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суспільства. Сприяти формуванню
покоління людей політично активних,

які знають справу, люблять працю З

вміють працювати, завжди готові до
захисту своєї Батьківщини, — ось
найважливіше, найголовніше в робо
ті комсомолу.
(Із Звігу Центрального
з’їздові партії).
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Ми часто говоримо: комсомолі —
це наша зміна, це помічник парті?»
Правильні, дуже правильні слова!
Молоді люди, яким сьогодні Ї8—25
років, завтра утворять кістяк нашого

Комітету КПР€ XXVI

и і ям ппгтттгн—иишжа

XXVI з’їзд Комуністичної партії
Радянського Союзу

МОСКВА. (ТАРС). Яск
равим, переконливим
під
твердженням успішного вті
лення в життя ленінської
генеральної
лінії
партії
став XXVI з’їзд КІІРС. Під
биваючи підсумки історич
них звершень радянського
народу, найвищий партійлий форум на роки вперед
визначає шлях, по якому
розвиватиметься наша краї
на.
25 лютого з’їзд, одного
лосно затвердивши допо
відь Мандатної комісії, про
довжив дебати на Звітну до
повідь ЦК КПРС і Звіт (
Центральної Ревізійної комісії.
Про досягнення радянсь
ких учених за минулу п’я
тирічку та їх плани па май
бутнє доповів делегатам
з’їзду президент Академії
наук СРСР А. П. Ллександрев. Сьогодні вчені нашої
країни
дають приблизно
третину наукової продукції
всього світу. Особливо ве
лика увага приділяється в
Радянському Союзі зміцнен
ню зв’язків науки з вироб
ництвом. Промовець пові
домив, зокрема, іцо розроб
лено конкретний план
до
сліджень, які дадуть змогу
в найближчі роки добитись
Істотного зростання врожай
ності сільськогосподарських
культур, підвищити відда
чу тваринництва.
Минула п’ятирічка, була
не з легких, сказав перший
секретар
Краснодарського
крайкому партії С. Ф. Медунов. Всупереч складним
погодним умовам, хлібо
роби краю зуміли добитись
помітних успіхів, збільши
ли валові збори пшениці.
Відповідно до завдань XXV
з’їзду партії на Кубані ство
рено також волику зону
ві гчпзняного
р ‘
•рисосіяння.
...

рения піднесення економіки
господарств зови великою
мірою залежить від вико
нання програм соціального
розвитку села, від турботи
про умови праці і побуту
людей.
Щоб виконати завдання,
поставлені з’їздом, партій
ні організації повинні вия
вити високу організованість,
постійно
вдосконалювати
методи організаторської і
масово-полігичної
роботи,
.
сказав перший секретар ЦК
Зосс.
Компартії Латвії А. Е. Восс.
Промовець докладно проаналізував досягнуте трудівниками промисловості і
сільського
господарства
республіки в десятій п’яти
річці. Великого значення,
підкреслив він, комуністи
Латвії надають вихованню
трудящих в дусі .радянського патріотизму, соціалістич
ного
інтернаціоналізму,
дружби народів.
Про роль радянської лі
тератури в ідеологічній ро
боті партії говорив перший
секретар правління Спілки
письменників СРСР Г. ЛІ.
Марков.
З’їзд вітали Генеральний
секретар ЦК НРПЛ К. Фомвіхан, перший секретар ЦК
МНРП ІО. Цедснбал, член
президії
политбюро
ЦК
іг
ТПК Лі Ден Ок, секретар
президії ЦК СКЮ Д. Драгосавац, Генеральний секре
тар Португальської ком
партії А. Куньял.
На вечірньому засіданні 25
лютого було продовжено об
говорення Звітної доповіді
ЦК КПРС і Звіту Централь
ної Ревізійної комісії. Де
легати одностайно схвалю
Удосконаленню галузево ють внутрішню і зовнішню
го і територіального плану політику Комуністичної пар
вання важливе місце приді тії, висловлюють впевне
лив .у своїй промові перший ність у тому, що комуніс
секретар Свердловського об ти, всі трудящі країни ви
кому партії Б. М. Єльцин. конають накреслення з’їзду.
Плоди праці будівельни
За останні роки посилився
вплив партійних організацій ків видно кожному, сказав
на господарську діяльність, бригадир комплексної брига
дедалі більше уваги кому- ди Головмосбуду А. М. Су
х ністи приділяють впровад ровцев. Делегат з почуттям
женню досвіду передовиків. робітничої гордості говорив
В області немало робиться про те, що московські буді
для механізації важкої руч вельники успішно освоюють
ної праці, економії палива. прогресивні методи, вдоскоПромовець розповів також Iі малюють технологію.
про здійснення на Середньо
З добрими результатами
му Уралі великих цільових завершили п’ятирічку трукомплексних програм спів ,дящі
Киргизії, повідомив
робітництва наукових і ви І пертий секретар ЦК Ком
робничих колективів.
партії республіки Т. У. УсуУ російському Нсчорио- 1
балієв. Успішно виконані
зєм’ї, підкреслив
голова <
колгоспу
Ленина» Кі(колгоспу «Путь
«Путь Ленина»
Кі- {завдання
і завдання по
по продажу
продажу дердерІювської області О. Д. Чер- >жаві основних видів сільвякоп, поки ще далеко не |ськогосподарської продукповністю використовуються І **••- У гірському краї будуЕєличезпі,резерви розвитку «оться ногужіїі пдроелектроєільськогоснолапського .ви
ви- станції, розвивається, мета
«ільськогосподарського
робництва, хоч зроблено не лургія. У найближчі роки
серйоз
мало. У Кіровськіи області має бути здійснена сервознроведено значні роботи по на робота по прискоренню
плапитии вівчарства
піпилпгтпл — лроппп.
меліорації і хімізації земель,’’ розвитку
сільському
«Ільському
будівництву, відної для республіки галуПромовець звернув особли- зі.тваринництва.
ВУ увагу «а
на те>
ТЄ) щ0 рриснсприснеОднією з великих галузей

народного
господарства
країни стала в останні роки
електронна промисловість.
Про завдання, які розв’я
зують її працівники, гово
рив міністр галузі О. 1.
Шокін.
Усі радянські юнаки і
дівчата з величезним нідз’їзд
несенням зустріли
рідної партії, сказав пер
ший секретар ЦК ВЛКСМ
Б. М. Пастухов. Сорокамільйонний Ленінський ком• vy.™,
сомол, радянська
молодь
--------- .-----від усього серця шдтримуІ ють діяльність ЦК КПРС,
! його Политбюро на чолі з
І товаришем Л. і. Брежнєвим.
Делегат
повідомив,
що
більш як ЗО мільйонів мо
лодих трудівників достро
ково завершили завдання
десятої п'ятирічки. Рубежі
творення, намічені з їздом
партії, стануть новими ад
ресами ударних справ ком
сомолу. Сформований і ци
ми днями вирушить на бу
дови одинадцятої п’ятиріч
ки комсомольський
загін
імені XXV! з’їзду- КПРС.
Комітети комсомолу, під
креслив промовець, напо
легливо розв’язують голов
не завдання^ поставлене пар
тією: вчитися
комунізму..
Постійною турботою комсо
мольських працівників стало
ідейне виховання
молоді,
збереження і примноження
бойових і трудових традицій.
Яскравим прикладом для
молодих є кому иісти-лсиінці. Комсомол, запевнив де
легат, був і залишається
вірним помічником і бойо
вим резервом партії.
Про активну підтримку,
яку повсякденно відчува
ють з боку Центрального
Комітету
КПРС партійні
працівники на місцях, го
ворив перший секретар ЦК
Компартії
Таджикистану
Д. Расулов. Економіка рес
публіки розвивається при
скореними темпами. За ро
ки минулої п’ятирічки став
до ладу ряд важливих про
мислових об’єктів. У той
же час промовець звернув
увагу на значні, ще невико
ристані резерви: Таджики
стан у перспективі може
виробляти значно більше
фруктів, винограду, сфективніше можуть освоюва
тися мінеральні ресурси,
З вітальними промовами
до з їзду звернулися Гене
ральний секретар ЦК НДГІА
Б. Кармаль,
Генеральний
секретар Національної Ради
Компартії Індії Р. рао р€.
««Рольний секретар Компар
тій США І. Холл, голова ко
місії по організації партії
трудящих Ефіопії MenricTv
Хайле Маріям.
J
Про роботу партійних ор
ганізацій, трудових колек
тивів своїх союзних респуб
лик розповіли перший секвіїГа СЦЇ К?мпаРтії Молда®"
Гроссу, перший
«нретар
цк
Компартії

і

ня. За п'ять ромів намічає-*
ться збудувати 530—М0
мільйонів квадратних мет
рів житла.
Найважливішим
Туркменистану М. Г. Гапу- нізм, і підготувати нову дарсько-політичним завдай-*
яідви«
ров, перший секретар ЦК редакцію Програми КПРС ним став всемірне ЯІДБИ*
щепна ефективності матері
Компартії Вірменії К. С. до чергового з’їзду партії.
Демірчян, перший секретар
Делегати затвердили та ального виробництва. Вгі*
ЦК Компартії Естонії К. Г. кож Звіт Центральної Реві лити в життя програму під
несення народного дебр*Р
Ванно, які виступили на зійної комісії КПРС.
ранковому засіданні з’їзду
Д1ОСКВА. (ТАРС). В ат буту можна тільки на цій
26 лютого.
мосфері творчості, ділови основі. За п’ять ромів не
На засіданні виступили тості I згуртованості прохр- обхідно підвищити продук
також перший секретар Ха дить робота з'їзду. Його тивність суспільної праці на
баровського крайкому пар делегати, вся ваша партія, 17—20 процентів. За раду-»
тії О. К. Чорний, бригадир радянський народ сприйня иок цього має бути одер
гірників шахти «Молодо- ли як документ величезного жано не менш як 85-90гвардійська» (Ворошилов- історичного значення Звітну процентів приросту націо
градська область) О. Я. доповідь Центрального Ко нального доходу.
Одне з ключових завдань
Колсскиков.
мітету КПРС, з якою висту
МОСКВА. (ТАРС). 26 лю пив товариш Л. І. Брежнєв. одинадцятої п’ятирічки —
того на з’їзді закінчилось У доповіді втілені мудрість більш повне й ефективне
обговорення Звітної допові і висока відповідальність використання основних ви
ді Центрального Комітету партії за долю країни. Схва робничих фондів. У проекті
КПРС і звіту Центральної лена з’їздом як керівництво основних напрямів визначе-*
ревізійної комісії КПРС.
до дії, вона мобілізує пар по шляхи розвитку галузей
Перший секретар Алтай- тію і народ на розв’язання матеріального виробництва,
структури
партії нових завдань комуністич вдосконалення
ського
крайкому
народного господарства.
М. Ф. Лксьонов, перший ного будівництва.
Принциповою особливістю
На ранковому засіданні
секретар правління Спілки
композиторів СРСР Т. М. 27 лютого делегати пере одинадцятої п’ятирічки 0
Хрснніїков, перший секретар йшли до розгляду наступно більш високі темпи зростан
Тюменського обкому партії го питання порядку ден ня продукції галузей про-?
Г. П. Богомяков, першим
г~.... •’ ного з’їзду . З доповіддю мисловосгі групи «Б» порів
секретар Донецького обко- «Основні напрями еконо няно 3 продукцією галузей
му КП України Б. В. Качу- мічного і соціального роз групи «А»,
Буде продовжено роботу
ра, перший секретар Крас- витку СРСР на 1981 — 1985
ноярського крайкому нартії рони і на період до 1990 по забезпеченню взаємо-«
П. С. Фсдірко, перший сек-, року» виступив Голова Ра зв’язаного, збалаиєоЕаного
ретар Татарського обкому ди Міністрів СРСР М. О. розвитку галузей, які утве-»
рюють єдиний агропромис
партії Р. М. Мусін та інші їнхонов.
делегати, які завершили де
Всенародне обговорення ловий комплекс. На мого
бати, як і всі промовці, що проекту основних напрямів розвиток виділяється май
виступили раніше, запропо розвитку країни, яке про же третина всіх капіталь*>
нували схвалити подані на йшло перед з’їздом, вили них вкладень у народне го<?ч
розгляд з’їзду документи.
лось в яскраву демонстра подарегно, з них більшії
З’їзд одноголосно прий цію життєвої сили соціаліс частина — безпосередньо
няв резолюцію на доповідь тичної демократії, непоруш на піднесення сільськогос
виробництва.
товариша Л. І. Брежнєва — ної єдності партії і народу. подарського
Звіт Центрального Коміте В ході обговорення було Приріст сільськогосподарські
ту КПРС XXVI з’їздові внесено цінні пропозиції і і кої продукції в розрахунку
Комуністичної партії Радян доповнення, які збагатили І на душу населення буде в
• два рази вищим, ніж у непе»,
ського Союзу і чергові зав цей важливий документ.
;
Як головне завдання оди редній п’ятирічці.
дання партії в галузі внут
рішньої і зовнішньої політи надцятої п’ятирічки партія і Особливо важлавего знаки. З’їзд цілком і повніс висуває забезпечення даль і чення надається заходам за-»
тю схвалив ленінський курс шого зростання добробуту безпечення схоронності сіль
продук
і практичну діяльність Цент радянських людей на осно- ськогосподарської
рального Комітету партії, * ві сталого, поступального ції.
)
схвалив Звітну доповідь ЦК розвитку народного госпо
У новій п'ятирічці і більш
КПРС і запропонував усім дарства, прискорення науко тривалій перспективі буде
і продовжено роботу ПО ВДОЧ
партійним організаціям ке во-технічного прогресу
на сконаленню
руватись у своїй роботі по переведення економіки
розміщення
шлях, більш Продуктивних сил. Намічає
ложеннями і завданнями в і інтенсивний
раціонального
використання
галузі внутрішньої і зовніш
ться посилити комплексний
потенціалу розвиток і спеціалізацію ре
ньої політики, висунутими в виробничого
доповіді товаришем Л. І. країни, всемірної економії гіонів країни, вжити захое
усіх видів ресурсів і поліп
Брежнєвим.
дів для поліпшення госпо
Одноголосно прийнято по шення якості роботи.
дарських
взаємозв’язків.
Намічені
на
нову
п
’
яти

станову з’їзду про підготов
Планомірно
і прискорено
ку нової редакції Програми річку темни економічного
розвитку забезпечать при освоюватимуться природні
КПРС.
багатства східних і північ
Виходячи з того, що з ча ріст національного доходу, них районів.
су
прийняття
Програми використовуваного на спо
Передбачено дальше зрос
КПРС минуло 20 років і що живання і нагромадження,
за цей період нагромаджено на 18—20 процентів. Реаль тання економіки і культури
великий досвід соціалістич ні доходи на душу населен всіх союзних республік, ПО*
ного і комуністичного будів ня збільшаться на 16—18 єднання комплексного і яропорційного розвитку гоєноництва і на
міжнародній процентів.
Розробляються і будуть дарства республік з вико
арені відбулись нові зміни
і процеси, XXVI з’їзд КПРС здійснюватись продовольча ристанням переваг загаль
постановив доручити Цент програма і програма роз носоюзного поділу праці.
Проект Основних напрямів
ральному Комітетові КПРС витку виробництва товарів
внести необхідні доповнен народного споживання. Се розвитку країни, який роз
заробітна глядається з’їздом, вира
ня і зміни в діючу програ редньомісячна
му партії, яка правильно в плата робітників і службов і жає корінні загальнонарод
цілому визначає закономір ців збільшиться на 13—16 ні інтереси, потреби даль
оплата
праці шого прогресу радянського
ності світового суспільного процентів,
розвитку, цілі й основні зав колгоспників — на 20—22 суспільства.
XXVI з’їзд КПРС врод©*
дання боротьби партії і ра проценти. Значно зростуть
дянського народу за кому- суспільні фонди споживав* жує роботу.

3 пошти
цих
днів
Це наше
завдання
З першого дня роботи
XXVI з’їзду КПРС я уваж
но стежу за його матеріа
лами. Читаю газети, слухаю
радіо, дивлюся телепереда
чі. І гордістю проймаюся
за нашу партію, яка першо
чергову увагу приділяє по
ліпшенню життя радянсь
ких людей. У матеріалах
з’їзду, зокрема, підкреслю
ється,
що
«підвищення
рівня життя трудящих. не
зводиться до
зростання
грошових доходіз. Тепер,
як взажає Центральний Ко
мітет КПРС, на перший план
висувається завдання поліп
шити постачання населенню

У «Молодий комунар» продовжують надходити листи, телеграми, трудові рапорти — відгуки юна
ків і дівчат Кіровоградщини на роботу XXVI з’їзду КПРС
продовольства,
а також
промислових товаріз широ
кого вжитку».
Я думаю, ми не повинні
сприймати ці слова як ман
ну з неба. Щоб виконати
згадане вище завдання, не
обхідно всім на своїх ро
бочих місцях збільшузати
виробництво
продукції,
підвищувати її якість. Зав
дання партії — це наше
завдання.
Н. ЛІНЕЦЬКА.
Гайворонський район.

Передусім

масовість
У нзс таке правило: після кожних змагань у колек
тиві фізкультури ми аналі
зуємо результати всіх — і
рекордсменів, і тих, хто
замикає турнірну- таблицю.
Аналізуємо та обговорює
мо разом усі плюси і міну
си. Серед призерів завжди
й керуючий зідділком кол-

госпу м. Жабокрицький,
слюсар Г. Ткалич, механіза
тори А. Шипко, М. Дячен
ко, інженер В. Супранович,
директор Будинку культури
В. Колесников. Я рада, що
від старту до старту зрос- [
тає майстерність тракто
риста Сергія Зайченка. Ще
місяць тому він виконував
нормативи комплексу ГПО
лише на срібний значок.
Потренувався — і вже має
право отримати золотий.
Це добре, коли є на ко
го покластись, є «золоте
руно». І щоразу, коли нас
кличуть на районні змаган
ня, мені не треба ламати
голову, як згуртувати боє
здатну команду.
Але ось яка тут є ще
неув’язка. Часом один І
той же спортсмен виступає
як футболіст, легкоатлет,
стрілець, волейболіст, ша I
хіст. Для нього це непога
но — різносторонній спорт
смен. І ще краще, коли він
багатоборець ГПО. Та іноді
ми звітуємо, що в десятьох
змаганнях, наприклад, узя-

ло участь 350 чоловік. Наспразді ця цифра значно
менша. Бо деякі спортсме
ни виходили на старти по
п’ять — шість раз. І тут ми
самі себе обрахозуємо —
даємо неточну цифру, оці
нюючи масовість. Отже про
рахунок, отже — розхолодження. А тим часом десят
ки юнаків і дівчат- зоста
ються лише в ролі уболі
вальників.
Товариш Л. І. Брежнєв у
своїй допозіді на з їзді ска
зав, що партію та уряд зав
жди цікавили
не тільки
спортивні вершини, а й, на
самперед, масовість фіз
культури і спорту. Тож ми,
фізкультурні активісти, пер
шими маємо зорієнтувати
ся правильно і переглянути
свої намітки саме в напря
мі масовості. Вітаймо чем
піонів. Та не забудьмо, що
на старт повинна вийти
кожна молода людина. Хай
вона не поб є рекорду.Але
для себе вона знайде бага
то — передусім бадьорість, I■
наснагу. Адже спорт і фіз- I'

культурз з працею поруч
ідуть.
М. ШЕВЧЕНКО,
інструктор по спорту
колгоспу імені Фрунзе
Кіровоградського райо
ну.

««Навий
мирним

наступ»
У допозіді товариша Л. і.
Брежнєва на XXVI з’їзді
КГІРС особливу увагу при
ділено збереженню і зміц
ненню миру на всій земній
кулі. Радянські люди пал
ко схвалюють таку зовніш
ню політику нашої партії.
Ми прагнемо підтримувати
з усіма державами мирні
відносини. Вони сприятимують розвиткові кожної
країни. Зокрема, Радянський Союз готовий у будьяку хвилину приступити до

діалогу з питань обмежен
ня стратегічних озбр_оєн^_ з
найбільшою країною капі
талістичного світу — Спо
лученими Штатами.
Доповідь
Генерального
секретаря ЦК КПРС Л. І,
Брежнєва викликала числен
ні відгуки
за
рубежем.
Президент США Р. Рейган,
наприклад, сказав, що про
позиції СРСР заслуговують
на увагу і потребують де
тального вивчення. А ось
думка
прем’єр-міністра
Японії Дз. Сундзукі: «Ра
дянський Союз почез ноеий
. мирний наступ».
Я як лектср-міжнзродник
ще раз переконуюся в то
му, що правильно вибрав
для себе шлях у житті, бо -9
пропагувати політику такої
миролюбної держави, як
наша,
бути ідеологічним
бійцем
її Комуністичної
партії — відповідально й
почесно.
А. ПОПОВНІМ,
лектор обласної органі
зації товариства «Знан
ня».

зягм

22

ДНІ НАЙВИЩОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

прийшла перемога
Готуючи
гідну зустріч
XXVI 'з’їздові Комуністич
ної
партії
Радянського
Союзу, комсомольсько-мо
лодіжна бригада слюсарів
-котельників імені 60-річчя ВЛКСМ з ремонтно-ме
ханічного цеху Побузького
нікелевого
заводу,
де
бригадиром Микола Лозин*
ський,
а
групкомсоргом
Олександр Леутськнн, зо
бов’язалась план першого
кварталу виконати до цієї
знаменної дати. Напередод
ні відкриття форуму кому
ністів колектив рапортував:
намічені рубежі взято!
Успіх прийшов не сам по

собі. Попрацювати па удар
ній псрсдз’їздівській вахті
довелося напружено. В про
цесі цієї роботи комуністи
та комсомольці бригади на
полегливо вишукували ре
зерви, боролися за еконо
мію матеріалів, енергоре
сурсів. Щозміни колектив
виконував завдання па 125
—130 процентів.
Саме завдяки трудовій
напрузі, невтомному пошу
ку, комсомольському зав
зяттю — і прийшла пере
мога.
О. Р13НИЧЕНКО.

Голованізський район.

ПЕРЕВІРЯЄМО
ВИКОНАННЯ
СОЦІАЛІСТИЧНИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

«Колектив ініціатив»
ГІід таким заголовком на
прикінці
минулого
року
«Молодий комунар» писав,
що, готуючи дарунки XXVI
з’їздові Комуністичної пар
тії Радянського Союзу, ком
сомольці і молодь
Кірово
градського
виробничого
швейного об’єднання висту
пили з нількома ініціатива
ми. Газеті і читачам сьогод
ні цінаво знати — яка їхня
доля? Про це ми спитали у
секретаря комітету
комсо
молу підприємства
Вален
тини Ткаченко. Ось що во
на сказала:

— ІТині, в дні робота з’їз
ду, комітет комсомолу фаб
рики повідомляє: ініціативи
широко й одностайно під
тримано всіма комсомоль
цями і молоддю підприємст
ва, в комсомольсько-моло
діжних колективах розгор
нулося дійове соціалістичне
змагання за гідну зустріч
з’їзду партії, ініціатори (як
і лишіть справжнім заспіва
ча^), першими рапортували
про взяття намічених рубе
жів.
І\о мсом ольсько -молоді ж на
бригада цеху № 5, яку очо
лює Лідія Усножшііна, зо
бов’язувалась виконати таке
завдання, за яке не насмі
лились би взятись і ветера
ни підприємства з багато
річним виробничим стажем
— шити кожне друге паль
то з державшім Знаком
якості. Л воші, дівчата, взя
лися. І сьогодні з гордістю
•рапортують — слова Дотри

мали. .

Ударним для молоді цеху
№ 2 був день 23 лютого.
Адже до нього дівчата го
тувались давно. Ще торік у
листопаді на комсомольсь
ких зборах цехової органі
зації обмірковуючи, який
подарунок підготувати фо
румові комуністів,
хтось
запропонував: «Давайте в
перший день роботи з’їзду
працюватимемо на зеконом
лених матеріалах».
Ідею
підтримали, зваживши, зви
чайно, свої можливості.
І
до останніх передз’їздівських
днів економили матеріали,
хоч це й було нелегко. Л
23 лютого продукцію випус
тили «з нічого».
І ще одна ініціатива. Во
на пароцплася найдавніше
— влітку. Комсомольці це
ху № 1 закликали швейни
ків річний план виконати за
тридцять передз'їздівських
тижнів. Чимало комсомоль
ців записали її, ініціативу,
окремим пунктом у підви
щені соціалістичні зобов’я
зання і в лютому звіїлвалв
про виконання. Першою до
повіла швачка цеху № 1
Наталка Васильєва: річний
клан викопано за 27 тижнів.
Молодь фабрики з подво
єною енергією відзначає ко
жен робочий день з’їзду.
Па самовіддану працю нас
надихає доповідь товариша
Л. І. Брежнєва.

«У дні роботи XXVI з’їз
ду КПРС — найвища відда
ча на кожному робочому
місці!» — такий іиіні девіз
у молодих робітників Кіро
воградського ремонтно-ме
ханічного заводу Укррсмтресту.
23 лютого, у день відкрит
тя форуму комуністів, партгрупа Василя Косенка з мо
тороремонтного цеху вирі
шила свій денний заробіток
перерахувати у Фонд миру.
Молодих комуністів підтри
мали ще ЗО партіїщів цеху.
За словом — діло. Щодня
йде надпланова продукція
вищої якості. По-ударпому
працюють В. Косенко, його
товариші Б. Гамазан, О. Хо
менко, С. Костіп. А за ни
ми — всі комуністи і ком
сомольці цеху.

Славний своїми трудовими здобутка
ми комсомольсько-молодіжний колек
тив другої молочнотоварної ферми кол
госпу «Перше травня» Маловисківського
району. Групкомсорго.м тут Надія Вовкобрунь, яку ви бачите на фото. Вона
— одна з наймолодших чотиритисячниць
області. Як і всі її подруги, молода до
ярка у дні роботи партійного з’їзду пра
цює особливо сумлінно. По 9,6 кілограма
молока від кожної корови надоїла вона
23 і 24 лютого.
Фою В. ГРИБА.

На знімку: В. КО
СЕНКО.
Фото В. ВЕРЕТЕННИ
КОВА.

«ЕЛЕКТРОННА»
Цього поки що не поба
чиш на жодній фермі. Це
можна тільки уявити, І ось
як уявляють це (реально!)
автори розробки — мо-.оді
науковці та студенти інсти
туту. які працюють під ке
рівництвом старшого науко
вого співробітника кафедри
автоматизації
виробничих
процесів Геннадія Шкуренка.
... Доїльний зал снелик і
молочнотоварної
ферми.
Саме йде доїння коріз. До
ярка-оператор порядкує бі
ля закріпленої за нею гру
пи тварин. Ось вона вклю
чає автомат, надіває по чер
зі на вим’я кількох коріз
доїльні пристрої. А потім
займається тим, що взажає
в даний момент необхід
ним. їй не треба стежити за
процесом доїння, щоб у
погрібний момент відклю
чити машину, — це зробить
за неї відповідний прист
рій. Ось один за одним до
їльні апарати змовкають.
Процес
відбору молока,
аисловлюючись по-наукозому, закінчено. Операторові
лишається тільки переста
вити доїльні апарати на ви
м’я інших гз. рин.
— А втім, попереду ще
немало роботи, — каже
Геннадій Ш іуренко. — Ко-

ФЕРМА

народжується сьогодні у кресленнях молодіж
ного колективу проблемної науково-дослідної
лабораторії КІСМу.
Країна дуже потребує того, щоб зусилля «вели
кої науни», поряд з розробкою теоретичних проб
лем, більшою мірою були зосереджені на вирі
шенні ключових народно-господарських
питань,
на відкриттях, здатних внести справді революцій
ні зміни у виробництво.
... Вирішальна,
найгостріша ділянка сьогодні
— впровадження наунових відкриттів і винаходів.
Науково-дослідні і проентно-конструкторсьні ро. ти .ЕЛ*А тісніше зімкнути — економічно н орга
нізаційно — з виробництвом.

і«. Й^тної доповіді Генерального секретаря
ЦИ КПРС Л. І. Брежнєва на XXVI з’їзді партії).
лектив нашої проблемної
наУк°во-дослідної лабора
торії зробив лише перші,
хоча й зажлизі, кроки до
створення
промислового
зразка електронного до
їльного апарата. Власне, у
нас. крім уже згаданого, е
Ще один не менш важливий
напрям наукового пошуку_
розпізнавання коріз та го
дівля їх за заданою про
грамою залежно від продук
тивності кожної. Обидва ці
напрями тісно переплітають
ся.
Треба сказати, у Радян
ському Союзі існує кілька
подібних лабораторій.
У
кожної з них свій підхід до
справи свої критерії оцін<и зробленого і шляхи на-

укозого пошуку. Спробуй
мо ж і ми на хвилинку за
глянути
з
лабораторію
КІСМу, на наукозу кухню,
так. би мовити.
Колектив, яким
Ген
надій Шкуренк >, ьеделікий.
Та це, зрозуміло, -<е поименшує 8ажлизо:ч справи,
що нею займа-о >ся хлепці. А ос» і устант’лз, яку
вони доводять до < .ондиції».
У чому ж суть ідеї кісміаців? Вони вибрали простий
і дещо незвичайний шлях.
На сосках доїльного апара
та прилаштовуються ємніс
ні датчики, які в момент
такту смоктання контролю
ють надходження молока
до смоктального пристрою.

Коли молоко перестає над
ходити, чутливі датчики від
разу ж подають сигнал до
електронного центру уста
новки, схема спрацьовує —
і доїльний апарат автома
тично відключається.
Перша виконана проблем
ною науковою групою схе
ма була дуже склздною і
громіздкою. Висок-ий
сту
пінь складності і великі га
барити
виключали всяке
промислове
використання
установки. Щоб добитися ,
підвищення надійності та
економічності
пристрою,
пішли по шляху використан
ня напівпровідникових мік
росхем і максимально мож
ливого спрощення принципіальної схеми. Сьогодні га
барити установки набагато
менші від тих, що були на
перших порах...
Згідно з планами нашої
лаоораторії, — каже Ген
надій Шкуренко, — перший
промисловий зразок авто
матизованої системи управ
ління процесом доїння ко
рів колектив
має видати
1987 раку. Та вже нині ми
в думках сягаємо далі.

М. КУЛИКОВ.
заступник голови облас
ної секції по розвит
ку
науково-технічної
творчості молоді.
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Вїолодий ковауя&р**

-З’ЇЗДОВІ

З стор
КОМУНІСТИ

СТОЮ на белебні з
_ торбинкою колосся
щойно назбираного після
того, як полукіпки склали
В СТІЖНИ. Стою і Мізи5?»
чим би мені оце помасти’
ти подряпані стернею но'
ги. Аж раптом із-за чав^н’
ки показалась його брич
ка. Іван Григорович
зу впізнав мене (в селґвін
знав усіх хлоп
’'пплЧа
’яг), зупинив коня, тихо й сердечно
спитав:
— Чого ж де тр зажурився?
— Ніяк не в г >ропаю, куди
нестиякмені
оцей
Бачите,
наготоч\в*
ШОН‘
Драчук зіскочив на гг.«
ришевий нлинець по»™'
свою загрубілу, але такч

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

Рівняно
Комсомольці Голованівської десятирічки № 1 прозе- ,
ли урочисті комсомольські
збори, присвятивши їх ни
нішньому з’їздові нашої
партії. Гостями у старшо
класників були головний лі
кар районної лікарні, деле
гат XXVI з’їзду Компартії
України М. М. Стоянов,
учительки комуністки Г. Г.
Трофименко та Іі. С. Скля
рова.
У своєму виступі Микола
^колайович розповів про
враження від перебування
в Києві на з’їзді Компартії
України.
Кілька цікавих
фактів з історії Комуніс
тичної партії Радянського
Союзу повідомили Галина
Григорівна Трофименко та
Неоніла Степанівна Скля
рова.
Комсомольці
запевнили
гостей, що в усіх своїх
справах, і насамперед у на
вчанні, вони рівнятимуться .
на старших товаришів —
героїв праці.

У Кіровограді відбувся концерт учасників художньої
амодіяльності дитячого сектору Будинку культури іме
ні Жовтня, присвячений XXVI з’їздові КПРС.
Фото П. ХМУРИ.

МАРШ ТРИВАЄ
Всесоюзний піонерський
збір «На комуністів рівня
ємо крок» відбувся в дру
жині імені
Героїв-краснодонців п’ятої Гайворонської середньої школи. Про
нього розповідає старша піонервожата
десятирічки
Н. Рибалко.

про
щоденні
перевірки
підручників тощо.
На зборі перед піонера
ми
виступили
робітник
Олександр Володимирович
Полянов, заслужений учи
тель УРСР Віктор Микито
вич Зазальнюк, голоза ради
дружини Олена Бондаренко. Вітальний лист на адресу Центрального Комітету Комуністичної партії
Радянського Союзу зачитала командир районного пі
онерського штабу
Ірина
Фот.
На святковому зборі кра
щим піонерам дружини (а
їх тридцять п'ять) вручено
значки Центральної ради
Всесоюзної піонерської ор
ганізації імені В. І. Леніна
«За активну роботу».
Всесоюзний збір дружи
ни підбиз підсумки ВСІЄЇ
роботи, яку провадили піо
нери, крокуючи маршем
«Піонери всієї країни спра
ві Леніна вірні». Попереду
у юних ленінціз — багато
цікавих і корисних справ',
походів, зустрічей.

Того дня юні ленінці від
рапортували перед кому
ністами і комсомольцями
про справи, виконані ними
нз восьми маршрутах Мар
шу «Піонери всієї країни
спразі Леніна вірні».
Хлопчики і дівчатка кон
кретно говорили про ової
О. САКЛЕНКО,
зустрічі з комуністами
старша
піонервожата
переможцями соціалістич
ного змагання, про екскур
школи.
сії на тепловозоремонтний
І и
завод, маслозазод,
інші
підприємства, про свою ак
тивну участь у всесоюзних
операціях «БАМу — піо
У дні роботи XXVI з’їз нерські мости» (понад 20
ду КПРС в обласному тонн металолому зібрали
краєзнавчому музеї діє юні ленінці нашої школи),
•вистазка на тему «Від з’їз- «Жизи, книго!» (1500 під
‘ду до з’їзду». Художньо ручників здали учні
до
'оформлені стенди і фо фонду шкільної бібліотеки),
тоілюстрації,
предстаа•лені на вернісажі, — на
дочна розповідь про роз
У Новоукраїнському районі проходять творчі звіти
виток основних галузей
учасників художньої самодіяльності, присвячені XXVI
народного господарства
з’їздові КПРС.
Кіровоградщини з роки
З цікавими концертними програмами виступають пе
десятої п’ятирічки.
ред місцевими тваринниками, механізаторами, робітни

ВИСТАВКА

Р. ДАЙДАКУЛОВ,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».

1

,

Посібник «Комсомольская работа в школе»
(М„
«Просвещение»,
1980 — 256 с.) містить
інформаційно - методичний матеріал з основних
напрямів діяльності ком
сомолу В школі. Його
призначення — допомог
ти педагогу і комсомоль
ським активістам у вибо
рі форм і методів КОМ
СОМОЛЬСЬКОЇ роботи.
* книзі Б. М. Меріна
«Молодежь «пылающе
го континента» (М.. «Мо
лодая гвардия», 1980 —
с.) розповідається
про молодь Латинської
Америки.
Про історичний
Ні
3*зд комсомолу, виступ

ками аматори самодіяльного мистецтва з Будинку куль
тури Іванівського бурякорадгоспу.
На знімку: юні учасники художньої самодіяль
ності Іванівського БК.
Фото Г. ВРАД1Я.

«Исторический очерк О
III съезде РКСМ» (М.,
«Молодая гвардия» 1980.
— 136 с.).
У розвитку молодіж
П'чУОІ
ного руху важливу роль
зіграв
Комуністичний
Інтернаціонал
Молоді.
В складних умовах пред
ставники КІМу А. Курелла, Р. Хітаров, Т. Мед
рано, А. Беккер та ба
гато інших вели роботу
по організації боротьби
молоді проти фашизму,
за мир, демократію, со
Володимира Ілліча Ле ціалізм. Про видатних
діячів КІМу 1 розповідає
ніна на цьому з'їзді з книга
Є. І. Хавапова «Во
промовою
«Завдання лей сильны» (М„ «Мо
спілок молоді» йдеться лодая гвардия», 1980 —
у книзі М. В. Трущеика 207 с.).

СЕРЕД КНИГ
1

ВИДАННЯ
ДЛЯ
МОЛОДІ

додому. Ціпком, ціпком п
мішечку, то й матим»
По
млинці. А поки що
ось
ВІЗЬМИ, —
і
Ось
мені невеликий пакуноГкУч
якому Я знайшов цілуш’, У
черствого житняка иибчу

есівцям, що такого голов) ред тим як піти від пас
колгоспу ні в чому не про назавжди,
все ж відмо
ведеш, бо «пройшов Крим вився від того свого при
і Рим».
знання: «Як же було мені
Ні, він не принидався
добреньким. Він, комуніст їхати, коли оця болячка
Іван Драчук, був вимогли ще тоді давила? Думаю:
вим до себе і до всіх, від
кожного бригадира він ви піду па екзамени, а там
магав дисципліни ! дисцип причавить
мене. 1 не
ліни. Але ми, хлопчаки,
й
ніколи не чули, щоб дядь- встигну сад посадитиі
но Іван лаявся коли-не греблю догорнутп...»
будь...
Перестрів він якось у*
полі чолов’ягу, котрий ніс
додому мішок
буряків.
Можна, звичайно, в міліцію
відправити такого.
Але
Іван Григорович йому «са.
мосуд» учинив: примусив
три кілометри мішок назад
нести і висипати на ка
гат.

Він їхав у лікарню, Біля нолгоспної контори зупинилась його «Победа».
Не виходячи з машини, ска
зав він своїм першим по
мічникам —
агрономам,
садоводам, пасічникам, ри
боловам, бухгалтерам, усім-

З БЛОКНОТА ЖУРНАЛІСТА

салаУ..' пелюст«У жовтого

перший урожаинпй повоєнний рік
першпй після нашого
лодуванпя і страждання.
Як тільки біля молотар
ки
появилися
ворохи,
Іван Григорович наказав
комірникові спекти кіль
канадцять добрячих па
ляниць — «щоб наїлися
дітлахи».
А як справляли обжин
ки, голова колгоспу (він
тоді стояв за столом, за
стеленим червоним полот
ном) на весь, сільський
майдан по-солдатськи промовив:
, — Дякую всім за совіспу роботу, люди! ІДо
маю — вам дарую.
І став вручати жінкам
гостинці. То були соро
чечки, спіднички, черевич
ки, кепочкц' — все ДЛЯ
нас, дітей удів, для сиріт.
Ой як багато їх — у село
з фронтів не вернулося
217 наших батьків, бра
тів, дідів...
І бригадирам
потім
наказував Іван Григоро
вич:
о околоту зробіть
сніпки, китиці. Щоб бу
ло чим позалатувати ЛІІсипи па їхніх хатках. Бо
хто Ж, ЯК не колгосп, ЇМ
допоможе? Не повернули
ся хлопці з полум’я. То
слава їм і вічна пам’ять.
А ми, вцілілі, маємо ту
течки хоч трошки
при
гасити сирітський біль.
І колгосп лагодив хати
вдів, узував їхніх дітей.
Учорашній танкіст Іван
Драчук часто говорив:
— Треба нам поросилити оце лихо. Треба підня
ти на ноги оцих горобчи
ків. І вони нам віддячать,
он як віддячать!
Ішов він до людей з
добротою і співчуттям,
Може, й треба було б
гримнути інколи на когось (були такі часом —
*«іср*і, зневірені,
вбиті
уперті,
горем), а він до них на
поріг ніби з химернкамп:
— Що варила, що пек
ла? Дай-но хоч кислого
молока...
А потім благально:
— Буряки
стікають.
Серцем
прошу; вийди,
Ликсро, иа виручку...
Жінка залишала свою
роботу коло печі, накри
вала на лежанці ринку з
тістом і брала сапу...
Після обіду, дивись, він
уже мчить па своїй дво
колці на паровий клин.
Аж тут тракторець стоїть.
Тракторист же у холодоч
ку картузом мухи з лиця
полохає.
— Що за оказія?
— Іскра в бур’ян упа
ла.
Драчук за якусь хвили
ну вислухав машинерію,
потягнув па себе шнур, і
трактор загприкав,
— Ось тобі іі іскра, ха
ламиднику, — сказан ду
каво. — Нас, та п к істів,
Ллє, —
не проведеш...
додав суворо, — трапить-- ще щось подібне —
ся
інакше говорити будемо..,
І поїхав. Л тракторист
розповів усім своїм емтеТ 0 Б? в.

ЧИСТОЇ
ЛЮБОВІ
«Відрядження» у власне дитинство
— Хотів би я тебе від
лупцювати, та не можна,
— сказав химерно. — То
ти
снажи мені: чого це
такий ледачий? Удома ні
нурки, ні поросяти, ні деревця... А город — до долини. Це ж скільки доб
ра можна мати! І для себе
буде, і для міста. А ти
несеш буряки на самогон
ку. Так-от: не матимеш
до зими телички,
півнів
і льохи — заявлю про твій
сьогоднішній гріх.
І той злодій-початківець
таки переродився — став
добрим господарем і вдо.
ма, і в колгоспі.

кажуть у
ТЕПЕР
Грушці: «Мудрий

усім, хто його оточиз і з
тривогою стежив як мар
ніє лице їхнього веселого
голови нолгоспу:
— Глядіть же мені, ха
зяйнуйте добре. Щоб ме
ні долини були з вербами,
щоб сад обсадили осоко,
рами. А в ставнах хай ри
бу ловить кожен, кому за
багнеться, — кожен наш
колгоспник...
Глянув на Будинок куль
тури, за яким маячила ста
ренька школа:
— Ногеньну збудуйте,
щоб на три-чотири повер
хи. А дітям не таку собі
хатну-дитсадон, — а Па
лац. І купіть туди форте
піано, скрипок накупіть —
хай учаться.
Він зітхнув, витер білим
картузом спітніле чоло й
додав:
— Як би це їх навчити,
щоб вони змалечку не гра
лися у війну? Хай краще
вишивають хустинки, хай
садять квіточки і роблять
самокати. Але зупиніть їх:
хай не роблять самопалів,..

селі
був
чоловік, цей Іван Драчук.
З орденом Леніна ходив,
пишався цим. Але ніколи
не зазнавався, І завжди
він питав, чого кому треба...»
Питав. І сам ішов до
людей, щоб порадитись.
Збере, бувало, старезних
дідів біля січкарні й по
чинає:
ТОЯЛИ ми, підлітки,
— Коли ж уже сіяти
над його могилою —
мемо?
— Як де, — відповідає Валик Сухолнтка, Вася
Кривий, Борпк Русавсьдід Сухолнтка.
— Я кажу про темпе кйй, Альоша Жнвотовський, Коля Міщенко... Ми
ратуру землі і вологу.
— Так' воно мі так: -на стояли і плакали. Ми зга
горбах одні діла, а при дували: як він дарував
долині — інші. Ходімо нам сорочечки та буква
всі гуртом та попорпає рики і часто-густо нагаду
вав: «Ви не ходіть догори
мось.
Ви
І він ішов з дідами за ногами гак прудко,
левади
«порпатись»
у краще зробіть такого вйкскамокрому грунті. А зара рутаса, щоб про вас гозом кликав із собою бри залп: «Оце у дитини
лоза, а не диня!»
гадирів, агрономів.
Тепер ті мої друзі вжс
Назавтра телефонують
Івановичі, Петровичі, Я ко
з району;
вичі, Семеновичі, Григоро
— Сійте!
вичі. Стали воші агроно
Драчук у відповідь:
— У Луполовому і Са- мами, вчителями, відоми
батйнівці, може, п мож ми в районі мехапізатона, у нас — іще не час. • рами. І самі вони, оті під
А вологу закриваємо на літки, вже комуністи, до
всю преть. Не підведемо. будували в Грушці вули
1 не підвів. І обсіявся цю. Молодіжну, зводили
першим. І найвищий уро нову школу, дитячий комжай зібрав. 1 ордени лю плекс. Щороку за остаиди отримували — Д. Ф.
Маковійчук, П. М. Черво не п’ятиліття в селі •- ЗО
ній, Т. Л. Прушинський, новосіль. Це вони через
ТІ. В. Смульська, С. Ф. роки садили новий сад і
Вербецька. Як і у Драчу рапортували про тс, що
на, у них ордени Леніна. збулися мрії першого комкомуністаі
Бо 250—300 пудів зерна сомольця
в
збирали з гектара, і сади воїна: за його хатою
зібрано
рясними їхні були, і го полі па гектарі урожай
роди колгоспні
-------щедро 50-центперний ■
пшениці.
родили...
59 комуністів тепер у
Звичайно, він часом і
помилявся. Але свідомо колгоспі. І всі воші за те,
па «гріх» ніколи не йшов. що й Драчук, — щоб усе
Хотів, щоб -усе було до було до путгя. Бо іі у них
е та любов, якою жив,
путгя.
комуніст
Через роки він якось якою багатів
признався в одному зі Іван Григорович Драчук.
своїх «гріхів» — не по
М. ШЕВЧУК.
їхав учитись до сільсько
господарського інституту,
с. Грушка
бо «в колгоспі було дуже
Ульяновського району.
багато роботи». Але пе

С

4 ошор •
Ми маємо великі ма
теріальні і духовні мож
ливості для дедалі пов
нішого розвитку особи і
будемо нарощувати їх
надалі. Але важливо
разом з тим, щоб кож
на людина вміла ними
розумно користуватись.
А це, в кінцевому під
сумку, залежить від то
го, якими є інтереси,
потреби особи. Ось 40I му в їх активному, ці
леспрямованому фор
муванні наша нартія
бачить одне з важливих
завдань соціальної по
літики.
(Із Звітної доповіді ЦН
Н1ІРС XXVI з’їздові пар
тії).

А ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ?

Комсомольська
органі
зація господарства при під
тримці партійної (секретар
парткему — активним учас
ник художньої самодіяль
ності Ю. П. Храмалюк) спі
льно планують проведення
культурно-масових заходів;
Ради клубу та бібліотеки
вносять свої пропозиції, як
краще провести літератур
ний вечір чи диспут, усний
журнал, зустрічі
кількох
поколінь. До проведення
їх залучають і молодь вось
мирічної школи.
Валентині Кармазин лег
ко знаходити спільну мову з
молоддю колгоспу. Бо ж вона
починала свій трудовий шлях
у колективі молочнотовар
ної ферми N2 2 дояркою,
працювала там же завфермою, була комсомог.ьським
ватажком.
Знайти стежку
на інші ділянки роботи в

I

«е

Нерідко молодь снаржнться на те, що в їхньому Будинну
нультури
не
організовано
ян
слід
дозвілля, погано працюють
гуртки художньої
самоді
яльності. Онрім вечорів тан
ців, тут нічого іншого не
влаштовують. Молодь пише
листи до редакції газети,
_____
.,___ . Що ж,
ііроснть
допомоги.
погляд .і претен•на перший
.
___________: іІ допомога
зії справедливі,
потрібна.
Але, запитаємо, чия
доломота? Недарма б народі
. ..
мажуть: добре тому допома
гати, хто береться. Тож для
прикладу хочу розповісти
про те, ян живе молодь се
ла Турії
(колгоспу
«Про
грес»), де секретарем ком
сомольської організації мо
лода комуністка Еалентина
Нармазин.
'

господарстві
допомагають
ветерани сільської самоді
яльності. Так, П. Ф. Шев
ченко обоє язково прихо
дить на репетиції драмгурт
ка зі своїми колегами.
Кілька років з натхнен
ням, у творчих пошуках
працює драматичний гурток,
який ведуть завідуюча біб
ліотекою Ю. П. Шарпай і
директор сільського Будин
ку культури В. І. Третяк.
Тричі на тиждень члени ко
лективу збираються на ре
петиції. 1 працюють, пра
цюють... Лише минулого ро
ку драмгуртківці поставили

На килимах

»СІ кольори
ВЕСЕЛКИ

У Кривому Розі відбувся
республіканський турнір з
класичної боротьСіи,
при.
свячений визволенню міста
від
німецько-Лашистських
загарбників у роки Велиної
Вітчизняної війни.

На килимах міста гірни
ків своє вміння показували
понад 240 атлетів 1965—
1966 років народження з ба
гатьох областей України.
"А На свято — в ДЮСШ.
Серед них були й вихован
■А «Золото» —
ці ДЮСШ спортивного клу
з кримських трас.
бу «Зірка» (м. Кіровоград).
Дев’ятикласник сімнадця
ІА Чи знаєш ти історію
тої ніколи Володимир Чаба
І Всесоюзного
ненко став другим призе
фізкультурного
ром у ваговій категорії до
ц комплексу!
60 кілограмів. А учень вось
мого класу ніколи № 34
■А Спартаніг-ду почали
О}
Валентин
Каратюк у ваго
в плавальному басейні. І вії
вій категорії до 45 кілогра
івм
»ВЖ |Я*м|ю
мів посів третє місце.

11 БЕРЕЗНЯ минає
50
років з дня встановлення
(1931 р.) Всесоюзного фіз
культурного комплексу «Го
товий до праці та оборони
СРСР» (ГПО). Цій даті ми
присвячуємо наш бліцконкурс. Значківців усіх поко
лінь, фізкультурних акти
вістів, спортсменів, усіх чи
тачів нашої газети просимо
відповісти на такі запитгння:
«
1. Коли газета «Комсоправда»,, вирамольская
жаючи думку ЦК ВЛКСМ,
висунула пропозицію
эавипрсбування
провадити
готовності
трудящих до
праці та оборони!
2. Якій візовій групі при
значався ступінь комплексу
БГПО»
3. Коли було запровад
жено новий, удосконалений

розмов ветеранів колгоспу, праці й культпрацівників.
орденоносців М. І. Коваля, Таких прикладів можна на
О. С. Третяк,
’
і ті розпові- вести чимало.
дають про свій життєвий
У Турії не існує проблем
шлях, про нелегку, але по- закріплення молоді. Юнаки
чесну працю
хлібороба. і дівчата заміняють єєтера«Хлібодар» запрошує
. ■ вчи- нів, сідають за кермо трак
толів, допомагас їм разом тора і автомобіля, йдуть
з культпрацівниками при- на ферми. Чимало їх, завт
щеплювати школярам лю- рашніх колгоспників, навча
бов до свого краю.
ється на кошти колгоспу у
Художня
самодіяльність вузах, середніх спеціаль
виховує, піднімає молодь них закладах. Турія /ложе
на трудові звершення. В не хвилюватися за майбут
тому, що комсомольсько- нє села: вже нині тут рос
молодіжна ферма № 2, те гідна зміна. Велина заставши на трудову вахту слуга в цьому сільсьнс^о
на честь XXVI з’їзду КПРС, вогнища культури.
на тиждень раніше викона
В. ШУЛЬГА.
ла своє зобов’язання по
НоЕОмиргородський район.
надоях молока, є частка

БЛІЦКОНКУРС «мк»

СИЛЬНІ,
СПРИТНІ,
МУЖНІ

Всесоюзний фізкультурний
комплекс ГПО!
4. Які розрядні вимоги і
нормативи треба виконати

років,
чоловікам
19—39
щеб стати майстром сперту
з багатоборства ГПО!
5. Скільки треба викона
ти нормативів ГПО підліт
кам 14—15 років, щоб ст
римати золотий значок!
6. Скільки очок принесе
своїй команді багатоборець
ГПО, виступаючи в ступені
«Скла і мужність»,
якщо
він пробіжить стометрівку
за п’ятнадцять секунд!
7. Назвіть імена наймо
лодших чемпіонів області
з багатоборства ГПО 1979
рому. Яка команда (із сіль
ського району області^ на
брела тоді найбільше

Відповіді присилайте до
5 березня (за поштовим
штемпелем).
Переможцеві бліцконнур’
су буде вручено спеціаль
ний приз редакції.

5а

В. НЕЧИПУРЕНКО,
вчитель.
БІД РЕДАКЦІЇ: Безпереч
но, що такі свята проводять
ся і в інших навчальних
ганладах, у колективах фізнультури області. Напишіть
нам про ці заходи докладно.

«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского
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Двадцятий раз
.
старт традиційна спартанігда спеціальних навча
льних закладів, об’єднува
них обласною радою то
вариства «Спартак». Цього
разу
вона
розпочалася
змаганнями на блакитних
доріжках плавального ба
сейну ДЮСШ обласного
спорткомітету, в яких взя-

Газета
виходить
у вівторси.
четвер
: суботу.

ли участь десять номан,’нд
технікумів, училищ І І
ровоградсьного
вищого
льотного училища цивіль
ної авіації.

З великою перевагою
перемогу здобули майбут
ні авіатори. Серед них
особливо відзначився пер
шорозрядник Ігор Мірош
ник, який виграБ запливи

на 100 метрів брасом 1
ВІЛЬНИМ стилем,
Призові командні місця
завоювали плавці льотноштурманського училища
цивільної авіації 1 Кірово
градського медичного учи
лища.
Серед дівчат на
найвищу сходинку п’єде
сталу пошани піднялися
учениця технікуму радян-

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

На украинском языке.

БК 0454В.

У Туріянському сільсьному Будинку культури завжди людно. Чимала заслуга в
цьому самодіяльних артистів. Односельчани завжди із
захопленням слухають
-----виступи номсоглольсько-молодіжного вональнсго ансамблю «Ровесник», до складу
якого ввійшли учні старших нл^сів восьмирічної школи.
На малюнку: восьмикласниці Олена ОЦІННИК, Лариса ТРЕТЯК і Валя
СЕРГАТА.
1
Малюнок В. ШУЛЬГИ.

без них, без пісні народної,
танцю іскристого. До речі
вечорниці, відродившись у
Турії, за рік обійшли есі
будинки культури та клуби
району. І ми гордимося
цим.
При Будинку культури ство
рили молодіжний клуб «Хлі
бодар», у роботі якого найак
тивнішу участь беруть спе
ціалісти сільського госпо
дарства (головний інженер
колгоспу С. Д. Сертатий,
головний агроном А. П.
Зубалій), голова виконкому
сільської Ради В. С. Марти
нюк. Вони читають лекції,
бесідують з молоддю про
професії
сьогоднішнього
села, залучають до таких'

молоді
солісти,
ч и тці. Радує піснею сільчан
молодіжний вокальний ан
самбль «Ровесник», часто
бере участь у тематичних
Еечорах, на яких ушанову
ють ветеранів війни і пра
ці— Є у нас і троїсті му
зики, — стас до розмови
художній керівник В. К.
Мельниченко.' — І хоча ви
конавці — скрипалі, бубністи, контрабасисти — вже
немолоді люди, проте моледь тягнеться до них, бо
на вечорницях вони зачаревують своїми виступами,
у них є чого повчитися. Жо
ден еечір не обходиться

Є ПРОПОЗИЦІЯ

Нещодавно в ДЮСШ об
ласного спорткомітету від
булося посвячення у спорт
смени. Ті, що ТІЛЬКП-Ио бу
ли прийняті у навчальні
групи, отримували учнівські
посвідчення,
а кращим
спортсменам вручили сувенімірн, призи, дипломи, знач
ки. Потім влаштували пока
зові виступи гімнастів, плав
ців, легкоатлетів.
Па цьому святі в ДЮСШ
були присутні не тільки шко
лярі, а й їхні батьки. Вовн
бачили, як восьмирічні дів
чатка виконували вправи за
програмою
першорозряд
ниць. Вовн були вдячні тре
нерам цих маленьких гім
насток, котрі так багато
зробили для їхніх дітей. Бу
ло справжнє свято...
Отож я й пропоную: тре
ба такі заходи влаштову
вати не тільки у дві ювілей
них дат. У кожній ДЮСШ,
в кожному спортклубі необ
хідно організовувати стар
ти вихідного дня де тільки
заради того, щоб визначи
ти чемпіона чи рекордсме
на, а й заради пропаганди
красивого — фізкультури і
спорту.
Може, і в інших школах
таке буває. Та нро це ми
не знаємо. Тож з вдя’їністю
згадую про ДЮСШ облас
ного спорткомітету.

року

у себе та в інших селах
«Безталанну»,
«Фараонів»,
«Калинову сопілку», «Степаикду», «Проїздом», а зов
сім недавно — «Підмінну».
Вісімнадцять
любителів
сцени дарують односельцям
своє мистецтво. Це — ДОяпка Тетяна Сергвта, облі
ковець тракторної бригади
№ 2 М. П. Тирон, агроном
колгоспу П. С. Брюшенко,
кіномеханік В. М. Лисенко...
— Ми завжди прагнемо,
— розповідає В. І. Третяк,
— аби молоді не було скуч
но в такому чудовому Бу
динку культури, як наш.
— Організували художню
агітбригаду, — продовжує
її думку Валентина Карма
зин, — до складу якої вві
йшли кращі наші аматори.
З початку весняно-польо
вих робіт і до пізньої осені
перед трудівниками висту
з
концертами
пають

РІДНИМ домом

областного комитета
ЛКСМ Украины.

28 лютого

т, Молодий комув&р

Обсяг 0.5 друн. врк.

Індекс 61107.-

ської торгівлі Тетяна Музиченко (100 метрів БІЛЬШІМ
стилем) і учениця торго
вельного училища Наталія
Сірач (100 метрів брасом).
Спартакіада триватиме
півроку.
На знімках: ї. МІ
РОШНИК, Т. МУЗИЧЕННО,
Н. СІРАЧ.
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

Зам. № 108.

ВЕЛОСИПЕДНИЙ спорт.
Міжвідомча молодіжна пер
шість УРСР з велосиисдиогб
спорту відбулася в крнмсь*кому місті Судаку. В складі
збірного колективу респуф
ліванської ради ДСТ «Спар
так» був і вихованець тре
нера В. В. Смышляева —учень Кіровоградського тех
нікуму механізації сільсько
го господарства кандидат у
майстри спорту Олександр
Маколей. У груповій гонці
на п’ятдесят кілометрів наш
земляк першим пересіимДЬ
ліпшу стрічку.
ШАШКИ. Десять днів три
вали змагання з російських
шишок за програмою спартакіади-81 кіровоградсько,го заводу «Червона зірка».
В них узяли участь десять
команд колективів фізкуль
тури цехів і відділів першої
групи. Спортсмени проектно'1
конструкторського інститу
ту по грунтообробних і ПО
СІВНИХ машинах набрали
31.5 очка і посіли першб
місце.
і
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