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Бюро обкому Компартії України схвалило звернення
кслективів Богданівської імені В. І. Леніна та Комишу«
ватської середніх шкіл,
Гаїїворонського міжшкільного
навчально-виробничого
комбінату,
Кіровоградського
МПТУ № 8, технікуму механізації сільського господар
ства, педагогічного інституту імені О. С. Пушкіна під де
візом «Бережливість у малому — економія у великому»,
опубліковане
в газеті «Правда
Украйни» 2 квітня
1982 р.
Міськкоми і райкоми партії, виконкоми Рад народних
депутатів, обком ЛКСМУ, облпрофраду зобов’язано ор
ганізувати широке обговорення звернення в колективах
учбових закладів області, забезпечити активну участь уч
нів і студентів у поході за бережливісгь і економію, ре
комендувати в усіх класах і групах відкрити
рахунки
економії, систематично підбивати підсумки цієї роботи.
Редакціям обласних, міськрайонвих і районних газет,
комітету по телебаченню і радіомовленню облвиконкому
запропоновано широко висвітлювати участь учнівських і
студентських колективів у поході за бережливість і еко
номію.

БЕРЕЖЛИВІСТЬ ! МАЛОМУ - ЕКОНОМІЯ У ВЕЛИКОМУ
ДО ВСІЄ! УЧНІВСЬКО! І СТУДЕНТСЬКО! МОЛОДІ РЕСПУБЛІКИ
Дорогі друзі!
Погляньте
навколо,
вслухайтесь у повідомлен
ня радіо, телебачення. Ко
жен день нашої країни —•
це нові будинки і машини,
лові кілометри доріг і тон
ни руди,
вугілля, нафги,
це -хліб, бавовна, молоко,
м’ясо, це чудові винаходи
і відкриття!
Все, що
ми маємо, —
справа рук наших батьків,
старших братів
і сестер,
результат здійснення пла
нів рідної ленінської пар
тії.
Як і комсомольці стар
ших поколінь, ми прагнемо
у всьому бути бойовими
помічниками комуністів. 1
в ці дні, коли комсомоліч
країни готується гідно зу
стріти свій XIX з'їзд, ми
звертаємось до всієї учнів
ської і студентської молоді
республіки:
РОВЕСНИКИ!
XXVI
з’їзд
КПРС
поставив
важливе завдання: береж
ливо ставитися до народ
ного добра, уміло, повніс
тю використовувати все,
що у нас є. Во.чо сформу
льоване чітко і ясно —
ЕКОНОМІКА ПОВИННА
БУТИ ЕКОНОМНОЮ.
Чи має це відношення
до нас, молоді, то навча
ється?
_
Так, має— пряме і без
посереднє.
Кожен з пас
може і повинен включити
ся в рух за економію і бе
режливість.
У пас, на Кіровсградшнні, колектив Комншуватської середньої
школи,
над яким уже довгий час

шефствує бригада знатно
го хлібороба
Олександра
Васильовича Гіталова, ви
ступив ініціатором походу
за бережливе ставлення
до
хліба. Компшуватці
мали на це право: прак
тично виключивши відхо
ди хлібобулочних виробів,
школа за роки десятої п’я
тирічки зекономила 322'3
кілограмів хліба. Сьогодні
юних гіталовиів підтрима
ли колективи всіх навчаль
них закладів області. Всю
ди діють «пости бережли
вих», їх можна побачити
і в шкільних їдальнях, і
гуртожитках, і поруч з ме
ханізаторами.
Чому ми почали з хліба,
невже його у нас ие виста
чає?
Ні. Сьогодні не можна
уявити собі наш стіл без
свіжої хлібини. Але якщо
хліба достатньо, хіба він
менш
цінний? Так, .він
коштує копійки, проте ми
на власному досвіді робо
ти в учнівських виробни
чих бригадах, у студент
ських загонах знаємо, що
ніякими грошима повноіо
мірою не оцінити
працю
людей, вкладену у хлібний
коровай.
Зрозуміло, * рух за бе
режливість
і
економію
не може цим обмежитися.
Він повинен рости і ши
ритись.
Здається,
що
можна економити в школі,
в студентській аудиторії?
А ми підрахували:
— Ремонт тільки однієї
школи щороку обходиться
у півтори—дві тисячі кар
бованців. Що, коли збіль

шити міжремонтний строк
служби шкільних
примі
щень,
як наприклад,
у
Богданівській
середній
школі, де він уже стано
вить сім рокіи, — а дріб
ний ремонт доручити уч
нівським бригадам. Скіль
ки заощадиться грошей по
області, по
республіці!
Комсомольські «прожекто
ристи» повинні взяти схо
ронність учбового майна
під свій контроль.
— Тільки в одному ра
йоні йде на купівлю під
ручників 12 тисяч
карбо
ванців.на рік. Давайте по
довжимо життя кожного
підручника. Хай він слу
жить нам не чогири роки,
а шість—сім.
«Книжчнпі
лікарні» вже є в школах,
але й студенти
можуть
включитись
у рух «Під
ручники — на соціаліс гич
ку схоронність».
— Якщо в класі або ау
диторії
дарма горітиме
тільки одна
лампочка на
100 ват, то за півдоби ви
тратиться майже одна кі
ловат-година електроенер
гії. Придивіться,
скільки
лампочок горить без потре
би у ваших школі, вузі. Не
проходьте мимо і напри
кінці року переконаєтесь,
скільки
електроенергії
можна зекономити. На
приклад, у профтехучили
щі № 8 завдяки суворому
контролю «постів береж
ливих» за рік зекономили
20 тисяч кіловат-годин.
— Не кожен, знає, ще
10 тонн металолому — це
десять сільськогосподарсьських машин. Але кожен

розуміє, як потрібні вони
нашому народному госпо
дарству.
Або інший при
клад. Щоб випустити тіль
ки один підручник для
шкіл усієї країни, необхід
но зрубати 7480 ялин. Не
важко уявити собі, скільки
ж лісу ми з вами можемо
зберегти. То чому ж ще не
рідко збиранням метало
лому і макулатури займа
ються тільки молодші шко
лярі? Вважатимемо
це
кровною справою усієї мо
лоді. що навчається.
— Сьогодні практично у
кожному
навчальному
закладі є техніка. Вантаж
ні,
легкові
автомобілі,
трактори і навіть комбай
ни. Як ми її експлуатуємо,
в якому технічному стані
утримуємо? Не секрет, що
часто не у зразковому. А
ось
у
Гайворонському
міжшкільному навчальновиробничому
комбінаті
саме завдяки відмінній експлуаіації
і виключенню
холостих
пробігів тільки
минулого року вдалося зе
кономити 3,3 тонни
ди
зельного палива, 4,2 тонни
бензину, а також запчас
тин і гуми
на 960 карбо
ванців. Учні технікуму ме
ханізації сільського госпо
дарства, самостійно прово
дячи ремонт і техобслуго
вування
своєї
техніки,
економлять щороку до 12
тисяч карбованців.
Тож
ставлення
до народного
добра повинне стати нор
мою для кожного.
От і виходить: бережли
вість у малому — еконо
мія у великому!

А головне
— у таких
справах молода людина
одержує високий мораль
ний гарт, на таких
прик
ладах виховується активний громадянин соціаліс
тичної Вітчизни.
Наша країна по-мате
ринському піклується про
підростаюче
покоління.
Ми навчаємось у світлих
будинках,
користуємось
безплатними підручника
ми, у пас гаряче харчу
вання в їдальнях,
ми за
безпечені затишними гур
тожитками. І не платимо
за навчання ні копійки, на
впаки, студенти ще одер
жують стипендію. А дер
жаві наше безплатне пазчаппя обходиться у тися
чі і тисячі карбованців. 1
дуже важливо навчатися
самим і навчити інших посправжньому цінити цю
турботу.
Дій зобов’язані не тіль
ки зберігати
те, що дає
нам Батьківщина, а й при
множувати її багатегза.
Тому разом з батьками
виходять у поле
діти —
учнівські виробничі брига
ди. Нинішнього року вони
вирішили допомогти у вп
рошуванні кормових буря
ків. зобов’язались узяти з
поливного гектара до ти
сячі
центнерів
цінного
корму.
Тому учні ПТУ, техніку
мів під час
виробничої
практики зводять будинки
і стоять біля верстатів ра
зом з дорослими.
Тому в жнива поруч із
хліборобами
працюють
механізовані збиральні за

гони, а також комуністичні
студентські загоїш, які пе
рераховують увесь свій за
робіток у Фонд миру. Так,
бійці загону
безплатпоїпраці «Крочагінець» Кіро
воградського педінституту
тільки минулого року, пра
цюючи в колгоспі імені Ле
ніна, перерахували у Фонд
миру 3350 карбованців
ЛІа Кіровоградщчпі жи
ве і трудиться великий за
гін учнівської і студентсь
кої
молоді, яка глибоко
розуміє всю міру відпові
дальності за такі серйозні
зобов’язання. І мн впевне
ні: ВСЯ
УЧНІВСЬКА І
СТУДЕНТСЬКА
ВО
ЛОДЬ
РЕСПУБЛІКИ

включиться У ПОХІД

БЕРЕЖЛИВИХ. Хай для
кожною з нас стане нор
мою комуністична ставлен
ня до навчання і праці, ко
муністичне ставлення до
народного добра'
НА ДІЛІ ПОКАЖЕМО
СВОЮ
ГОТОВНІСТЬ
БРАТИ
АКТИВНУ
УЧАСТЬ У ВИКОНАННІ
ЗАВДАНЬ, ПОСТАВЛЕ
НИХ ПАРТІЄЮ.
Колективи Бог дат
ської і Комишувагської середніх шкіл, Гькворонського
між
шкільного НсБчалькавиробккчого комбіна
ту, Кіровоградського
ПТУ № 8, технікуму
механізації сільського
господарства.. Кірово
градського педагогіч
ного інституту імені
О. С. Пушкіна.
(Газета «Правда Укра
ины», 2 квітня 1982 р.).

РЕЗОЛЮЦІЯ
•

піт з’їзду ленінсько) конуністичної спілки молоді
НО ЗВІТУ центрального КОМІТЕТУ лкент

XXIV з’їзд Ленінської Комуністичної Спілки Молоді
України проходить в обстановці, коли радянський народ
з величезним творчим піднесенням втілює в життя істо
ричні накреслення XXVI з'їзду КПРС, готується гідно
зустріти знаменний ювілей — 60-річчя утворення Сою
зу Радянських Соціалістичних Республік.
З великим задоволенням з гордістю за сеою єелику
Батьківщину сприйняли юнаки і дівчата республіки рі
шення листопадового (1^81 р.) Пленуму ЦК КПРС, який
конкретизував настанови з’їзду партії стосовно першої
половини 80-х років, намітив шляхи здійснення соціаль
но-економічної програми одинадцятої п'ятирічки.
Комсомольці і молодь республіки одностайно схвалю
ють і підтримують внутрішню
і зовнішню
політику
КПРС, плодотворну творчу діяльність Центрального Ко
мітету, його Політбюро на чолі з видатним політичним і
державним діячем сучасності, полум’яним борцем за
мир і комунізм, турботливим другом і мудрим настав
ником молоді Генеральним секретарем ЦК КПРС, Голо
вою Президії Верховної Ради СРСР товаришем Леоні
дом Іллічем Брежнєвим. Від імені всіх юнаків та дівчат
республіки XXIV з’їзд ЛКСМУ висловлює синівське ви
знання і глибоку вдячність рідній Комунісіичній партії

за невтомну турботу про підростаюче покоління, за по
всякденну увагу до молоді, до діяльності комсомолу.
З величезним піднесенням, як бойову програму дій
сприйняли комсомольці, юнаки і дівчата республіки
Привітання Центрального Комітету Компартії України
XXI 7 з їзду ЛКСМУ, гпибоко змістовну промову на з'їз
ді члена Гюлітбюро ЦК КПРС, першого
секретаря ЦК
компартії України товариша В. В. Щербицького.
Комсомол Радянської
України — бойовий загін
ЕЛКСМ — і надалі свято берегтиме й примножуватиме
революційні, бойові та трудові традиції нашої партії і
радянського народу, зміцнюватиме могутність соціаліс
тичної Вітчизни, виховуватиме гідну зміну старшим по
колінням борців за ідеали комунізму.
До свого XXIV з’їзду Ленінська Комуністична Спілка
Молоді України прийшла політично й організаційно
□міцнілою. У її лавах — понад
6 мільйонів 700 тисяч
членів ВЛКСМ. У ході здійснення рішень XXV і XXV' з’їз
дів КПРС, ХХУ і XXVI з їздів Компартії України, XVIII
з їзду ВЛКСМ і XXIII з їзду ЛКСМУ комсомольські ор
ганізації збагачуються новим досвідом, удосконалюють
форми й методи своєї роботи.
Активізації всієї діяльності республіканської
комсо
мольської організації сприяли зустрічі в ЦК Компартії

укнїни

України, з обкомах,
міськкомах і райкомах
партії з
комсомольськими працівниками й активом, де були ви
значені конкретні завдання комітетів
комсомолу по
дальшому вдосконаленню
комуністичного виховання
молоді.
Всю свою діяльність у звітному періоді ЦК, обкоми,
міськкоми, райкоми комсомолу, первинні комсомольсь
кі організації спрямовували на поліпшення ідейно-політи’-»ного, трудоаого та морального виховання, класового
загартування молоді формування в неї марксистськоленінського світогляду, комуністичних переконань.
Зросла роль комсомольських організацій у вирішенні
народногосподарських завдань, мобілізації
молоді на
підвищення ефективності суспільного
виробництва та
якості роботи прискорення науково-технічного прогре
су. Мільйони молодих трудівників беруть активну участь
у патріотичному русі «Одинадцятій п’ятирічиі — ударну
працю, знання, ініціативу і творчість молодих!». Понад
700 комсомольсько-молодіжних
колективів, 15 тисяч
виробничників до дня відкриття XXIV з’їзду ЛКСМУ ви
конали завдання десх років п'ятирічки. За звітний пері
од на ударні комсомольські будови направлено за ком
сомольськими путізками 86 тисяч юнаків і дівчат, вве-

(Закінчення на 2—3 стор.).
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XXЯ З'ЇЗДИ ЛЕНІНСЬКО! комуністичної СПІЛКИ МОЛОДІ шин»
ДО ЗВІТУ ЦЕНТРДЛЬНОГО КОМІТЕТУ ЛКСМУ

• т

(Продовження. Поч. на 1-й стор.).
дані а дію 34 найбільші промислові об’єкти, над споруд
женням яких брав шсфг.тьо комсомол республіки.
Комсомольські організації беруть актизну
участь у
здійсненні аграрної політики партії, спрямовуючи свої
зусилля на проведення механізаторського всеобучу, за‘ кріплення молоді у сільськогосподарському виробниц
тві, розвиток руху «Тваринництво — ударний фронт мо
лоді!»', пошуки й використання резервів збільшення ви
робництва сільськогосподарської продукції.
Комітети комсомолу дбають про поліпшення вихов
ної роботи серед студентської й учнівської
молоді,
підвищення особистої відповідальності кожного комсо
мольця за результати навчання.
Посилено увагу до
професійної орієнтації молоді, розвитку технічної твор
чості студентів, школярів і учнів профтехучилищ, фор
мування в них трудових ьазичок, залучення до громад
сько корисної праці. Студентськими загонами й трудо
вими об’єднаннями учнів виконано робіт на суму 1 міль
ярд 218 мільйонів карбованців.
ЦК ЛКСМУ, комітети комсомолу приділяють постійну
увагу
організаційно-політичному зміцненню комсо
мольських лав. За звітний період до комсомолу прийня
то 3 мільйони 300 тисяч чоловік. Зросла бойовитість
первинних комсомольських
організацій. Удосконалю
ються керівництво піонерськими організаціями.
Разом з тим XXIV з’їзд ЛКСМУ відзначає, що ЦК, ко
мітети комсомолу ще не повною мірою використовують
наявні можливості для поліпшення рівня виховної й ор
ганізаторської роботи серед молоді, розвитку її трудо
вої й громадської активності.
Деякі комсомольські організації допускають недоліки
й ідейно-політичному й моральному вихованні, організа
ції політичного й економічного навчання юнаків та дів
чат, не завжди дають принципову оцінку випадкам не
правильної позедінки, порушенням норм соціалістично
го співжиття окремими молодими людьми.
Частина комітетів комсомолу недостатньо турбується
про розвиток соціалістичного змагання серед молодих
виробничників, підвищення ролі комсомольсько-моло
діжних колективів, виховання в молоді високої дисцип
ліни праці, бережливого, дбайливого ставлення до на
родного добра.
Повільно вдосконалюється стиль роботи ЦК, обкомів,
міськкомів, райкомів комсомолу. Ряду комсомольських
комітетів бракує діловитості, конкретності, наполегли
вості в досягненні поставлених завдань, зацікавленого
підходу до вирішення питань комсомольського життя.
Вимагають поліпшення контроль і перевірка виконання
ухвалених рішень, добір, виховання і навчання комсо
мольських кадрів і активу.
Заслухавши й обговоривши доповідь «Звіт про роботу
Центрального Комітету ЛКСМ України та завдання ком
сомольських організацій республіки по виконанню рі
шень XXVI з’їзду КПРС і XXVI з’їзду Компартії Украї
ни», XXIV з’їзд Ленінської Комуністичної Спілки Л5олоді
України постановляє:
Схвалити діяльність Центрального Комітету ЛКСМ Ук
раїни по комуністичному вихованню молоді, мобілізації
юнаків та дівчат республіки на здійснення завдань, по
ставлених XXV і XXVI з’їздами КПРС, XXV і XXVI з’їз
дами Компартії України, XVIII з’їздом
ВЛКСМ і ХХІП
з'їздом ЛКСМУ.

І.

т

XXIV з’їзд ЛКСМ України вважає першорядним зав
данням Центрального Комітету ЛКСМУ, всієї республі
канської комсомольської організації виконання вимоги
XXVI з’їзду КПРС про формування покоління людей по
літично активних, таких, що знають справу, люблять пра
цю й уміють працювати, завжди готових до захисту сво
єї Батьківщини.
ЦК, обкомам, міськкомам, райкомам ЛКСМУ, первин
ним комсомольським організаціям необхідно постійно
збагачувати зміст,
вдосконалювати форми й методи
ідейно-виховної роботи, надавати
їй дедалі ширшого
розмаху, наступальності, тісніше пов'язувати з життям,
повніше враховувати зростаючий освітній та політичний
рівень молоді.
'
Важливим напрямком ідейно-політичної роботи комі
тетів комсомолу й надалі
має бути пропаганда
ідей
марксизму-ленінізму, рішень XXVI з’їзду КПРС, праць
товариша Л. І. Брєжнєва. Слід добиватися, щоб визнан
ня ленінської ідейної спадщини, документів партії було
органічно пов’язане з практичною участю юнаків та дів
чат в господарському й культурному будівництві.
Комітетам ЛКСМУ всіма засобами ідеологічного впли
ву формувати в молоді науковий
світогляд, класову
самосвідомість, високу політичну культуру.
“Керуючись постановою ЦК КПРС «Про дальше вдос
коналення партійного навчання
в світлі рішень XXVI
з’їзду КПРС», підвищувати дієвість політичного навчання
й економічної освіти працюючої молоді, впроваджувати
активні форми проведення занять: дискусії, практичні
завдання, суспільно-політичну практику проблемне нав
чання. Розвивати рух
комсомольських пропагандистів
«Комуністичну переконаність, активну життєву позицію
*•— кожному слухачеві».
Постійно поліпшувати організацію Ленінського заліку
«Рішення XXVI з’їзду
КПРС — у життя!», Ленінських
урокіз та суспільно-політичних читань.
Вдосконалювати роботу лекторських груп, молодіж
них лекторіїв, народних університетів, поліпшити полі
тичне інформування моледі, проведення вечорів за
питань і відповідей диспутів.
Обов язок кожного комсомольського працівника, ак
тивіста
подавати особистий приклад безпосередньої
участі в проведенні пропагандистської
роботи сеоед
молоді Постійно вчитися
мистецтву усної політичної
Оі ітації та пропаганди,
вмінню переконувати молодь,
відстоювати й захищати комуністичні ідеали.

ЦК, обкомам, Київському міськкому
ЛК-МУ глибше
вникати з роботу молодіжних і дитячих видань, редак
цій передач для молоді, телебачення і радіо, підвищу
вати ідейний рівень та дієвість виступів преси, активні
ше використовувати її для мобілізації юнакіз та дівчат
на виконання рішень XXVI з'їзду КПРС.
В умовах загострення
ідеологічного протиборства
двох систем на світовій арені комсомольським органі
заціям необхідно постійно дбати про поліпшення патрі
отичного й інтернаціонального виховання молоді, підви
щувати її політичну пильність,
готовність до захисту
Батьківщини, завоювань соціалізму, аргументовано й
оперативно викривати наклепницькі вигадки буржуаз
ної пропаганди. Дохідливо й переконливо пропагувати
ьеличезний вклад у справу збереження миру й безпеки
народів, який вносять Комуністична партія і Радянська
держава, значення нозих мирних ініціатив, висунутих то
варишем Л. І. Брежнєвим у виступах на XVII з їзді про
фесійних спілок СРСР і на урочистостях в Ташкенті. Ке
руючись постановою ЦК КПРС «ГІро 60-у річницю утво
рення Союзу Радянських «Соціалістичних Республік»,
всебічно рсзв’яснюзати молоді значення ленінської на
ціональної політики КПРС, братерсько "о спізробі гництва і взаємодопомоги народів нашої країни. Провести в
усіх комсомольських організаціях Ленінський урок «Ми
— радянський народ», активізувати проведення Всесо
юзної експедиції «Моя Батьківщина — СРСР». З’їзд під
креслює велике значення роботи по вихованню юнакіз
та дівчат на прикладах героїчної історії, спасних рево
люційних, бойових і трудозих традиціях Комуністичної
партії, радянського народу, Ленінського комсомолу.
ЦК, обкомам, міськкомам, райкомам ЛКСМУ добивати
ся, щоб у Всесоюзному поході «Дорогами слави бать
ків» брала участь кожьа первинна комсомольська орга
нізація, всі юнаки й дівчата. Прозесги 1982 року VII рес
публіканський зліт переможців
Всесоюзного походу,
присвячений 60-річчю утворення СРСР, та героїко-патріотичні читання «Подвигу молодогвардійців — жити у
віках!» до 40-річчя утворення підпільної комсомольсь
кої організації «Молода гвардія». З’їзд звертається до
комсомольців і піонерів республіки із закликом взяти
активну участь у Всесоюзній пошуковій експедиції «Лі
топис Великої Вітчизняної», оточити
піклузанням усіх
ветеранів війни та праці, сім'ї загиблих воїнів, записати
їхні споіади, зберегти для історії безцінні сторінки на
родного подвигу.
Підтримати ініціативу комсомольців і молоді сіл Кортеліси Волинської області та Копище Житомирської об
ласті й провести в кожному місті та селі мітинги про
тесту «Попіл спалених стукає в наші серця».
ЦК ЛКСМУ разом з Товариством охорони пам'ятників
історії й культури УРСР розробити й здійснити заходи
по увічненню пам’ятних місць, пов’язаних з подвигами
героїв-комсомольців.
Комітетам комсомолу активізувати оборонно-масову
роботу серед молоді, посилити морально-політичну й
військово-технічну підготовку
юнаків до військової
служби, виховувати в молоді мужність, волю, готовність
до подвигу, зміцнювати ділоаі зв’язки з організаціями
ДТСААФ, всіляко розвивати шефство над військовими
частинами та підрозділами, проводити змагання з вій
ськово-прикладних видів спорту, ігри «Зірниця» й «Ор
ля», поліпшувати роботу клубів та університетів май
бутнього воіна, створювати оборонно-спортивні табори,
військово-патріотичні об єднання, підвищувати рівень
початкової військової підготовки в учбових закладах.

II.
XXIV з’їзд ЛКСМ України вважає найважливішим зав
данням комітетів комсомолу постійне вдосконалення
трудового виховання комсомольців і молоді, всебічне
підвищення ролі і відповідальності комсомольських ор
ганізацій у здійсненні програми соціально-економічно
го розвитку країни, виробленої XXVI з’їздом КПРС, ли
стопадовим (1981 р.) Пленумом ЦК КПРС, виховання у
молодих виробничників комуністичного ставлення до
праці, залучення їх до активної участі у боротьбі за
підвищення ефективності та інтенсивності суспільного
виробництва, якості всієї роботи, прискорення темпів
науково-технічного прогресу.
Комітетам комсомолу, первинним комсомольським
організаціям
широко
залучати
молодь
до
соціалістичного змагання за виконання і перевиконання
планів одинадцятої п’ятирічки, гідну зустріч 60-річчя
утворення СРСР, підвищувати його дієвість і гласність,
розвивати наставництво, підтримувати і впроваджувати
цінні трудові ініціативи, досягнення передовиків та но
ваторів виробництва, бригадну форму організації і сти
мулювання праці.
ЦК, обкомам, міськкомам, райкомам ЛКСМУ й нада
лі забезпечувати активну участь комсомольських орга
нізацій у розвитку базових галузей промисловості, на
самперед вугільної та металургійної, предметніше зай
матися поліпшенням організації праці й побуту молодих
шахтарів, металургів, трудівників гірничорудних підпри
ємств. Добитися, щоб шефство над спорудженням най
важливіших народногосподарських об'єктів — атомних
електростанцій, вугільних шахт, унікальних металургій
них агрегатів, підприємств хімії, машинобудування, ін
ших галузей індустрії — стало більш предметним і ді
йовим. Встановити ефективний комсомольський конт
роль за виконанням замовлень для новобудов.
Ударні комсомольські будови повинні на ділі стати
зразковими за організацією праці, станом дисципліни,
культури виробництва, вирішенням побутових питань,
постановкою всієї комсомольської роботи.
Схвалити і рекомендувати для впровадження на всіх
ударних комсомольських будовах досвід роботи ком
сомольських організацій і штабіз будов киснево-кон-

вер-орно-о цеху Дніпровського металургійного заводу
ім. Ф. Е. Дзержинського та Запорізької атомної елек
тростанції по організації змагання "Зід зразкової брига,
ди — до зразкової будови». Комітетам комсомолу на
правити в нинішній п ятирічці на спорудження найваж
ливіших новобудов 80 тисяч молодих добровольцю, і
них 40 тисяч — ДЛЯ участі в розвитку паливно-енерге
тичного комплексу.
Комсомольським організаціям всебічно розвивати
шефство над легкою та харчовою промисловістю, ви
пуском товарів народного споживання, виробів для д-,.
тей та юнацтва. Широко впроваджувати досвід комсо
мольсько-молодіжних колективів підприємств лагкоі
промисловості і торгівлі Дніпропетровської, Одеської,
Львівської областей, міст Києва і Харкова по розвитку,
руху «Зроблено відмінно — продано відмінно!», ство
ренню зразкових комсомольсько-молодіжних колекти
вів у сфері обслуговування.
З’їзд закликає молодих робітників, спеціалістів, Зчених брати актизну участь в науково-технічній творчості,
розробці та освоєнні нових, сучасних машин та облад
нання, впровадженні прогресивної технології, засобів
малої механізації, добиватися скорочення ручної праці
у зсіх галузях народного господарства.
Комітетам комсомолу спільно з організаціями ВТРВ і
НТТ розвивати співробітництво комсомольських органі
зацій наукових установ, вищих учбових закладів, підпри
ємств промисловості та сільського господарства в бо
ротьбі за науково-технічний прогрес, подавати конкрет
ну допомогу в роботі радам молодих учених і спеціа
лістів, раціоналізаторам та винахідникам, регулярно
проводити огляди та вистазки НТТМ.
З’їзд вимагає від комсомольських організацій більш
активної участі у здійсненні продовольчої програми, і,
насамперед, у розвитку тваринництва, шефства над
впровадженням індустріальних технологій вирощування
кукурудзи, цукрових буряків та інших культур, соціаль
но-культурному будівництві на селі.
Розгорнути змагання за одержання кожним комсо
мольсько-молодіжним колективом не менше 50 ценінерів кукурудзи, 400 центнерів цукрових буряків з кожно
го гектара. Розвивати рух «Тваринництво — ударний
фронт молоді!». Піклуватися про поліпшення умов пра
ці, побуту та відпочинку, зростання професійної май
стерності молодих тваринників.
Повсюдно впроваджувати досвід комсомольських ор
ганізацій Черкаської області по широкій орієнтації шко
лярів на професії тваринників. Створювати кролеферми
при сільських школах, станціях юних натуралістів.
у
Активніше залучати молодих робітників і спеціалістів
до практичної допомоги селу у піднесенні культ/ри ви
робництва. За прикладом комітетів комсомолу м. Кри
вого Рога організувати шефство комсомольських органі
зацій пролтислових підприємств, будов і установ над
спорудженням зерно- і овочесховищ,
холодильників,
комбікормових заводів, переробних підприємств, со
ціально-культурних об’єктів на селі.
*
З'їзд вимагає від комітетів комсомолу більше уваги
приділяти комсомольсько-молодіжним колективам, під
вищувати їхню роль у вихованні в молодих трудівників
активної життєвої позиції, почуття колективізму, усві
домлення своєї відповідальності перед суспільством,
розвитку ініціативи, зростанні професійної майстерності.
Втілювати в життя вказівки XXVI з’їзду КПРС про те,
що економіка повинна бути економною. Комсомольські
організації зобов язані організувати масовий похід мо
лоді за економію та бережливість, високу якість про
дукції, вести рішучу боротьбу із втратами й браком,
марнотратством у використанні палива, енергії, сирови
ни й матеріалів, за зміцнення трудової дисципліни. Під
вищувати дієвість роботи штабів і постів «Комсомоль
ського прожектора».

ш

XXIV з’їзд ЛКСМ України вважає завданням першо
чергової ваги комсомольських організацій загальноос
вітніх шкіл, професійно-технічних училищ, середніх спе
ціальних і вищих учбових закладів активну участь У
вдосконаленні навчально-виховного процесу, в глибоко
му оволодінні юнаками та дівчатами знаннями, підгоГ
то в ці їх до самостійного життя і праці.
Комсомольським організаціям шкіл спільно з педаго
гічними колективами наполегливо виховувати в учнів
відповідальне і свідоме ставлення до навчання, розви
вати їх пізнавальну активність, ширше залучати ДО
предметних гуртків, факультативів, наукових товариств,
олімпіад і конкурсів, до технічної творчості.
Підвищувати ефективність роботи комітетів комсомо
лу по трудовому вихованню, гпрофесійній
ч
орієнтації
школярів, виробляти З КОЖНОГО Зі НИХ
них Гіраіи
прагнення влитися в ряди робітничого класу та колгоспного
________ о селянства,
З цією метою повніше Е::::орп<_ювувати
табори праці
,и
використовувати табори
праці та
відпочинку, учнівські виробничі бригади, постійно ДІЮ41
трудові об’єднання школярів, брати участь у створенні
навчально-виробничих
комбінатів, навчальних цехів,
майстерень. Добитися, щоб у кожній школі, профтех
училищі діяли педагогічні загони. Більше уваги приділя
ти вихованцям шкіл-інтернатів, дитячих будинків. Д°*
шкільних установ. Допомога школі, турбота про ство
рення умов, необхідних для навчання, всебічного роз
витку учнів, повинні бути найважливішою справою вс х
комсомольських організацій.
Комітетам комсомолу підвищувати рівень керівництва
піонерськ-ими організаціями, розвивати їхню ініціативу
та самостійність, поглиблювати, зміст роботи кожного
піонерського загону, дружини. Спільно з органами на
родної освіти поліпшити добір і підготовку піонерських
вожатих. Провести 1982 року республіканські та
(Закінчення на 3-й стор.).
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ласні зльоти піонерів, присвячені 60-річчю Всесоюзної
піонерської організації імені В. І. Леніна.
ЦК, обкомам, міськкомам, райкомам ЛКСМУ вдоско
налювати роботу комсомольських організацій професій
но-технічних училищ у підготовці всебічно освічених
молодих робітників, які знають спразу і вміють добре
працювати, розвивати рух «Якість знань сьогодні __ Ви_
сока ефективність роботи завтра».
Комсомольським організаціям шефствуючих і базових
підприємств та організацій подавати конкретну
допо
могу у виконанні планів будівництва і реконструкції
обєктів профтехосвітм, зміцненні нaвчaльнo-мaтep^eль1 ної бази училищ.
Комітетам комсомолу вищих і середніх спеціальних
учбових закладів вихозувати в кожного студента га уч
ня прагнення до набуття міцних знань з обраної спе
ціальності, формувати в них практичні навички організа
торської і виховної роботи.
Підвищувати відповідальність Студентської молоді за
глибоке засвоєння суспільних наук, проводити конкур
си студентських робіт із суспільно-політичної тематики.
Розвивати науково-дослідницьку роботу студентів та уч
нів, активніше залучати їх до участі в студентських кон
структорських бюро, виконання реальних курсових, та
дипломних проектів.
Розвивати рух студентських загонів, добиватися підви
щення ефективності їхньої праці. Силами студентських
будівельних загонів виконати на ударних будовах п’яти
річки обсяг робіт на суму 1 мільярд карбованців.
З їзд звертає увагу комсомольських організацій на
дедалі зростаюче значення підготовки спеціалістів ви
щої і середньої кваліфікації без відриву од виробницт
ва, створення необхідних умов молодим робітникам і
колгоспникам для продовження навчання.

XXIV з’їзд ЛКСМ України взажає одним з найважли
віших завдань комсомольських організацій вдоскона
лення морального виховання молоді, постійну турботу
про духовне зростання юнаків та дівчат, розвиток у них
високих естетичних смаків, фізичного загартування, ра
ціональне використання молодими людьми вільного
часу.
Необхідно виховувати молодь в дусі суворого дотримання норм комуністичної моралі, правил соціалістично
го співжиття, вимог радянських законів. Виховувати а
юнаків та дівчат високу культуру поведінки, такі якос
ті, як колективізм, справжню товариськість, повагу до
старших. Посилити увагу до питань зміцнення молодої
сім і, підвищувати відповідальність батьків за вихован
ня дітей. Постійно піклуватися про поліпшення виховної
роботи, побутових умов молоді, що мешкає в гурто

житках.
Комітетам комсомолу добиватися глибокого вивчен
ня основ радянського законодавства в учбових закла
дах та системі комсомольського політичного навчання,
вдосконалювати пропаганду правових знань серед під
літків, рішуче боротися із проявами споживацького
ставлення до життя, правопорушеннями, давати принци
пову оцінку кожному факту неправильної поведінки.
Ширше залучати комсомольців до діяльності добро
вільних народних дружин.
Посилити атеїстичне виховання, індивідуальну роботу
з молодими віруючими, ширше залучати до цієї важли
вої справи комсомольських працівників і активістів, ве
теранів праці, наставників молоді.
•Комітетам комсомолу спільно з профспілковими ор
ганізаціями і органами культури вести цілеспрямовану
роботу по прилученню юнаків та дівчат до багатств лі
тератури й мистецтва, вміло й раціонально організову
вати дозвілля молоді. Поліпшити використання культур
но-освітніх закладів, всебічно сприяти розвитку худож
ньої самодіяльності, любительських об єднань за інте
ресами, дискотек, звернувши особливу увагу на зміст
та ідейний рівень їхньої роботи. Більше піклуватися про
культурне обслуговування молоді на ударних комсо* польських будовах, у сільських районах. Забезпечити

конкретну участь комітетів ЛКСМУ, студентських буді
вельних загонів у створенні культурних комплексів у
кожному районному центрі.
ЦК ЛКСМУ, комітетам комсомолу сприяти ідейному
загартуванню, моральному та професійному станов
ленню творчої молоді, підвищувати її роль у комуніс
тичному вихованні підростаючого покоління.
Урізноманітнити форми
співдружності трудових ко
лективів з діячами літератури га мистецтва,
активніше
залучати творчу молодь до культурйо-шефськоі робо
ти, подання допомоги в розвитку
самодіяльної худож
ньої творчості. ЦК ЛКСМУ спільно з Міністерством куль
тури УРСР, Укрпрофрадою,
Держпрофосвітою УРСР,
творчими спілками і товариствами республіки провести
1992 року черговий зліт творчої молоді України, щоріч
но проводити фестивалі мистецтв «Молоді голоси», кі
нофестивалі «Молодість», «Людина праці на екрані», а
також конкурси на кращий твір про молодь, тижні й де
кади художньої літератури, кіно, театру, музики, живо
пису.
ЦК, комітетам ЛКСМ України спільно з профспілкови
ми і спортивними організаціями послідовно здійснювати
завдання, викладені в постанові ЦК КПРС і Ради Мініст
рів СРСР «Про дальше
піднесення масової фізичної
культури і спорту», єиробити в молоді потребу регу
лярно займатися фізкультурою га спортом, туризмом,
добиватися збільшення чисельності членів спортивних
секцій. Ефективніше використовувати
спортивні бази,
незалежно від їхньої відомчої
приналежності, брати
участь у будівництві найпростіших спортивних споруд,
дитячих ігрових майданчикі?, лижних трас, містечок
Г ПО.
Створювати за місцем проживання фізкультурноспортивні клуби,
вдосконалювати
проведення ігор
«Старти надій», змагань
на призи клубів ЦК ВЛКСМ
«Золота шайба», «Шкіряний м'яч», «Нептун», «Біла ту
ра» та інших.
У всіх дитячо-спортивних школах, збірних колективах
республіки, командах майстрів організувати цілеспрямо
ване політичне навчання, підвищити рівень ідейно-ви
ховної роботи із спортсменами.
Комсомольські,
піонерські працівники й активісти
покликані показувати особистий приклад у заняттях фіз
культурою та спортом, оволодінні комплексом ГПО, бу
ти вмілими організаторами масової фізкультурної ро
боти.

V.
XXIV з'їзд ЛКСМ України підкреслю:, що успішне
виконання поставлених XXVI з’їздом КПРС завдань що
до поліпшення комуністичного виховання молоді вима
гає дальшого організаційно-політичного зміцнення зсіх
ланок комсомолу республіки, вдосконалення
стилю м
методів роботи комітетів комсомолу, розвитку ініціати
ви й активності кожного члена ВЛКСМ.
Першорядне значення має підвищення
бойовигості
первинних комсомольських
організацій, створення в
кожній з них живої, творчої атмосфери, вміння охопи
ти своїм впливом усіх молодих людей, знайти кожному
комсомольцеві справу до душі, залучити
до активної
роботи. ЦК, обкомам, міськкомам, райкомам
ЛКСМУ
диференційовано підходити до керівництва комсо
мольськими організаціями, глибоко аналізувати їхню ді
яльність, вдосконалювати
структуру. Активно викори
стовувати з цією метею проведення огляду роботи ком
сомольських організацій
по виконанню рішень XXVI
з’їзд/ КПРС. Добитися, щоб кожна комсомольська ор
ганізація мала свою конкретну справу.
З їзд вимагає від комітетів ЛКСМУ й надалі послідов
но розвивати внутріспілкову демократію,
підвищувати
дієвість комсомольських зборів, пленумів, створювати
на них обстановку відвертого обміну думками, ділови
тості, принциповості. Розвивати критику і самокритик/,
оперативно реагувати на зауваження та пропозиції ком
сомольців.
Найважливіший обов'язок комсомольських організа
цій — вихозувати в кожного члена ВЛКСМ почуття гор
дості за приналежність до Ленінського комсомолу, осо
бисту відповідальність за стан справ в організації, вико
нання вимог Статуту ВЛКСМ.

мш
Постійну увагу приділяти поліпшенню

ці молоді для вступу до комсомолу. Проводити співбе
сіди з комсомольцями, заслуховувати їхні звіти на збо
рах та засіданнях комітетів ЛКСМУ. Посилити контроль
за станом обліку членів ВЛКСМ.

Комітети ЛКСМУ зобов’язані піклуватися про зміцнен
ня партійного ядра в комсо/лольських організаціях, ви
борних комсомольських органах, рекомендувати кра
щих комсомолоців для вступу до лав КПРС.
Комітети комсомолу, комсомольські працівники і ак
тивісти покликані що наполегливіше оволодівати ленін
ським стилем роботи, багатющим досвідом організатор
ської та політичної діяльності партії, вчитися виділяти
головне, знаходити найбілі-ш ефективні шляхи і засоби
досягнення поставлених завдань.
Активніше впроваджувати передовий досвід, краще
вивчати і враховувати у
виховній роботі особливості
різних категорій л еледі, вдосконалювати внутріспілкову
інформацію.
Рішуче викорінювати з практики комсомольської ро
боти прояви формалізму, паперотворчосгі, більше дба
ти п.оо високий ідейний зміст заходів, що проводяться,
оцінювати їх не за кількістю, а за впливом на свідомість
юнаків та дівчат, на їхні справи і вчинки. Посилити орга
нізацію і перевірку виконання прийнятих рішень. Вдос
коналювати роботу ревізійних комісій.

З'їзд зобов’язує ЦК, обкоми, міськкоми,
райкоми
ЛКСМУ приділяти повсякденну увагу добору, розста
новці й вихованню комсомольських кадрів та активу,
висувати на керівну комсомольську роботу ідейно зрі
лих, безмежно відданих справі партії, здібних і енергій
них організаторів молоді, котрі одержали загартування
в трудових колективах. Виховувати у комсомольських
працівників і активістів
відповідальне ставлення до
справи, високі моральні якості, виконавську дисципліну,
непримиренність до недоліків.

Вдосконалювати підготовку
і переаідготовку кадрів
та активу у Республіканській,
зональних та
обласних
комсомольських школах, школах комсомольського акти
ву. Поліпшувати роботу з резервом кадрів і активу.
Повніше використовувати надані Конституцією СРСР
можливості для широкої участі комсомолу в управлінні
державними та громадськими справами, вирішенні пи
тань, що стосуються умов праці, побуту та відпочинку
юнаків і дівчат. Розширювати взаємодію з державними,
профспілковими й іншими громадськими організаціями
в роботі по вихованню молоді.
Подавати повсякденну допомогу комсомольцям, об
раним до Рад народних депутатів,
керівних органів
профспілкових та інших громадських організацій у ви
конанні своїх обов'язків.
*

Боротьба почалася!
Ще тільки-но почалася
четверта навчальна чверть,
а кожен учень Канізької
десятирічки все частіше ду
має про наступне літо — ді
лове і трудове.
Яснішає небо,
щедріше
ллє проміння весняне сонце,
на полях чути гуркіт мото
рів.
Поле покликало до праці
хліборобів-батьків,
та не
байдужі до того -поклику і
ДІТИ.
Канізька середня школа.
Тут
навчально-виробнича
бригада нещодавно висту
пила з ініціативою вирости
ся високий урожай кормо
вих буряків для худоби

місцевого
колгоспу імені
Леніна.
Господарство
виділило
школярам ділянку площею
ЗО гектарів. Ще взимку кол
госпний
агроном Василь
Микитович Підлубний про
вів з учнями кілька занять з
агрономії.
Колгосп займається виро
щуванням багатьох культур
— пшениці, ячменю, соняш
нику,
кукурудзи, .гороху,
сої. Чому школярі обрали
саме кормові буряки?
Таня Почка і Наталка
Рибка,
члени виробничої
бригади, міркують по-дорослому:
— Кожен з нас багато

читає. І не лише художню
літературу. Цікавимося і
комсомольською
періоди
кою, часто обговорюємо
найважливіші
статті
в
«Комсомольской
правде»,
«Известиях», «Молоді Ук
раїни». Вони ніби звернені
конкретно до пас — «Чужо
го поля не буває», «Гігант
кормового поля». Хоч ми
ще н учні, а живемо не за
сімома мурами від отого,
що робиться в селі, колгос
пі. Ми знаємо, що іноді су
тужно буває з кормами. А
тут ось кормовий буряк, со
ковитий, поживний, що мо
же дати з гектара по 2583
центнерів коренів.

#

*

У керівництві КПРС — сила комсомолу, запорука його
невичерпної енергії й успіхів. Тісно згуртований навко
ло Комуністичної партії, зустрічає комсомол
України
знаменні події в житті Країни Рад, всього прогресивного
людства — 60-річчя утворення СРСР, 40-річчя Перемрги
радянського народу у Великій Вітчизняній війні.
Повсякденна батьківська турбота партії, держави про
молоде покоління, високе
довір’я надихають комсо/иольців. юнаків та дівчат Радянської України на само
віддану працю по виконанню завдань одинадцятої п'я
тирічки, зміцненню могутності соціалістичної Батьків
щини. підвищенню добробуту трудящих.
Для комсомольців і молоді республіки немає вищої
мети, почеснішого обов'язку ніж кожним днем свого
життя утверджувати вірність справі Леніна,
вчитися у
партії, ленінського Центрального Комітету КПРС, осо
бисто товариша Леоніда Ілліча Брежнєва боротися і пе
ремагати, завжди бути на передньому краї комуністич
ного творення

XXIV з’їзд Ленінської Комуністичної Спілки Молоді
України запевняє Центральний Комітет КПРС, Централь
ний Комітет Компартії України,
ЦК ВЛКСМ, що тричі
орденоносний комсомол України, всі юнаки та дівчата
республіки будуть ще з більшою наполеглизістю, енер
гією і ентузіазмом втілювати в життя історичні рішення
ХХУІ з’їзду КПРС, завжди і в усьому йти за рідною Ко
муністичною партією.

В ІНІЦІАТОРІВ ЗМАГАННЯ Чи ж не казковий богатир? ділянку
Правда, це на поливі. Ного
У нас поки що нема. Та є
молодечий запал, наші дужі
руки, багата чорноземом
земля! Ми за те, щоб вдос
коналювався,
впроваджу
вався індустріальний метод.
Але ми й за те, щоб наші
руки привчались до праці.
У членів шкільної вироб
ничої є чудовий старший
друг, порадник і наставник
— механізатор комуніст
Павло Олександрович Грпюрчук. Він любить молодь,
уміє з
нею працювати.
Павло Олександрович пора
дився зі старшокласниками.
Вирішили засіяти ділянку
за один робочий день. Для
цього сконструювали агре
гат з двома сівалками (до
сі сіяли лише одною). Оце
й дасть виграш у часі, який
на сівбі дуже дорогий. На

якості складу

КОМСОМОЛЬСЬКИХ рТ'ДІВ, здійсненню роботи пс підготов

перед оранкою
внесли органічні та міне
ральні добрива. Зібрали чи
мало й курячого посліду,
що буде внесений у час по
сіву. Мають уже й насіння
елітне.
— Питання стояло про
проривку, — каже секретар
парткому
господарства
М. Г. Гордієнко.—Давно ві
домо всім, що найкращий
урожай тоді, коли вона
проведена
за 8 робочих
днів. Рослина одержує про
стір, кожним своїм корін
цем дістає поживні речови
ни, вологу.
Наталка Рибка усміха
ється:
— Дискусії у пас не було,
хоч Павло Олександрович
зробив би все, щоб прорив
ку перекласти па плечі ма
шин. Та де ж тоді наша
праця, паш гарт.

Щоб ми були все літо
спостерігачами? Ні. Ми, як
один, вирішили
прорвати
буряки самі за 4 дні! Щоб і
в нас кормовий став гіган
том.

Віриться — вони здій
снять заплановане. У них
живе думка, що чужого по
ля не буває. Поле їхнє
Комуніст П. О. Григорчук
після закінчення цієї ж Ка
нізької середньої
школи
прийшов па рідне поле. За
старанну прашо вій наго
роджений орденами й ме
далями...
Йдуть і вони. Не тільки
вирощувати буряки. Йдуть
па своє поле — працювати,
дерзати, виборювати високі
врожаї...
м. СТОЯН.
с. Каніж,
Новомиргородський
райол
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ПОЗАШТАТНИЙ
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12 КВІТНЯ — ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Розповідають експонати
МОСКВИЧАМ І гостям СТО
ЛИЦІ, ЯКІ ПРИЇХАЛИ ОГЛЯ
НУ ги ВДНГ, ЗАВЖДИ ЦІКАВО
ВІДВІДАТИ КОМПЛЕКС «СА
ЛЮТ» — «СОЮЗ»—«ПРОГРЕС».
ЇХНЮ УВАГУ ПРИВЕРТАЮТЬ
СУПУТНИКИ ЗВ’ЯЗКУ «ГОРИ
ЗОНТ», СУПУТНИКИ СЕРП «III-

ТЕРКОСМОС», КОМПЛЕКСІ НІН
ТРЕНАЖЕР «СОЮЗ» ТА БАГА
ТО ІНШОГО.
НА ЗНІМКАХ: БІЛЯ КОС
МІЧНОГО КОМПЛЕКСУ «СА
ЛЮТ» — «СОЮЗ» — .«ПРОІРЕС».

«Зелений вогник»

Фото В. ГРИБА.

Другий тур
На запитання першого
туру вікторини для знав
ців
правил дорожнього
руху, що її
проводять
обласна державтоінспекція і редакція газети «Мо
лодий комунар», одержа
но чимало відповідей. Ра
ніше від інших прислали
їх М. Глимбовськпй з
Бобринця, А. Чннін з Ма
лої Виски, О. Коваленко з
села Дмитрівни Зиам’янського району, С. Снзнков
з Єлпзаветградки Олексапдрівського
району,
С. Полппець, І. Яременко,
О. Івань, В. Бояр з Кіро
вограда, учні 5 «Б» класу
середньої школи № 5 об
ласного центру та багато
інших. Відповіді всіх оці
нювалися за п’ятнадцятпбальиою системою. Одер
жані оцінки будуть врахо
вані при остаточному під
битті підсумків.
Правильними є такі від
повіді на запитання пер
шого туру:

КОСМОНАВТИ
РОСТУТЬ НА ЗЕМЛІ
Усі вони: хлопчики і дівчатка,
першачки
і старшокласники, —
вихованці
Олександрійської се
редньої школи ' № 6 мріють ста
ти космонавтами. І не тільки мрі
ють, а й роблять перші кроки до
здійснення бажань. У школі пра
цює клуб юних
космонавтів, де
учні займаються
складним мо
делюванням
виготовляють при
лади і макети супутників, кораб
лів, ведуть астрономічні
спосте
реження.
Та найбільша гордість школярів
— це музей космонавтики. Роки
їхньої копіткої роботи по збиран
ню матеріалів увінчалися успіхом
— експозиція
музею
цікава і
змістовна. Є тут фотографії, ма
кети, листи космонавтів, сувеніри.
Улітку минулого року шкільний
музей відвідали
льотчики-космонавти Л. І. Попов
— вихованець
цієї школи — і Е. В. Рюмін. Вони
подарували учням знімок, на яко

ХТО
КРАЩЕ
МУРУЄ?
Минулої суботи на об’єк
ті корпусу № 50 заводу радіоеиробів проведено кон
курс професійної майстер
ності серед кращих моло
дих мулярів міста, присвя
чений XXIV з’їзду комсомо
лу України.
У конкурсі взяли участь
будівельники трестів «Кіровсградмашважбуд», «Кіровоградміськбуд», учні місь
кого професійно-технічного
училища № 2. На жаль,
жодного учасника не виста
вив трест «Облміжколгоспбуд», а міжколгоспбудівці
могли на рівних боротися з
молодими мулярами згада
них трестів.
Конкурс
відкрив другий
секретар
Кіровоградсько
го міськкому
комсомолу
Сергій Зятін.
Переможцями за підсум
ками двох турів стали Ми
хайло Чорний і Володимир

му зафіксований момент призем
лення після найдовшого в історії
їхнього перебування в космосі.
У музеї завжди людно. Вихован
ці школи, гості приходять сюди,
щоб оглянути експозицію музею,
послухати цікаві розповіді екскур
соводів Тетяни
Єржавої,
Юрія
Чорненького, Тетяни
Капашник і
Тетяни Фундовної про розвиток
радянської космонавтики. У музеї
проводяться
уроки астрономії,
проходять заняття
клубу юних
космонавтів і міського учнівсько
го лекторію. Щороку тут відбу
ваються святкові зустрічі і вечо
ри, присвячені Дню
космонавти
ки. І нині учні завершують остан
ні приготування до традиційного
свята, у якому візьме участь мати
льотчика-космонавта Л. І. Попоза
Тетяна Овсіївна.
Фото В. ГРИБА.

КОНКУРС
Кобзар із’ будівельного уп
равління № 2 тресту «Кі,ровоградмашважбуд». Вони
майже у дев’ять з полови
ною
разів перевиконали
годинну норму. Друге міс
це зайняли Сергій Погонієв
і Олексій Афанасьев з буді
вельного управління
№ З
тресту
«Кіровоградміськбуд»», на третьому — муляри цього ж тресту Анатолій
Мироненко і Олексій Мер
зляков. Призерів нагород
жено грамотами міськкому
комсомолу і цінними пода
рунками.

У змаганні поза конкур
сом взяли участь досвідчені
будівельники —
делегат
XXVI з’їзду Компартії Ук
раїни
бригадир
мулярів
тресту «Кірсвоградмашважбуд» А. І. Бабич і бригадир
мулярів тресту «Кіровоградміськбуд» М. Я. Дудник.

М. МАХИНЯ,
завідуючий
відділом
комсомольських
орга
нізацій Кіровоградсько
го міськкому комсомо
лу.

« ЗІРКА» -

1:0
На стадіонах республіка
відбулися
матчі другого
туру сорок- п’ятого чемпіо
нату країни з футболу се
ред клубів
другої ліги.
«Зірка» у Черкасах зустрі
чалася
з
«Дніпром»,
спортсмени якого старто
вий матч у себе -вдома
програли (0:1) минулоріч
ному чемпіону
України
«Кривбасу». І господарі
зробили все, щоб виступи
ти у грі з кіровоградцями
якомога краще.
Перший тайм проходив
рівно. А за п'ять хвилин
до перерви арбітр — хар
ків’янин Микола Ігватоз з
незрозумілих причин при
значив пенальті.
Дуель
воротаря Валерія Музнчука з нападаючим
черкащап закінчилася на ко
ристь останнього.

/ГАН/А АДРЕСА)

орган Кировоградского

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛИСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.
БК 03547.

ФУТБОЛ

«ДНІПРО»-

Індекс 61107.

Після відпочинку кіровоградці атакують частіше
і гостріше. Михайло Сай
ка, який замінив Федора
Студньова, двічі мав мож
ливість установити різновагу. Та його
удари не
досяглії цілі. Наші земля
ки при рівній грі зазнали
невдачі — 0:1. В цьому є
деяка вина півзахисшхіз,
які були не на висоті.
«Зірка» виступала у та
кому складі: В. Музлчук,
B. Димов,
О. Смиченко,
І. Черненко (С. Денисен
ко),
С.
Кучеренко,
Ф. Студньов
(М. Савка),
М. Калита, 10. Касьонкіп,
Я. Бобпляк, ІО. Сердюк,
C. Ралючепко.
Наступні
поєдинки у
вівторок, ІЗ квітня. «Зір
ка» в цей день проведе
перший матч нинішнього
сезону па своєму полі. її
суперником
будуть фут
болісти «Прикарпаття» з
Івано-Франківська. Зуст
річ почнеться з 18-й годи
ні.
В. ШАБАЛІН.

1. Як називався перший
радянський
автомобіль
серійного випуску? Коли і
яким заводом його було
випущено?
2. ІДо таке гальмівний
шлях автомобіля? Від чо
го він залежить? Яким
приблизно буде гальмів
ний шлях вантажної авто«
м.>ніти, якщо в момент
початку гальмування вій
на рухається зі швидкісно
30 кілометрів на юдину?
3. Ви вийшли з автобуса
і поспішаєте до школи,
яка знаходиться ьа протилежкому боці вулиці. Яи
дістатися до неї найбез
печніше,
не порушуючи
правил дорожньою руху?
4. З якою віку дозво
ляється керувати велоси
педом на вулиці з інтен
сивним рухом транспорту?
Яті
документи повинен
мати при собі велосипе
дист?
5. Що таке пішоходний
світлофор та як він пра
цює?

ТВОРЧІСТЬ ВЧИТЕЛІВ
В актовому залі Кіро
воградського
інституту
сільськогосподарськ ого
машинобудування відбув
ся заключний огляд само
діяльної художньої твор
чості педагогічних копективів шкіл Ленінського і
Кіровського районів об
ласного центру, присвяче
ний 60-річчю
утворення
СРСР. Підсумки
огляду
свідчать
про
дальший
розвиток художньої твор
чості освітян Кіровограда,
зростання масовості всіх
її жанрів і видів,
підви
щення ідейно-художнього
рівня репертуару
та ви
конавської
майстерності

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів І масової ро
боти — 2-45-36; відповідального секрета
ря — 2-46-87; відділу комсомольського
2-46-57; відділу пропаганди —
2-*о-36; відділу учнівської молоді —
2-45-35; відділу військово-патріотичного
виховання та спорту — 2-45-35; відділу
оголошень — 2-56-65; фотолабораторії —
2-45-35; норенторської — 3-61-83; нічної
редакції — 3-03-53,
Обсдг 0.6 друк. арк.

ПРОПОНУЄМО УВАЗІ
ЧИТАЧІВ ЗАВДАННЯ
ДРУГОГО ТУРУ

2. Світлофор
ПОЯБИЕС.Я
раніше, ніж автомобіль.
Перший СЕІТЛОфор було
встановлено в центрі Лон
дона ще 1868 року, в
епоху
диліжансів.
Він
складався з двох газових
трубок — червоної й зе
леної — і працював тіль
ки ввечері. Однак доля
його склалася
невдало.
Газові трубки вибухнули,
викликавши пожежу. Піс
ля цієї пригоди майже
півстоліття ніхто не наважувався повторити експе
римент.
ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ
У нашій країні перший
світлофор
появився
в
Друзі! Якщо хто з вас з
Москві на розі Петровки і тих чи інших причин не
Кузнецького мосту 1924 зміг взяти участь у пер
року. Він був уже трисек- ’ шому турі натої віктори
ційним — із червоним, ни, не засмучуйтесь. ІЦе
жовтим і зеленим вічка- по
пізно включитися и
ми.
змагання з другого туру.
Перші електрифіковані
Чекаємо ваших відпові
світлофори появилися в дей.

Не знімку: в музеї ксс/лонавти-

«Молодой коммунар» —

На украинском языке.

1. Перші правила до
рожнього руху в Радян
ській країні було
викла
дено в декреті Ради На
родних
Комісарів «Про
авторух по м. Москві та
її околицях», що його 10
червня 1920 року підпи
сав В. І. Ленін.

нашій країні 1930 року н$
вулицях Москви і Ленін
града.
3. Дорожні знаки.
4. Тротуар — французь
ке слово, що означає «до
ріжка для пішоходів». До
рога — будь-які викорис
товувані для руху шлях,
вулиця,
провулок
тощо,
по всій ширині (включаючи тротуари, обочини і
роздільні смуги).
5. Безпосередньо перед
пішоходним
переходом
встановлюють знаки 5.16.1
і 5.16.2 «Пішоходний пе
рехід». Належать вони до
групи
інформаційно
вказівних і застосовують
ся для позначення місць
переходу
людей через
проїзну частину.
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окремих
учасників І ко
лективів. Особливо цікавими були виступи хоро
вих колективів, вокальних
і танцювальних анса/ибліа.
Призові місця здобули
колективи середніх
шкіл
№№ 16, 19, 17, 27 і 34.
Добре
зарекомендували
себе хори шкіл №№ 19 І
17.

Р. ДАЙДАКУЛСВ,
громадський
корес
пондент
«Молодого
номувара».
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