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ТОВАРИШЕВІ БРЕЖНЄВУ ЛЕОНІДУ ІЛЛІЧУ
Дорогий Леоніде Іллічу!
У день Вашого сімдесяти
п’ятиріччя ми звертаємось
товариша і
до Вас, нашого
Друга, з найсердечнішими
поздозітаннями і гаряче
ровляємо з високою нагоі
родою Батьківщини.
Найважливіші віхи ві радянській історії нашої ікраїни — це і віхи ВашоїI біографії. Колективізація, інду
стріалізація, створення ос
нов соціалізму — в усіх цих
великих,
нечуваних за но
визною
справах є частка
праці комуніста ленінської
школи Леоніда Ілліча Бреж
нєва. Ще тоді проявилось
Ваше обдаровання видатно
го політичного
керівника.
Сповна Ви пізнали і ратну
працю. З першого трагічно
го дня війни
до славного
дня Перемоги
Ви були в
рядах діючої армії, героїч
но боролися з гітлерівськи
ми загарбниками. Славни/ли
етапами Вашого життєвого
За видатні заслуги перед Комуністичною партією
шляху стали участь у від
і Радянською державою у справі зміцнення
еконо
родженні народного госпо
мічної і оборонної могутності Радянського Союзу, ве
дарства, легендарна цілин
ликий особистий вклад
у досягнення перемоги над
на епопея, організація пер
німецько-фашистськими загарбниками в роки Великої
ших у світі космічних
дос
Вітчизняної війни, відбудову і дальший розвиток на
ліджень, інші великі звер
родного господарства СРСР у післявоєнний період,
шення.
невтомну діяльність у боротьбі
за мир, за плодоШістдесят років тому по
творне керівництво комуністичним будівництвом і в
чалась Ваша трудова діяль
зв’язку з сімдесятип’ятиріччям з дня
народження
нагородити Генерального секретаря ЦК КПРС, Голо- • ність. Ось уже п’ятдесят ро
ків
Ви перебуваєте в ря
ву Президії Верховної Ради СРСР. Маршала Радян
дах Комуністичної партії. І
ського Союзу товариша БРЕЖНЄВА Леоніда Ілліча
воістину справедливими є
орденом ЛЕНІНА і медаллю «ЗОЛОТА ЗІРКА» ГЕ
Ваші
слова: «... Кожний
РОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ.
день мого життя невідділь
Перший заступник Голови
ний від тих справ,
якими
В. КУЗНЕЦОЗ.
Президії Верховної Ради СРСР
жили і живуть наша Кому
Секретар Президії
ністична партія, наша Ра
М. ГЕОРГАДЗЕ.
Верховної Ради СРСР
дянська країна».
Москва, Кремль.
18 грудня 1981 р.

ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
Яро нагородження
Генерального секретаря ЦК КПРС,
4 Голови Президії Верховної Ради СРСР,
Маршала Радянського Союзу
товариша Брежнєва Леоніда Ілліча
орденом Леніна і медаллю
«Золота Зірка» Героя
Радянського Союзу
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Вас, славного сина радян
ського народу, завжди від
значала турбота
про його
благо. За кожним питанням
Ви бачите інтереси людей і
вчите цього інших.
Ви, Леоніде Іллічу, воло
дієте мистецтвом об’єднува
ти людей,
настроювати їх
на дружну колективну ро-.
боту. Вам притаманний рід
кісний талант помічати здіб
ності кожного
товариша,
знаходити їм краще засто
сування.
Займаючись тими або ін
шими проблемами, Ви уни
каєте непотрібного поспіху,
прагнете добиратись до са
мої суті справи. Глибоку
ідейність,
вірність марк
систсько-ленінським
ідеа
лам Ви поєднуєте з непри
миренністю ДО ВСЯКОЇ КОСності, до застою.
Це дає
постійні творчі
імпульси
роботі Центрального Ко
мітету
КПРС, діяльності
всієї нашої партії.
Ось уже сімнадцять років
Ви
вносите визначальний
вклад у політику
КПРС і
Радянської держави.
Вам, Леоніде Іллічу, нале
жить історична заслуга в по
доланні суб’єктивізму і во
люнтаризму,
у створенні
здорової морально-полігичної атмосфери в партії і в
країні. Бережне ставлена до
людей,
нетерпимість до
будь-яких несправедливос
тей, довір’я і вимогливість,
діловитість і сміливі пошу
ки — ось стиль, який панує
в нашому суспільстві. Цей
стиль комуністи з повною
підставою зв’язують з За-

шою діяльністю,
Леоніде
Іллічу.
З Вашої ініціативи здійс
нено широкі заходи,
спря
мовані на дальший розвиток
радянської державної сис
теми, поглиблення соціаліс
тичної демократії. Все це
знайшло відображення в
Конституції СРСР 1977 року,
яку з повною
підставою
можна
назвати видатним
де/лократичним документом
сучасності.
Висунуті Вами настанози
на інтенсифікацію промис
ловості і сільського госпо
дарства, підвищення ефек
тивності виробництва, під
несення на якісно новий рі
вень культури праці стали
платформою дій усіх трудя
щих. Добре відомо, якого
надаєте Ви призначення
духознйх
множенню
суспільства, ствобагатств
найсприятливіших
ренню
науки,
умов для розвитку
культури, мистецтва. t
десятиріч Ви
Протягом
приділяєте величезну уаагу обороноздатності нашої
держави і, будучи Голозою
Ради оборони, добилися то
го, що мирна праця радян
ського народу, його друзів
і союзників надійно забез
печується.
Сотні мільйонів людей на
всіх континентах добре зна
ють Вас як поборника спра
ви миру і дружби між наро
дами. Ви є твооцем Про
грам миру XXIV, XXV
і
XXVI з’їздів КПРС, які від
кривають нрві горизонти у
світовій політиці.
Немає в
наш час іншого державного
і політичного діяча, який би

так багато зробив для зміц
нення миру, як Ви. Зв’язане
з Вашим ім’ям політика роз
рядки міжнародної напру
женості, Ваша
безустанна
самовіддана боротьба про
ти загрози світової
ракет
но-ядерної війни зустріча
ють повну
підтримку ра
дянських
людей, шиоок^
розуміння всіх народів зем
лі.
Неоціненним є те, що Ви
зробили і продовжуєте що
дня робити для процвітання
нашої великої Батьківщини,
для торжества ідей
кому
нізму. На XXVI з’їзді КПРС
Ви поставили
нові великі
завдання перед комуніста
ми, перед усіма радянськи
ми трудящими.
Розробля
ються продовольча, енер
гетичне та інші програми,'
покликані подолати
наявні
труднощі
і ефективно послужити благу народу, ЙО-*
го щастю.
Висловлюючи думки і HOчуття комуністів нашої кра
їни, всіх радянських людей,
ми від душі бажаємо Вам,
дорогий
Леоніде Іллічу,
міцного здоров’я, невичерп
ної енергії і бадьорості ду
ху. Ми впевнені,
що Ваша
політична
мудрість, Ваш
багатий досвід керівника І
надалі служитимуть інтере
сам нашої партії і народу,
справі миру
і соціального
грогресу.
НЕЙТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ
РАДИ СРСР
РАДА МІНІСТРІВ СРСР

Генеральному секретареві ЦК КПРС, Голові Президії
Верховної Ради СРСР товаришеві Леоніду Іллічу Брежнєву
У день Вашого сімдесяти
п’ятиріччя і в зв’язку з на
городженням орденом Леніріа і
четвертою медаллю
«Золота Зірка» Центральний
Комітет Компартії України,
Президія Верховної Ради і
Рада Міністрів Української
РСР від імені комуністів,
усіх трудящих
республіки
шлють Вам, славному синові
великого радянського наро
ду, вірному продовжувачеві
безсмертної ленінської спра
ви, видатному діячеві між
народного комуністичного і
робітничого руху, невтомно
му борцеві за мир, иайпа.ткіші і найссрдечніші поздо
ровлення.
Нинішній рік відзначений
іцс однією пам’ятною датою
у Вашому житті — п’ятде
сятиріччям перебування в
рядах партії Леніна. Кому
ністом Вії стали в героїчний
час самовідданої боротьби
радянського народу за зміц
нення завоювань Великого
Жовтня, за побудову соціа
лізму в нашій країні. Радян

ські люди, трудящі всіх кра
їн пам’ятають, що Ви про
йшли крізь вогонь і суворі
випробування Великої Віт
чизняної війни і добре зна
єте ціпу миру. В післявоєн
ні роки яскраво розкрилися
ваші чудові якості політич
ного керівника в здійсненні
найвідповідальніших
зав
дань партії по відбудові на
родного господарства, осво
єнню Цілини, .штурму кос
мосу.
Маючи видатний дар поленіиському прозорливо ви
ражати
корінні інтереси,
найзаповітніші думи і споді
вання народу, Ви, Леоніде
Іллічу, на високому посту
Генерального секретаря ЦК
КПРС, Голови
Президії
Верховної Ради СРСР спов
на віддаєте свій
могугиій
організаторський
талант,
державну мудрість і вели
чезний досвід беззавітному
служінню людям праці, на
шій соціалістичній Батьків
щині, високим комуністич
ним ідеалам.

Вам належить історична
заслуга в тому,
що після
жовтневого (1964 р.) Пле
нуму ЦК КПРС у нашій
партії і країні міцно утвер
дились ленінські
організа
ційні принципи і норми пар
тійного життя, обстановка
товариського довір’я, пова
ги і одночасно вимогливого
ставлення до кадрів. Очолю
ючи Політбюро ЦК К.Г1РС
~ боновий штаб нашої ле
нінської партії, ви вносите
величезний особистий вклад
у розробку і здійснення її
внутрішньої
і зовнішньої
політики, у зміцнення еконо
мічної та оборонної могут
ності країни,
підвищення
народного добробуту.
Полум’яний інтернаціона
ліст, Ви послідовно
здііісшоєте ленінську національ
ну політику КПРС, так ба
гато зробили і робите д;ія
зміцнення
братерської
дружби народів, моральнополітичної єдності нашого

суспільства. Народ по праву
назвав Вас, Леоніде Іллічу,
зодчим пової Конституції
СРСР, яка стала справжнім
маніфестом розвинутого соціалізмуТСправжньою енци
клопедією життя і партійної
роботи стали ваші чудові
книги «Мала земля», . «Від
родження»,
«Цілина»,
«Спогади».
Під Вашим випробуваним
керівництвом наша партія і
держава безустанно зміцню
ють єдність і всебічне спів
робітництво країн соціаліс
тичної співдружності, бра
терську згуртованість світо
вого комуністичного і робіт
ничого руху,
подають не
змінну підтримку антиімпе
ріалістичним, прогресивним
силам, цілеспрямовано про
водять ленінську політику,
миру, яка знаходить гаряче
схвалення всіх людей доорої
волі.
Уся Ваша невтомна, діяль
ність, дорогий Леоніде Іллі-

чу, Ваш життєвий подвиг —
цс яскравий,
надпхаючий
приклад, як
треба жити,
працювати, боротись і пере
магати по-лепінському, покомуністичному. Відданість
справі партії, непохитність і
мужність у захисті найви
щих інтересів нашої держа
ви і загального миру, глибо
ка принциповість і душевна
щедрість здобули Вам за
служений величезний авто
ритет і найглибшу повагу
радянських людей, народів
соціалістичних країн, усього
прогресивного людства.
Невичерпними є
вдяч
ність і любов до Вас укра
їнського народу. Ми пишає
мось тим, що Ваша біогра
фія тісно зв’язана з нашою
республікою. Тут Ви народи
лись, пройшли перші життє
ві університети, почали свою
трудову
і партійну діяль
ність. На земді України Ви
доблесно боролися в роки
війни, були
організатором

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ
РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РС?

відродження індустріально
го Придніпров’я. Башу тур
боту й увагу, всебічну допо
могу повсякденно відчува
ють і високо цінять комуніс
ти, всі трудящі Радянської
України. Сприйнявши рішен
ня історичного XXVI з’їзду
партії,
листопадового
(1981 р.)
Пленуму ЦК
КПРС, завдання і настано
ви, викладені у Вашій ви
нятково важливій промові
на Пленумі, як
неухильне
керівництво до дії, робітни
чий клас, колгоспне селян
ство, народна
інтелігенція
республіки наполегливо пра
цюють над їх виконанням.
У цей пам’ятний і урочне«
тни день від усього серця
бажаємо Вам, дорогий Лео
ніде Іллічу, доброго здоро
в’я, невичерпної
енергії і
нових
звершень у Вашій
благородній і многотрудній
діяльності на благо радянсь
кого народу,
в Ім’я тор
жества комунізму
і миру
на землі.
РАДА МІНІСТРІВ
УКРАЇНСЬКОЇ РСР
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Генеральному секретареві I
ЦК КПPC, Голові Президії І
Верховної ^ади СРСР
товаришеві Леоніду Іллічу
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БРЕЖНЄВУ
Дорогий Леоніде Іллічу!
З цей урочистий день вашого зна/ленного ювілею комсомольці, юні піонери
Радянської країни, всі
юнаки і дівчата
шлють Вам, вірному продовжувачеві без
смертної ленінської справи,
видатному
політичному і державному діячеві сучас
ності, невтомному борцеві за мир і ко
мунізм, мудрому і дбайливому настав
никові молоді, щирі синівські поздоров
лення!
Наша прекрасна Батьківщина — одна
велика і дружна сім’я. В єдиному рит
мі, в ритмі Жовтня, б'ються серця бато
нів і синів.
Нз комуністів-ленінців —•
патріотів, інтернаціоналістів
— рівня
ється юність Країни Рад. Усе
Ваше яс
краве життя, дорогий
Леоніде Іллічу,
нерозривно зв’язане з великою біогра
фією Соціалістичної Вітчизни,
воно —
надихаючий приклад- для молодих по
колінь.
Незламний ленінець, Ви свято бере
жете у своїму серці преметеїв вогонь
революції, вчите молодь
класової вір
ності, безмежної відданості вселеремагаючим ідеям комунізму, славним тра
диціям партії Леніна, героїчного радян
ського народу.
Погомствений пролетар, Ви вихозусте
у юнаків '• дізчат гордість і честь за ви
соке звання людини
праці, всім своїм
життям утверджуючи велике щастя беззавітного служіння Батьківщині.
Ви є для
Хлібороб, першоцілинник,
нас надихаючим прикладом
священної
любові до землі, бережного
ставлення
до хліба.
Безстрашний солдат, полум’яний комі
сар. Великої ’ Вітчизняної, для молодого
покоління Ви — зразок стійкості, муж
ності, вміння
захищати Соціалістичну
Вітчизну.
І на зсіх еіапах цього великого шляху
Ви, дорогий Леоніде
Іллічу, невтомно
вчите нас, молодих, ленінської науки пе
ремагати.
Ми горді ти?л, що одним з перших по
літичних університетів для Вас, як і для
мільйонів радянських людей, став ком
сомол, що Ваше серце довгі роки зігрі
вав і зігріває комсомольський квиток.
Обов’язок дітей — платити сторицею за
батьківську любов. Обов’язок,
часто і
смисл усісї діяльності комсомолу — бу
ти надійним помічником і бойовим ре
зервом партії.
Новий приплив енергії, прагнення на
тхненно працювати на передових рубе
жах комуністичного творення викликали
у юнаків і дівчат рішення
XXVI з’їзду
КПРС. Наш бойовий девіз — «Одинадця
тій п'ятирічці — ударну працю, знання,

ініціативу І творчість молодих!». Кому
ністична ідейність, високе почуття аідпозідальності, активна життєва позиція ра
дянської молоді виявляються на будіннкцтві
БАМу,
в освоєнні природних
багатств Сибіру і Далекого Сходу, пере
творенні Нечорнозем’я,
в праці, нав
чанні, військовій службі — там, де найбільш потрібні ентузіазм і енергія моло
дості.
І оловне завдання комсомолу — виховусати молоде покоління політично актибним, таким, що знає справу, любит»
грацю і вміє працювати, завжди гогози/л
де захисту завоювань соціалізму. І в
цьому нам догомагають Ваші праці, Ва
ші книги, об’єднані ємкою назвою —
«.Ленінським курсом».
За
Вашими
«-Спогадами» вчиться молодь пильніше
вдивлятися в історію Батьківщини, ре.іо<*
люції, за «Малою землею» бачити нашу
неосяжну країну, пройматися самовід
даністю героїв «Відродження», вчитися
шукати і знаходити свою «Цілину», споруджувати нозі міста і селища, прокладати шляхи а кос/лос і па землі.
У Вас, дорогий. Леоніде Іллічу, о іиМС.СЯ МИ любові ДО ОТЧОГО
дому, ДО
матері, поваги до старших,
чесності,
скромності, душевної щедрості і благо
родства.
Цілі покоління радянських
людей не
знають, що таке війна. І ми
з оптимізмем дивимося в майбутнє, Цю надію і
впевненість вселяє в нас безустанна бо
ротьба Комуністичної
партії за мир,
прапороносцем якої по праву Вас на
зивають радянські люди, все прогресив
не людство. Спасибі, дорогий.
Леоніде
Іллічу, зо щастя жити і працювати під
л-.ирним небом!
Урочисто запевняємо: мудру внутр:шн:ю і зовнішню політику рідної Комуніс
тичної партії одностайно схвалюємо і
безроздільно підтримуємо! Безмежно
віддані справі рідної партії, комсомоль
ці, радянська молодь не пошкодують
сил і енергії для втілення в життя істо
ричних рішень XXVI-з'їзду КПРС.
Дорогий Леоніда Іллічу!
Бажаємо Вам нових успіхів, нових перемог у Вашій титанічній діяльності керівнина ' комуністичного будівництва,
натхненника сил миру і прогресу.
Хай втілюються всі Ваші мрії про щас
тя трудового народу, хай безустанно
б’ється Ваше прекрасне і мужнє серце
у славу нашої великої Батьківщини —
Союзу Радянських Соціалістичних Рес
публік, в ім’я миру і щастя на землі.
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ
ВСЕСОЮЗНОЇ ЛЕНІНСЬКОЇ
КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ
.-і

17—18 грудня на базі
Кіровоградського
МИТУ
№ 2 імені Героя Радян
ського Союзу О. С, Єгорова відбулася республі
канська науково-практич
на конференція на тему
«Шляхи дальшого вдоско
налення правового навчання і виховання ^чніз
профтехучилищ • у СВІТЛІ
рішень
XXVI
з’їзду
КПРС».

ПРАВОВІ
ЗНАННЯ
УЧНЯМ

Було запрошено керівних та інженерно - педагогічних працівників орга
нів і навчальних закладів
профтехосвіти,
обкомів
ЛКСМ
України, органів
юстиції.
Відкрив
конференцію
заступник голови Держкомітету УРСР по профтехосвіті Л, М. Колосовський.
Із вступним словом ви
ступив секретар Кірово
градського обкому Ком
партії України А. І. По
гребняк.
З доповіддю «Про даль
ше вдосконалення право
вого виховання учнів ПТУ
відповідно до вимог XXVI
з'їзду КПРС» виступив го
лова Держкомітету рес
публіки по профтехосзіті
Є. М. Кадацький.
З повідомленнями вис-

fO
тупили завідуючий відді
лом Президії Верховної
Ради
Української
РСР
кандидат юридичних наук
Ф. Г. Бурчак, секретар ЦК
ЛКСМ України І. Я. Сахань, заступник міністра
юстиції УРСР С. І. Рудик,
заступник начальника ка
федри
Академії
МВС
СРСР кандидат юридичних
наук В. Г. Ревін, завідую
чий лабораторією ВИДІ
профтехосвіти
доктор
психологічних наук Л. М.
Зюбін, завідуючий відді
лом профтехосвіти НДІ
педагогіки
Української
РСР кандидат педагогіч
них наук М. Г. Нічкало,
завідуючий лабораторією

НДІ АПН СРСР кандидат
педагогічних наук М. М.
Таланчук.
У роботі республікан
ської науково - практич
ної
конференції взяли
участь заступник голови
виконкому
Кіровоград
ської обласної Ради на
родних депутатів Є. М.
Чабаненко,
завідуючий
відділом науки і навчаль
них закладів Кіровоград
ського обкому Компартії
України О. О. Решетов,
секретар обкому комсо
молу В. В. Мальцев, за
ступник завідуючого обл
вно С. М. Якубовський.
Під час роботи конфе
ренції працювали секції,
де учасники обмінялися
досвідом роботи. Гості оз
найомилися з організаці
єю правового навчання і
виховання учнів
МПТУ
№№ 2 і 8 обласного цент
ру, побували на концер
тах заслуженого народно
го ансамблю УРСР «Ятрань» та художньої само
діяльності учнів профтех
освіти області.
(Звіт про роботу рес
публіканської науково конференції
практичної
читайте в наступному но
мері).
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Який ужинок
«Колоса»?

I

ВІД МАСОВОСТІ —
ДОМАЙСТЄРНОСТІ

Відбулася XI звітно-виборна конференція обласної
ради ДСТ «Колос». З доповіддю на ній виступив го
лова ради О. О. Кучерявий.
.
У роботі конференції взяли участь і виступили на
ній голова облпрофради В. П. івлєв, заступник голо
ви Центральної ради ДСТ «Колос» В. Г. Одуд.
На' першому організаційному пленумі обласної ра
ди товариства «Колос» головою ради
обрано,
О. О. Кучерявого, заступником голови — 8. Ю. Колодицького.

ського району тільки а
одному немає типового
спортивного
комплексу.
Тут закінчу, ты я ніді й
тонка до створення між
колгоспного! спортивною
клубу «Колос», що гос,ваткме спортсменів внсо
кого класу.
Але в області < ще де
сятки колективів фізкуль
змаганнях високого тури, які не мають навіть
І ЛЮДИ давно зна на
-у
ють одне одного — рангу. Па Ні спортивних простих спортивних баз.
знайомство відбулося під іграх молоді України 45 Занедбані стадіони в Нов
час турнірів, на яких во очок набрали стендовики, городці,
Головзнівську.
ни або їхні вихованці- бу 22 дали в копплку області Припинено робото на букінного дівництві навчальчв-курля серед лідерів. Доярка представники
колгоспу імені Шевченка спорту, 43 очка — учас сової бати в Кіровограді,
Ульяновського району Ка ники турніру з веслуаа:і::я Нього рокуз____
виділених
-................
ні
терина
Грабчак
стала па байдарка?; і канщ
то будову 300 тисяч кар
1 все ж' у багатьох ви бованців підрядчик — уп
цього року призеркою об
ласного турніру сільських дах спартакіадних про равління № 3 тресту «Кіспортсменів з багатобор грам
кіровоградські ровоградмашважбудлства ГПО. Робітник Кі спортсмени посту лаються освоїв лише 46 тисяч.
ровоградського ремонтно- своїм суперникам з’ інших
hue прикріше, коли на
механічного заводу Укр- областей республіки. Лег існуючих спортивних баремтресту Олександр Глу коатлети з команд юнаків зах безлюдно. Значить, скщенко не мав собі рівних молодшого й старшого ві сплуатують їх невміло. В
ска ж і мо, останнім Ульяновському
па республіканських зма ків.
районі,
ганнях багатоборців ГПО часом тільки па 12-му скажімо, щороку прово
своєї галузі. Серед деле місці, Не можна укомп- дять чотири меморіальних
боєздатиоі турніри — на приз пер
гатів конференції облас лектуватп
ної ради «Колоса» — тре команди з важкої атлети шого голови Івана Драчу
нер борців
класичного ки,’ бо па місцях розпали на в колгоспі імені Шев
4
стилю Микола Бондар. Це ся секції з цього виду ченка, на приз морякайому зобов’язаний мину спорту.
балтійця Григорія РогоБули надії на вихован зннського в колгоспі імені
лорічний перемохчець мо-.
лодіжного чемпіонату Єв ців сільськогосподарських Ульянова, на приз Героя
ропи Олександр Ушаков,1 технікумів. Але й вониі Радянського Союзу Ар.хищо став майстром спорту підвели. Наприклад, паі па Манітп в селі Лозуваміжнародного класу. Ще обласній спартакіаді стар то.му, на кубок пам’яті
один вихованець М. Бон тувало 70 легкоатлетів, 331 В. І. Леніна в селі Сабадаря — А. Андрієпко — з них не показали навіть’ тинівці. Крім цього, від
здобув перемогу на рес результату третього спор буваються турніри
на
публіканській спартакіаді тивного розряду. Сім се■ призи сільських клубів та
школярів.
Призерами редніх навчальних закла будинків культури. Це —Центральної ради «Коло дів виставили аж... трьохі за рамками спартакіаднії',
са» повернулися додому учасників, що стартувалиі змагань у колективах фізА. Жигулі«* С. Луцеїіко, па дистанції 5000 метрів.• культури і районної ради
М. Чорний,
О. Ступа, І всі вони були далекимиі ДСТ «Колос». ПротнлежО. Тнкул. А команда тех- до нормативу третього> не спостерігається в Ноп і куму механізації сіль- розряду. На 400-метрівку вомнргородському, Добського господарства, яку вийшло лише дві дівчини,, ровелнчківському районах,
тренує Микола Мнко.іа- котрі теж не дали своїмі де па змагання, що про
йович,
впоорола перше командам залікових очок. водяться від випадку до
місце на республіканських З усіх учасників тільки випадку, приходять неве
змаганнях
і завоювала один легкоатлет — з Кі личкі групи спортсменів.
бронзову нагороду на все ровоградського технікуму І турніри такі безбарвні,
союзному турнірі вихо механізації сільського гос нецікаві.
ванців сільськогосподар подарства — мав резуль
У постанові ЦК КПРС і
ських технікумів.
тат на рівні другого роз Ради
Міністрів
СРСР
«Про дальше піднесення
Ділився досвідом робо ряду.
Не кращі результати ви масовості фізичної куль
ти інструктор по спорту
і спорту» йдеться
колгоспу «Победа» Мало- хованців технікумів на тури
висківського району Вале- • змаганнях з велоспорту, про поліпшення роботи по
рій Петриченко, який не кульової стрільби, важкої керівництву фізичним ви
тільки тренує спортсменів атлетики. І не дає підста хованням населення, про
по
заходів
з хліборобського колекти ви твердити, що в колек здійснення
ву, а й готує їм заміну в тивах фізкультури серед дальшому зміцненню масекції, згуртованій з міс ніх спеціальних навчаль теріальної бази фізкуль- І
цевих
школярів.
них закладів на низькому турного руху на основі
Делегати
конференції рівні
спортивно-масова планових завдань. І чима
активісті» «Колоса*4 І
вітали й завідуючу дитя робота, погано працюють ло
чим
садком
колгоспу викладачі
фізвнховаиня, правильно орієнтуються, в
«Шлях* до комунізму» До- громадські тренери та ін цьому напрямі. Та є іЦе
лшіського району Людми структори по спорту. З багато її таких, котрі без
лу Корневу, котра постій цих причин лише 3 спорт відповідально ставляться
но
організовує
масові смени із семи технікумів до своїх обов'язків. Не
спортивні поєдинки, де ви увіходять до складу збір видно віддачі тренеріп. ін
ступають батьки і їхні ді- них. які виступають на структорів по спорту, неї
тн-донікільнята.
Сама третіх спортивних іграх створено умов для трену-1
Корнева
теж
і
постійно
молоді республіки.
На вапь провідним спортсме ї
тренується і вже! кілька
_____
республіканських спарта нам. Звідси й програш.І
років підряд стає чемпіон кіадних змаганнях пред Волпняип. наприклад. ма'-|
кою обласної ради з бага ставники Новомпргород- ють гірші спортивні б.'їзж
тоборства ГПО.
ського зоотехиікуму, на менше у них фахівців, і
f* АМЕ завдяки таким ен приклад, були тільки на менше коштів на спорти»-1
тузіастам v колективах 102-му місці серед команд но-масову роботу, але в І
«Ко лоса» за звітний пе 110 середніх навчальних республіканському еонів-1
ріод відбулися позитивні закладів
України.
А дієтичному змаганні спор-1
зміни в розгортанні масо спортсмени кооперативно тивних організацій «Коло ■
вості, в підвищенні май го технікуму — останні, са» випереджають кірс-востерності сільських спорі • двадцять п’яті, в респуб градців. Значить, треба ■
перебудувати стиль робо-1
сменів. Тут підготовлено ліці.
’
підрозділів.']
одного
майстра спорту "З \ звітний період акти- ти багатьох підрозділів.
міжнародного класу, 10 *^вістн «Колоса» викона Такої думки були ВСІ ДВ-:
майстрів спорту
СРСР. ли чималу роботу по бу легати.
захоплюю’1
А
І ІЗ кандидатів у майстри,' дівництву нових спортив спортивні турніри, де ло
1050
першорозрядників, них споруд. Уведено в дію являються імена перепек
понад 90 тисяч спортсме 2 типових
стадіони, 4 тивних спортсменів, фі-‘ |
нів масових розрядів і спортзали.
одну веслу культурні працівники з І
значківців ГПО. Тільки у вальну базу, сотні простих «Колоса» вміють улашто-1
відомчих
спартакіадних майданчиків. Чи не най вуиатп. Прикладом цього!
турнірах узяло участь по краще попрацювали фіз є змагання за програмок’
над 20 тисяч фізкультур культурні н комсомоль Тижня
фізкультури н
ників,
які
підвищують ські активісти у Вільшан ■УРСР. поєдинки з багато-1
свою майстерність з бага ці: воші під час суботни- борства ГПО, в яких \зя |
тоборства ГПО у 538 ко ків і недільників (за два лп участь женці. 1 уж«*!
ле кти в а х ф і з к у .іьту р и.
роки) збудували зразко пок «Колоса» був иоміт-І
На конференції аналі вий стадіон і станцію для ним. То хай же вія станс |
зувались результати вис веслу пальників, З
усіх щедрішим завтра.
тупів вихованців «Колоса» колгоспів
М. ШЕВЧУІ^і
Ульянои-

Ц
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„Молодя* колгуиар**

З стор

ПОВІДОМЛЯЮТЬ РАЙОННІ Й МІСЬКІ ШТАБИ «КП»

СЕМІНАР
«ПРОЖЕКТО
РИСТІВ»

ПРИЦІЛНА ЯКІСТЬ
Комітет
комсомолу,
штаб
«Комсомольського
прожектора» Світловодського заводу чистих металів
особливу увагу
приділя
ють боротьбі з простоями
устаткування, безгосподар
ністю, розбазарюванням,
посяганням на соціаліс
тичну власність, порушен
нями трудової дисципліни.
Як правило, свою роботу.
«КП» координує з народ
ними
контролерами. За
підсумками
рейдів
ми
складаємо акти з перелі
ком зауважень і пропози
цій,
визначаємо строки
усунення
недоліків.
Оформляємо
стенди. По
закінченні строків прово
димо повторні рейди.
Тепер особливого зна
чення набуває дисципліна
праці. Вона — один із ре
зервів підвищення ефек
тивності виробництва, який
не
вимагає капітальних
вкладень, але дає помітну
й швидку віддачу. В штабі
«КГІ» ми постійно аналі
зуємо стан трудової дис
ципліни, при цьому спря
мовуємо зусилля «прожзктористів» на
запобігання
випадкам її порушення, на
створення атмосфери вза
ємної вимогливості, обста
новки
нетерпимості до
прогульників. На нашому
заводі одна втрачена хви
лина обходиться робітни
кові у декілька копійок, а
в цілому ж ми втрачаємо
чималі
кошти.
Комітет
комсомолу і «Комсомоль
ський прожектор» вивчили
причини втрат
робочого
часу на заводі. З’ясувало
ся, що чималі втрати часу
пов’язані із запізненням
на роботу. Запізненням
сприяє недосконала про
пускна система на підпри
ємстві, низька дисципліна
окремих робітників.
Відрадно, що нині втра
ти робочого часу порівня
но з минулим роком змен
шились у півтора раза, за
кінчується
реконструкція
заводського
контрольнопропускного пункту, підви
щилась трудова дисциплі
на.

Сьогодні кожен карбо
ванець
капіталовкладень
повинен освоюватись від
разу і приносити
еконо
мію. А що у нас? Устатку
вання морально старіє ра
ніше, ніж закінчується бу
дівництво чи реконструк
ція цеху. І це тоді, коли
на складах
залежуються
необхідні верстати.
Цой
факт виявили «прожекто
ристи» під час перевірки
складів відділу устаткуван
ня. Виявили й те, що біль
ше трьох років під відкри
тим небом пролежали по
ліровані
меблі на суму
1050 карбованціз. За цей
час меблі, звичайно, зіпсу
валися. На
матеріали ос-

ноеного
виробництва у
нас на встановлено конт
рольних норм витрачання.
До речі, ці норми часто
змінюються. Ось що тра
пилось, наприклад, з ал
мазною пастою. Згідно з
технологічним
процесом
ми її отримали, та не ми
нуло й
двох місяців, як
пасту 1 чомусь замінили на
абразивний порошок. Пас
та ж зіпсувалася,
сотні
карбованців пішли за віт
ром.
Великої
шкоди вироб
ництву завдають зловжи
вання окремими робітни
ками алкоголем. З такими
робітниками ведемо рішу
чу боротьбу. Крім випус
ків «КП», раз. на квартал
організовуємо «профілак
тичний день», на який за
прошуємо працівників ме
дицини, правових органів,
їхні бесіди по заводському
радіо дають
відчутні ре
зультати.
Десята- п’ятирічка була
п ятирічкою ефективності
і якості. Курс на якість на
мічено і в нинішній, тому
наша комсомольська орга
нізація веде широку орга
нізаторську й
пропаган
дистську роботу по випус
ку високоякісної продукції.
Для цього створено завод
ський штаб якості,
пости
якості у всіх цехах, брига
дах, змінах. Основна фор
ма роботи цих
постіз —•
проведення масових що
тижневих. перевірок якос
ті. Про виявлені недоліки
ми обов'язково повідомля
ємо керівників цехів, ви
пускаємо стіннівку
«Сиг
нал про брак».
У тих ви
падках, коли допускається
брак з вини постачальни
ка сировини,
заводський
комсомольський
штаб
якості надсилає бракоро
бам оекламації.
Завдяки
цьому у нас зекономлено
чимало сировини і мате
ріалів, на особовий раху
нок тільки минулого року
перераховано
342 тисячі
карбованців.
Працюючи
під
девізом «ГІ ятирічці
якості —
комсомольську
гарантію!», комсомольці і
молодь підприємства до
билися того, що 29,3 про
цента вироблюваної про
дукції йде
з державним
Знаком якості.
Нині заводський комітет
комсомолу
одним з ос
новних завдань своєї ро
боти вважає дійовіше нав
чання
«прожектористів».
Гадаю, що це питання не
обхідно
порушувати
з
масштабах не тільки нашо
го міста, а й усієї області.
8. ПОЛІКАРПОВА,
начальник
штабу
«Комсомольс ь к о г о
прожектора»
Сіітловодського
заводу
чистик металів.

Кіровоград.
Недавно в
Будинку політосвіти обко
му Компартії України від
бувся одноденний семінар
членів міського й район
них штабів «Комсомольсь
кого прожектора», началь
ників і заступників шта
бів «КП» первинних комсо
мольських
організацій.
Про те, як дозорці повин
ні контролювати впровад
ження нової техніки і тех
нології, раціоналізаторсь
ких пропозицій
у вироб
ництво, розповів завідую
чий відділом раціоналіза
ції, винахідництва і патен
тів Кіровоградського за
воду тракторних гідроаг
регатів В. І. Генов.
Реко
мендації щодо проведен
ня деяких вибіркових пе
ревірок, дав
«прожекто
ристам» заступник голови
обласного штабу «Комсо-

мольського прожектора»
Анатолій Чекменьов.
На конкретних прикла
дах завідуючий
Придніп
ровським відділенням’ Ук
раїнського філіалу на/козо-дослідного
інституту
праці А. Д. Руснак
пока
зав, як слід аналізувати ос
новні показникигоспоцарської діяльності цеху, діль
ниці, бригади, зміьи (про
дуктивність праці, викори
стання
робочого
часу,
якість продукції та інші).
На що молодим дозорцям
треба насамперед зверта
ти увагу, коли вони пере
віряють дотримання санітарно-побутозих
умов у
гуртожитках і їдальнях, —
про це вів мову лаборант
міської
санепідемстанції
І. Сосна.
На семінарі йш/.а мова
про інші ділянки роботи
«прожектористів». Спеціа
лісти різних установ міста
радили, як краще прова
дити спільну роботу «Ком
сомольського прожекто
ра» із
заінтересовани/ди
організаціями,
як «КП»
має боротися
за збере
ження соціалістичної влас

ності на підприємствах то
що.
Після
навчання та ін
структажу молоді дозорці
перевірили умови прожи
вання і відпочинку молоді
в гуртожитках.
Разом з
працівниками міського ко
мітету народного контро
лю здійснили рейд по тор
говельних підприємствах.

РОБОТІ- <
РОБОЧИЙ ЧАС
Гайворон.
«Прожекто
ристи» Гайворонського ло
комотивного депо постій
но ведуть боротьбу
за
ефективне
використання
молодими залізничниками
робочого часу. Ось і не
давно дозорці влаштували
кілька таких рейдів. Вони
простежили, хто спізню
ється на роботу,
скільки
часу йде на кожну робочу
операцію у недисциплінованих порівняно
із сум
лінними, як часто бувають
«перекури» на робочому
місці, чи кожен робітник
депо закінчує роботу в ус

тановлений строк... Еконо
місти допомогли підраху
вати збитки, яких завдають
підприємству ті, хто
но
знає ціни робочій хвилині.
«Прожектористи» обго
ворили наслідки рейду на
засіданні штабу. Матеріа
ли рейдової бригади пере
дано адміністрації
депо.
Результати яскраво й гост
ро висвітлив орган штабу
«Комсомольського
про
жектора».
Питання
ефективного
використання робочого ча
су стане предметом сер
йозної розмови на най
ближчих комсомольських
зборах.
Досвід роботи дозорців
Гайворонського
локомо
тивного депо
заслугозує
уваги.
Начальник штаб/
Антоніна Бабчук до прове
дення рейдів залучає ба
гатьох комсомольських ак
тивістів, участь у них по
стійно бере секретар ко
мітету комсомолу Анато
лій
Загоруйко. Районний
комітет ЛКСМ планує дос
від залізничників зробити
надбанням усіх «прожек
тористів» району.

Штаб «Номсомог.ьського прожектора» механоскла
дального цеху № 1 заводу «Червона зірка» — один з
найкращих на підприємстві. Молоді дозорці 2 — 3 рази
на місяць проводять рейди. Працюють в основному за
заздалегідь складеним планом, але їм часто доводиться
й відхилятися від нього, коли
надходять тривожні
сигнали з дільниць, ноли ті чи інші недоліни потрап
ляють на оч> самим
«прожектористам». Кожен рейд
висвітлюється в друкованому органі штабу, дозорці
регулярно контролюють усунення недоліків. Дієвість
виступів — критерій роботи штабу «Комсомольського
прожектора». Тісний зв’язок підтримують молоді до
зорці з народними контролерами, переймаючи досвід
старших колег.

На
знім
ках:
А над ви
пуском чер
гового номе
ра
«Комсо
мольсько г о
проже к т ора»
працюІоть
члени
штабу токар
Олекса н д р
НАПЛУН О В,
началь ник
штабу «КП»
Валент ина
БАША, комплектувал ьницл Олога
КУЧЕРЯВА;
а, резуль
тати недав
нього рейду
ВИСВІТ Л Ю €

орган штабу
«КП».
Фото
В. ГРИБА.

/Т^післяЛ

^аУВИСТМПіу
« Рятуйте!
на початку
зими»

дільники, під час яких мо
лоді трудівники закінчили
збирання цукрових буря
ків. Цим самим вона знач
но поповнили
кормовий
баланс колгоспу.
На зборах ухвалено рі
шення про створення ком
сомольсько - молодіжного
колективу на молочното
варній фермі N2 1. Плану
ється створити КМК кормодобузників, улаштовува
ти молодіжні суботники і
недільники в період заго
тівлі кормів.
Віру Крадожон,
котра
не зуміла належним чином
організувати роботу комі
тету комсомолу, увільнено
від обов'язків секретаря
комітету. На звітно-вибор
них комсомольських збо-*1
рах своїм
ватажком мо
лодь обрала Олену Нертик.

Під таким заголовком
було зміщено в нашій га
зеті за 26 листопада кри
тичний матеоіал, де йшла
ся про недоліки з органі
зації зимівлі громадської
худоби в колгоспі
імені
Ульянова Кіровоградсько
го району.
Як повідомила редакцію
перший секретар район
ного комітету комсомолу
Т. Сушкова, газетну публі
кацію обговорено на ком
сомольських зборах пер
винної організації колгос
пу. Критику визнано спра
Під таким заголовкам у
ведливою. Збори намітили жовтні цього року в нашій
заходи для подолання від газеті було опубліковано
ставання в тваринницькій критичний матеріал, у якогалузі.
му говорилось
про ви
Зокоема, в господарстві робничі недоліки на будів
Липнязького цук-1
проведено
дза комсо ництві
мольсько-молодіжних не роззводу.

«По воду—

до Липняжки»

Як повідомив секретар
парторганізації
Василь
Федорович
Степанцов,
кореспонденцію обгово
рено на засіданні партбю
ро. Критику визнано пра
вильною.
Начальникові
ПМК Е. І. Взлюкасу, голов
ному інженерові В. Г. Дзценку, начальникам вироб
ничих дільниць В. П. Лебедовському, Б. В. Денисенку та І. В. Левенецю суво
ро вказано на несерйозна
ставлення
до виконання
безпосередніх обов'язків.
Нині
до всіх житлових
вагончиків підвели тепло
трасу, вчасно доставляють
на майданчики будівельні
матеріали.
Бюро парторганізації зо
бов язало керівників будо
ви найближчим часом усу
нути інші
недоліки, про
які повідомляла газета.
А ось що повідомляє з
приводу публікації керую
чий трестом «Кіровоградмашвзжбуд» В. С. Бабїн:
— Питання, порушені га
зетою, розглян/тз на за
сіданні керівників тресту.
Для вчасної та безпере
бійної доставки
бетону,
розчину до 25 грудня цьо
го року буде
закінчено
на будівельному майдан
чику монтаж електропід
станції для
постійного

електропостачання бегонорозчинного вузла;
— начальника ПМК Е. І.
Валюкаса зобов'язано за
безпечити
підготовку
під’їзних доріг на об’єкти.
Дорогу до 60-квартирного
будинку вже прокладена;
— для доброякісного
виконання штукатурних ро
біт управління механізації
будівництва
виділило на
об’єкти штукатурну стан
цію;
— для забезпечення ро
бітників будівельними ма
теріалами за тижнево-до
бовим графіком створено
оперативну групу з праців
ників управління виробни
чо-технічної комплектації
та автобази;
—
виділено черговий
автобус, який обслуговує
будівельників.
Постійно
працює автомашина, котра
завозить питну воду у вагон-містечко. До 25 грудня
цього року стане де ладу
магазин;
— керівництво ПМК зобов’язано
забезпечити
нормальні побутові умови
робітникам, які прожитаюгь у будмістечку, організувзти продуктивну робо
ту бригад на будівельних
майданчиках основних спо
руд :•
•
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Орбіта. „ С у ау т ни
Дедалі популярнішим стає
туризм серед МОЛОДІ. У ВИ
ХІДНІ, під час відпусток чи
канікул юнаки і дівчата ви
рушають
у мандрівки но
рідному краю, подорожують
но містах і селах своєї об
ласті, республіки, країни або
за туристськими путівками
їдуть відпочивати за кор
дон.
Нинішнього року 558 мо
лодих кіровоградців побува
ли в багатьох країнах со
ціалізму, а також у Порту
галії, Туреччині, Греції, на
Кіпрі і Мальті. Враження
»ід поїздок у зсіх — найкра
щі. Про це свідчать відзиви,
листи, повідомлення, що
надходять
від туристів.
Зміцнилися інтернаціональні
зв’язки під час відвідання
кіровоградця.ми
Болгарії,
НДР, Чехословаччиии.
Багато іноземних туристів,
у свою чергу, побувало на
Кіровоградщині. Відомо, іцо
иайдійовіша форма пропа
ганди радянського способу
життя — це його наочний
показ. Тому обком комсомо
лу, Бюро міжнародного мо
лодіжного туризму «Супут
ник», яке координує турист
ські поїздки, райкоми комсо
молу велику увагу приділя
ють
організації прийому
іноземних туристів. Спеціа
лізовані програми, цікаві
маршрути, зустрічі — рсс
спрямовано на те, щоб гості
мали якнайповніше уявлення

про життя радянських лю
дей.
Новим змістом наповню
ються туристські поїзди і на
Кіровоградщпну для болгар
ських механізаторів, які що
року приїздять на традиційне засідання міжнародного
клубу «Кіровоград—Толбухін». Адже для них вони ма
ють не тільки пізнавальний,
а іі діловий характер.
Про молодіжний туризм
по рідній країні вже можна
сказати, шо він стзє масо
вим видом відпочинку. Лише
ТИСЯЧ
нинішнього року 18
юнаків і дівча? нашої облас
ті скористалися послугами
Бюро міжнародного моло
діжного
туризму «Супут
ник» (БАШТ). 180 чоловік
побували в міжнародних
молодіжних таборах і цент
рах, таких, як «Юність» у
Мінську, «Болгар» у Костро
мі, «Березовий гай» в Іва
ново, «Ластівка» в Єревані,
< Верховина»
в Ужгороді.
Півтори тисячі кілометрів
на комфортабельних сучас
них теплоходах долають за
14 днів учасники Дніпровсь
кого круїзу. Вони оглядають
і 1 міст республіки, здійсню
ють екскурсії на головні гід
ротехнічні споруди Дніпров
ського енергетичного каска
ду,
відвідують всесоюзні
ударні комсомольські будо-'
ви.
' Не менш
цікавий круїз

«Ленінград — Кіжі — Пет
розаводськ».
1 все ж .мені хочеться на
гадати, що туристські поло
ли,
круїзи,
організацію
яких здійснює БАШТ, — не
не тільки розважально-піз
навальні заходи, а й, насам
перед, заходи виховання у
юнаків і дівчат почуття ра
дянського патріотизму
і
пролетарського інтернаціо
налізму. Саме залучення і
причетність молоді під час
туристських подорожей до
великих трудових справ кра
їни передбачає туристська
експедиція
«Моя Батьків
щина — СРСР», яку прово
дить
БММТ
при ПК
ВЛКСМ.
ГІонад 26 тисяч молодих
кіровоградців уже включи
лися в що експедицію. Вони
здійснюють походи за марш
рутами «Ордени Батьківщищппн на прапорі комсомо
лу», під час яких
відвіду
ють музей героїв підпільної
комсомольської організації
«Спартак» в с. Іхрасногірді
Гслоравівського району, му
зей авіації та космонавтики
при вищому льотному учи
лищі цивільної авіації. 3,7
тисячі земляків — учасникіз
експедиції
нагороджено
бронзовими значками.
Активну участь в експеди
ції беруть школярі області.

удостоєні звання бригад ко
муністичної праці?
3. Скільки всеросійських
-мобілізацій провів комсомол
у роки громадянської війни
іа іноземної. інтервенції3
Під якими лозунгами вони
проводились?
4. У роки якої п’ятирічки
виник стахаковськиіі рух?
Назвіть його
ініціаторів і
перших ударників у різних
галузях народного
госпо
дарства. Назвіть імена піо
нерів — Героїв Радянського
Союзу і Героїв Соціалістич
ної Праці.
5. Коли засновано Книгу
пошани Всесоюзної піонер
ської організації імені В. І.
Леніна? Назвіть імена геро
їв, занесених до Книги пер
шими.
6. Коли прийнято постано
ву
секретаріату
ЦК
ВЛКСМ про участь міських
комсомольських організацій
у відродженні стародавніх
російських міст після Вели
кої Вітчизняної війни? На
звіть ці міста.
7. Коли і де проходив І
Всесвітній фестиваль молоді
і студентів? Скільки і де та
ких фестивалів було про
ведено?
8. Назвіть перші ударні
комсомольські будови краї
ни. Скільки
важливих на
родногосподарських об’єк-

Маршрути
їхніх поїздок
пролягають через усі .містагерої, визначні місця рідно
го краю. Особливо
добре
виконують завдання експе
диції учні 5—10 класів Кіро-г
воградської середньої шко
ли № 32, всіх
шкіл міста
Знам’янки.
Враховуючи зрослий інге:
рсс молоді до туризму, ба
жання юнаків і дівчат браги
участь в експедиції,
Бюро
міжнародного молодіжного
туризму «Супутник»
при
ЦІ< ВЛКСМ проводить вік
торину «Моя Батьківщина—
СЙСР», присвячену 60-річчю
утворення Союзу РСР. Про
ходитиме вона в кілька ту
рів. Брати участь у ній мо
жуть усі бажаючі. Перемож
ців буде нагороджено без
платними туристськими пу
тівками «Супутника».
Ось запитання
першого
туру вікторини, присвячено
го XIX з’їздові ВЛКСМ:
1. Наша спілка називаєть
ся — Всесоюзна Ленінська
Комуністична Спілка Моло
ді. З якого року вона носить
то назву? Як називалась
вона в перші
роки після
створення?
2. Коли і де відбувся пер
ший масовий комуністичний
суботник? Коли народився
рух за комуністичну працю,
які бригади першими були

Медицина проти
— Вам необхідна негай
на операція.
— Та що ви, лікарю, я
на неї ніколи
не погод
жусь!
— У вас рак...
Кожен із хворих людей
рано чи пізно
починає
пригадувати,
з чого все
почалося. Знервована лю
дина тремтячими пальцями
намагається
витягти си
гарету. І раптом з ненавис

тю стискає пачку в кулаці.
Ось він, винуватець лихаї
На жаль, розкаяння
при
йшло надто пізно.
Даремно звинувачувати
розфасовану в пачки от
руту під назвою «Прима»,
«ВК», «Космос» тощо. У
своєму захвзрюеанчі вин
на сама людина, яка тяг
нулася за сигаретою, щоб
заспокоїтись,
відпочити,
зосередитись, та й просто

Т овари—поштою

так, щоб убити час. 1 сама
вкорочувала
собі
віку.
Замість очікуваного заспо
коєння починалася аритмія
серця, замість бадьорості
приходили втома і голов
ний біль...
Доведено та
кож, що’ збільшення кіль
кості ракових
захворю
вань органів дихання, зо
крема гортані,
бронхів і
легенів, перебуває в тіс

ному зв’язку з вживанням
сигарет.
До лорвідділення облас
ної лікарні нерідко звер
таються хворі, допомогти
яким може лише терміно
ва операція. Рак
гортані.
Це тяжке захворюрання в
99 випадках із ста “викли
кається курінням.
— Якби ж я знав, що та
ке станеться! — думають
з відчаєм хворі, проклина-

До відома вчителів, батьків,
школярів

Ростовська-на-Дону база Посилторгу
надсилає на замовлення
населення накладною платою
годинники наручні чоловічі;

З мстою ширшого охоплення школярів
творчістю

«Ракета» — у хромованому корпусі з центральною
секундною стрілкою, з протиударним пристроєм на 19
рубінових каменях (26 крб.);

технічною

ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ

ОРГАНІЗОВУЄ ЗАНЯТТЯ ТЕХНІЧНИХ
КІВ У ТАКИХ РАЙОНАХ МІСТА:

ГУРТ

«ЗИМ» — у хромованому корпусі, на 15 рубінових
каменях (23 крб), з кольоровим циферблатом і брас
летом (32 крб.);

автомодельний, радіотелевізійний, автоматики, фо
толюбителів, автоконструкторс'ький, авіамодельний —
на СІОТ по вул. Гоголя, 86;

«Восток» — з центральною секундною стрілкою,
протиударним пристроєм, на 17 рубінових каменях, з
кольоровим циферблатом, . у хромованому корпусі
(ЗО крб.), у позолоченому корпусі (40 крб.);

радіооператорів — по пр. Комуністичному, 4-а, та в
середній школі № 5;

«Восток» — з центральною секундною
стрілкою,
протиударним і календарним прнстоями, на 18 рубі
нових каменях, у позолоченому корпусі (38 крб);
«Полет» — з центральною секундною стрілкою,,
протиударним пристроєм, на 17 рубінових каменях, у
позолоченому корпусі (47 крб.), у позолоченому з по
двійним календарем (56 крб.), у хромованому корпу
сі (32 крб. 50 коп.), у хромованому корпусі з подвій
ним календарем (34 крб.);
електронний «Электроника 5Б6-202» — з кольоро
вим циферблатом, браслетом (від 45 до 50 крб.).
Ціни на годинники зазначено без витрат на пере
силку.

Замовлення надсилати на адресу: 344707, м. Ростов-на-Дону, вул. Берегова, 101, база Посилторгу.
Строк приймання замовлень на електронні годинни
ки — 20 днів з дня опублікування в газеті.
Зам. 118.

Ростовська база Посилторгу.

технічного моделювання (для МОЛОДШИХ школярів),
картингістів — по вул. Курганній, 58;
кінооператорів, радіотехнічний — по вул Волкова, 6,
підлітковий клуб жеку № 5;

нової техніки і сільськогосподарського моделюван
ня, фотолюбителів — по проспекту «Правды», 2, під
літковий клуб жеку № 3;
кінодемонстрагорів — підлітковий клуб жеку № 7;
промислового моделювання — в школі № 26;

сільськогосподарського моделювання
№ 25.

Адміністрація.

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 30.

ЛКСМ Украины.
БК 04625.

Індекс 61107.

ПОНЕДІЛОК
ут
10.00 — «Актуальна ка
мера». 10.35 —
«Доброго
вам здоров'я». 11.05 — «В
ефірі — пісня».
11.10 —
Художній фільм «Смак хлі
ба». 1 серія. 12.30 — Зу
стріч з театром. 13.45 —
Виступають
художні ко
лективи
Дніпропетровсь
кої області. 16.00 — Нови
ни. 16.10 — «Срібний дзві
ночок».
16.30 — «Това
риш». 17.00 — «Народні та
ланти». 17.30 — «Рішення
XXVI
з'їзду КПРС — в
дії». «Тваринництво
—

X

КІРОВОГРАДСЬКИЙ

Обсяг 0,5 друк, ар».

Т. БАРСОЦЬКИИ,
старший
референт
БММТ «Супутник».

ня переходять
у хроніч
ні, починають
руйнувати
серце, суглоби,
нирки та
інші органи.
Більшість курців усе це
знають, розуміють, але.Д
Що треба, щоб кинути пау
лити? Перш за все — ба*
жання. І, звичайно ж, по
трібна сила волі.
Д. ЛИНЧЕНКО,
лікар - отоларинголог
обласної лікарні.
м. Кіровоград.
_____ _____ \

В. о. редактора
А. РОМАНЮК.
ударний фронт». 18.00 —<
К. т. «День за днем». (Кірог:
воград). 18.15 — Оголошен
ня. (Кіровоград). 18.25 —у
Фотохвилинка.
(Кірово
град). 18.30 —
Музичив
мозаїка. 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — Кон
церт. 20.15 — «На міжна
родній хвилі». 20.45 — «На
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — «Погляд у
майбутнє».
Перспектива
розвитку .літакобудування;
В Передачі беруть участь:
Герой Соціалістичної Праці;
Генеральний авіаконструк
тор О. К. Аптонов. Герой
Радянського Союзу льотчи-пипробувач ІО. В. Кур-»
лін. По закінченні — Нови
ни.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОС

ПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
ОГОЛОШУЄ НАБІР
па заочні й вечірні шес
тимісячні підготовчі курси
для вступу до інституту в
1982 році.
Заняття проводитимуть
ся три рази на тиждень,
вечорами, за програмами
вступних
екзаменів; для
тих, хто навчатиметься за
очно, працюватиме кон
сул ьтпункт.
Приймають осіб, які ма
ють середню освіту, а та
кож учнів 10-х класів, учи
лищ, технікумів.
Документи: заява
па
ім’я ректора,
квитанція
про внесення плати за нав-

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової раГс о436’ °'Дпопідального секрета~ 2-46-87: відділу комсомольського
~ 2'46“57і віДДІлу пропаганди —
ОЛКОС фДД'ЛУ учнівської молоді —
2-45-35; відділу військово-патріотичного
виховання та спорту — 2-45-35; відділу
оголошень — 2-56-65; фотолабораторії —
2-45-35; коректорсьної — 3-61-83; нічної
реданції — 3-03-53.

316050, МСП

областного комитета

— в школі

По довідки звертатися на адресу: м. Кіровоград,
сул. Гоголя, 86. Телефони: 2-41-13. 2-40-74, методкабі
нет.

ПАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

На украинском языке.

судномодсльннй (буд. № 11), радіотехнічний (буд.
№ 9), електроніки, фотолюбителів, технічного моде
лювання (буд. № 13) — по вул. Кременчуцькій;

Зам. 121.

«Молодой коммунар» —

•очи той день, коли вони
зробили першу
затяжку.
Тільки тепер їм стає зро
зумілим,
що на кінчику
сигарети вони спалювали
своє життя.
Безперечно, не всі курці
обов’язково мають захво
ріти раком. Але важко пе
релічити інші
хвороби,
які підстерігають людину
із сигаретою. Так, скажімо,
курці частіше, ніж усі’інші,
скаржаться на хрипоту, на
сухість у горлі, кашель. У
них у тяжчій формі проті
кають тонзиліти, ларингі
ти, частіше ці захворюван

тів одинадцятої п’ятирічки
оголошено
ЦК
ВЛ КСМ
ударними комсомольськими
будовами? Над
якими з
них здійснює шефство ваша
обласна,
республік анськА
комсомольська організація?
9. Коли і в яких містах
нашої країни відкрито музеї
Дружби народів СРСР?
Друзі! Відповіді надси
лайте до редакції журналу
«Турист». Строк — не пізні
ше 22 квітня 1982 року. 11а
конверті зробіть помітку:
«Вікторина «Моя Батьків
щина — СРСР».
Якщо ж ви маєте бажання
під час відпустки подорожу
вати, звертайтеся до рай-»
комів і міськкомів комсомо
лу, у Бюро міжнародного
молодіжного туризму «Су
путник» при обкомі комсо
молу, — і ми завжди допо
можемо
в організації ту
ристської поїздки. Наша ад
реса: місто Кіровоград, вул.
Фрунзе,
10.
Телефонні
7-35-77, 7-35-89, 7-31-70.
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чання (гроші—18 крб. за
вечірнє навчання і 20 крб.
за заочне—надсилати пош-.
товим переказом на поточ
ний рахунок 14118 Кірово
градського інституту сіль
ськогосподарського маши
нобудування в міському
управлінні Держбанку).
Приймання документів
— щодня, крім неділі, з 9
год. по 18 год. ЗО хв., у су
боту — з 9 год. по 14 год.
ЗО хв.
Адреса: м. Кіровоград,
вул. Орджовікідзе, 5, аул.
Ректорат.

237.

Галета виходить у вівторок,
четвер і суботу.
Друкарня імені Г. М. Димитрсаа
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вуп. Глінки,

