь-

Дніпро,
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Фільмів Євгена Матве
ева ми завжди чекаємо з 
нетерпінням. Самобутній 
актор, талановитий режи
сер — таких слів, думає
мо, він заслужив по пра
ву. І ось знову зустріч з 
новим твором Є. .Матве
ева — «исобливо важли
ве завдання». Щось рід
нить його із попередньою 
кінодилогією — «Любов 
земна» і «доля»: таке ж, 
як і в попередній стрічці, 
мирне небо весни й почат
ку літа сорок першого ро
ку і — всенародне горе 
— початок війни, евакуа
ція, мужність і відданість 
радянських люден справі 
Леніна, нездоланна 
у день розплати, у 
лин день Перемоги.

Відстояти мирне 
тя — ось якою 
жив, керувався 
громадянин Країни Рад, 
коли просився на фронт, 
коли піднімав взвод в 
атаку, коли вмирав на по
лі бою. Сотні .доброволь
ців відправив на фронт 
евакуйований на Урал лі
такобудівний завод. Але 
це пізніше, коли завод 
зміцнів, «став на ноги». 
Відбув на передову, до
мігшись свого, і льотчнк- 
випробувач Рустам.

КОЛЕКТИВНА
РЕЦЕНЗІЯ

Продовжуємо 
говорения 
«Особливо 
завдання».

©б- 
фільму 

важливе

віра 
СВІТ-

жит- 
думкою 

кожен

спочатку ж ного прохання 
відхиляли: фронт не тіль
ки там, де окопи. Фронт і 
тут, у тилу, де виконуєть
ся особливо важливе зав
дання — ця фраза кілька 
разів повторюється у філь
мі, звучить в устах бага
тьох героїв. Люди відда
ють себе до кінця: вмира
ють на бойовому посту 
директор заводу Шадурой, 
досвідчений і мудрий кад
ровий робітник нанченко, 
у неймовірно важких умо
вах трудяться жінки, під
літки. і все — задля Пе
ремоги, задля миру.

Наша партія, уряд, на
род за мир на планеті бо
рються щодень, щохвили
ни. Керманич у цій бороть
бі — наша рідна партія, 
яка вірно продовжує ле
нінську політику миру. 
Днями почав свою роботу 
XXVI з’їзд Комуністичної 
партії Радянського Союзу.

Ми з великою увагою слу
хали доповіді, товариша 
Л. І. Брежнєва. У першо
му розділі доповіді Леонід 
Ілліч наголошує: «ВІД
СТОЯТИ МИР — НЕ 
МАЄ ТЕПЕР БІЛЬШ 
ВАЖЛИВОГО ЗАВДАН
НЯ В МІЖНАРОДНО
МУ ПЛАНІ ДЛЯ НА
ШОЇ ПАРТІЇ, НАШОГО 
НАРОДУ, ТА И ДЛЯ 
ВСІХ НАРОДІВ ПЛАНЕ
ТИ. ВІДСТОЮЮЧИ МИР, 
МИ ПРАЦЮЄМО НЕ 
ТІЛЬКИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, 
ЯКІ ЖИВУТЬ НИНІ, НЕ 
ТІЛЬКИ ДЛЯ НАШИХ 
ДІТЕЙ 1 ОНУКІВ; МИ 
ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ЩАС
ТЯ ДЕСЯТКІВ МАЙБУТ
НІХ ПОКОЛІНЬ».

Фільм «Особливо важ
ливе завдання», який де
монструється в дні робо
ти з’їзду по всій країні, 
ще раз підтверджує: на
род, який прагне миру, 
який не пощадить свого 
життя задля сонячних 
буднів, — такий народ ні
кому і ніколи не здолати!

Б. ТКАЧЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу Кіровоградсько
го виробничого швей
ного об’єднання,

Л. ГОЛОДНИК, 
Л. СЕРДЮК, 

швеї цеху N2 1.

Йде обласний 
огляд-конкурс роботи 
колективів 
фізкультури 
по впровадженню 
комплексу ГПО

-26

рс- 
ро-

старти з бзга- 
ГПО. В них бра- 
майже всі ном- 
колгоспу імені

лкщого 1&81 року

спортивні

передусім

коли

»

I

ВИСОТІ 
Ірині

на- 
В 

він ви- 
« Посилити

рения проекту ЦК КПРС 
до XXVI з’їзду партії, у 
його блокноті з’явилося 
багато записів. Одні з них 
—* про розвиток агропро
мислового комплексу, ІН
ШІ — про соціальний роз
виток і підвищення 
родного добробуту, 
окремому абзаці 
ділив слова: ...... ..........
фізкультурну та спортив
ну роботу серед дітей і 
молоді, ефективніше вико
ристовувати 
споруди».

1 подумав ....
про дітей. Бо: «Пройдуть 
роки, і вони замінять сво
їх батьків ось тут, у сте
ну, в колгоспному саду». 
Подумав про них не тіль
ки тепер. Ще па старті де
сятої п’ятирічки,

«Секрети
Великої

HOFO ЦЕНТРУ

ВЩКРИТО^8£

СТАВКУ ФОТО-

РОБІТ ЖУРНА-

ОБЛАСТІ.

СВЯЧУЄТ Ь С Я

ХХУІ З’ЇЗДОВІ
г 
h 
с

ЛЕЦЬ» ОБЛАС-

Лістів і ФО-

КПРС. ВОНА

«КОМСО М О-

і

народження

за 
й 
і

гвіО БУЛИ звичайні за-
* гальні збори колгосп-

порушив 
підвищення 

землеробства 

на

В КІНОТЕАТРІ

ТОЛЮБИТЕЛІВ

CTABKA ПРИ-

ТРИВ А Т И М Е

ДВА МІСЯЦІ.

никіа. Василь Іванович 
своїй доповіді 
проблеми і
культури ь - ----- .
говорив про механізацію 
трудомістких процесів 
тваринницьких фермах. І 
раптом — онремий розділ 
— про фізкультуру І 
спорт:

— Відпочинок буває різ
ний, — сказав голова 
колгоспу. — Але пролежа
ти цілий вихідний день у 
холодочку чи на дивані — 
це ще не відпочинок. Це 
просто стимул для розпло
ду лінощів. То нічого, що 
ти натрудився за штурва
лом трактора чи упрів на 
комбайні. Перепливеш ста
вок, скупаєшся — і вже є 
бадьорість. Та й недільно
го дня повинен бути ак
тивний відпочинок. Бо 
відтак ви будете міцними, 
заозятими, сильними... То
му правління колгоспу, 
однаново вболівало як 
будівництво стадіону 
стрілецького тиру, так 
тваринницького комплек
су...

і ссім керівникам вироб
ничих підрозділів нагадав:

— При підбитті /підсум
ків соціалістичного зма
гання враховуватимемо ,й 
ті бали, яні дасть нам го
ловний суддя спартакіад
них змагань...

Так, комуніст В. 1. Зем
ляний твердо перекона
ний: розвиток фізкульту
ри і спорту на селі — цс 
справді справа державної 
ваги. 1 немає такого дня, 
щоб він пс цікавився, хто 
і на яких змаганнях ви
ступав, що заважало здо
бути призове місце.

Коли тривало

ЛЕїКА АТЛЕТИКА

Виставку організувала фо- Е 
тосенція обласної організа- В 
ції Спілни журналістів Ун- | 
ізаїни. Двадцять п’ять про- | 
фесіоналів і фотолюбителів В 
у 150 творах, представлених І 
на виставці, відобразили | 
життя Кіровоградщини в 
минулій п’ятирічці. Тут роз
повіді і про славних шахта- | 
рів Олександрії, і про хлі- І 
боробів нашого степового В 
краю, і про майбутніх льот- | 
чинів — учнів Кіровоград- ■ 
сьиого вищого льотного учи- І 
лища цивільної авіації... £ 
Глядач не пропустить повз 
увагу пейзажні знімки, мон
тажі, чудові кольорові фото. 2 

На знімках: І. Кор. І 
зуна — мати космонавта Де- В 
оніда Попова ТЕТЯНА ОВ. І 
СНВНА: Л. Миргородського | 
— комбай'нер нолгоспу іме- В 
ні Дзержинсьиого Компаніїв- 1 
ського району, переможець 
соціалістичного змагання ~ 
1980 року Василь ШАКУЛА. В

обгово-

зайшла мова про будів
ництво спортивних спо
руд, В. І. Земляний напо
лягав:

— Легкоатлетичний ком
плекс треба будувати бі
ля школи. І стрілецький 
тир також. Будемо міря
тися силами всі разом — 
і діди, і дядьки, і хлоп’я
та...

В ОСЬ він приходить
■ сьогодні у стрілець

кий тир — критий, утеп
лений, освітлений, облад
наний усім необхідним. 
Радий, шо колгоспні і 
шкільні ■ комсомольці ра
зом зі своїми тренерами, 
інструкторами навели тут 
належний порядок. Кра
сиво! А раз красиво, то 
сюди йтимуть .’ПОДИ. Він 
теж не проти того, щоб 
«перевірити око» (нага
даємо, то голова колгос
пу імені Леніна став од
ним з перших значківців 
нового комплексу ГПО і 
дуже побивався, що од
разу йому не пощастило 
отримати золотий значок 
—- спочатку був срібний) 
» побачити, як тренуються 
інші — майбутні розряд
ники та значківці.

У перших числах січня 
йому сказали: минулого 
сезону підготовлено 103 
розрядники, 72 колгосп
ники виконали нормативи 
ГГІО. Є нові громадські 
інструктори...

— Мабуть, тут не треба

ТУРНІРНЕ ТАБЛО “

поспішати з перевиконан
ням планів. Хай кожен 
вийде на стадіон і спро
бує стрибнути сьогодні 
краще, ніж учора. І гра
фу про інструкторів не 
варто заповнювати дво
значними цифрами. Хаі, 
краще трн-чотири їх у 
нас буде, але справжніх, 
— міркував уголос Б. 1. 
Земляний.

Тривали 
тоборства 
ли участь 
сомольці ___  ___
Леніна. Розрядних резуль
татів домоглись Григорій 
Шуліка, Леонід Громов, 
Галина Ненько. А всі до
призовники склали залік з 
фізичної та військово-тех
нічної підготовки. Найви- 
щиму у них були резуль
тати в тиру.. Значить, не 
дарма витрачали кошти, 
значить, не дарма стара
лися активісти села, орга
нізовуючи суботники і не
дільники.
У РАЙОННІЙ раді ДСТ 
* «Колос» знайомилися 
з новим інструктором но 
спорту, то працюватиме 
тепер у колгоспі імені Ле
ніна. Цс — Наталя Пет
рова. Вона хоч і не має 
досвіду » організації 
спортивно-масової робо
ти, та непогано орієнту
ється в подальших своїх 
діях:

— Хочу, щоб у нашому 
селі відбулося велике 
спортивне свято. Щоб по
змагалися значківці ГПО 
всіх поколінь.

І додала:
— А поки то мені тре

ба розшукати їх — тих 
перших, хто ставив 
корди у сорокових 
ках, хто з ворошплов- 
ським значком ішов у ата
ку під Сталінградом, і 
тут, на берегах Дніпра...

Голова райради «Коло
са» В. П. Гузенко про
довжила почату розмову:’

— Такому інструкторові 
завжди допоможемо.

крас.ііво-
Разом напишемо

разом 
команди 

групами.

ми
Бо вона прагне 
го.
парій свята, 
туватимемо 
віковими 
просимо у Велику Апдру- 
сівку чемпіонів області з 
багатоборства ГПО. І бу
де святої

А в селі я довідався 
ще про один «секрет» ан- 
друсівців. Вони не збираю
ться звести одразу великі 
типові споруди. Ось уже є 
зразковий тир... Є непога
ний стадіон.... На весну 
обладнають комсомольці 
прості ігрові майданчики, 
полагодять наявні. А по
тім, як зберуться з сила
ми, і коштами, візьмуться 
за будівництво малого 
олімпійського містечка. 
Бо, як сказав голова кол
госпу комуніст В. І. Земля
ний, треба будувати не на 
одне літо, а для багатьох 
поколінь. І щоб красиво!

М. ВІНЦЕВИЙ.
с. Велика Андрусівка
Світловодського району.

ч

Наближенню висоти
Вже стало т,7?.дицією — 

наприкінці лютого прово
дити відкриту першість 
обласної ради товариства 
«Авангард» з легкої атле
тики серед вихованців 
ДЮСШ. Цього року вона 
була присвячена XXVI з'їз
дові КПРС і 63-річчю Ра
дянської Армії і Військо
во-Морського Флоту СРСР.

Змагання два дні прохо
дили в манежах стадіону 
«Зірка» і ДЮСШ обласно
го спорткомітету. В них 
узяли участь атлети 1964 
— 1965 років , _____
з тринадцяти колективів.

Стрибкі) у висоту. Тут 
тон задали гості з Дніпро
петровщини. Олександр 
Ісркащенко подолав план-

ну. встановлену на 
20В сантиметрів, а 
Ллексеєвііі вона підкори
лася на ІВО саптиметровій 
відмітці. Потім лідирували 
кіровоградці. Двічі найви
щий титул завоювала уче
ниця десятирічки № 5
Олена Ковальова — в бігу 
па 40 метрів (5,6 секунди) 
і в стрибках у довжину (5 
метрів 90 сантиметрів). 
По стільки ж нагород одер
жали Костянтин Іванець 
(машинобудівний , техні
кум) — на бігових дистан
ціях 300 і 600 метрів, Те
тяна Соломаха (школа 
№ 5) — на дистанціях 600 
і 1000 метрів. Учень оди; 
надцятої школи Валерій 
Білокінь а часом 4 хвиля..

ни 24 секунди не мав собі 
рівних на дистанції’ 1500 
метрів, а Микола Городо
вий (машинобудівний тех
нікум) — на дистанції 
1000 метрів.

Напруженими були за
біги в естафеті 4X100 
метрів. Першими фінішну 
стрічку перетнули дівчата 
спортклубу «Зірка» і юна
ки з Нікополя.

У командному заліку го
ловний приз дістався лег
коатлетам спортклубу 
«Зірка» (тренери В. їва- 
нець, Л. Савенко). В їхньо
му активі — 160 очок. 
«Срібло» дісталося спорт
сменам міста Сторожипця 
Чернівецької області, тре
тім був колектив спорт
клубу «Трубник» з м. Ні
кополя, що на Дніпропет
ровщині.

В. ШАБАЛІН.
аигиатжаометгкжгазЕзкяявс
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