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ВСЕСОЮЗНІЙ
ПІОНЕРСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
ІМЕНІ В. І. ЛЕНІНА

В МОСКВІ ПРОДОВЖУЄ РОБОТУ
XIX З’ЇЗД ВЛКСМ
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Центральної ревізійної коЛ'.ІСІЇ ВЛКСМ XIX
з’їздові
комсомолу виступив її голо
са Є. М. Глушкевич.
З доповіддю
мандатної
комісії виступив її голова
В. М. Мишин.
У період, який минув піс
ля XVIII з’їзду ВЛКСМ, під
вищились авторитет і бояовитість комсомольських ор
ганізацій, удосконалювався
стиль їх роботи, зміцнилась
внутрісоюзна
дисципліна,
поліпшилась
фінансовогосподарська діяльність ко
мітетів комсомолу.
Доповідач повідомив, що
Центральна ревізійна комі
сія систематично ревізува
ла швидкість і правильність
проходження справ у цент
ральних органах комсомолу,
регулярно перевіряла касу
і підприємства ЦК ВЛКСМ.
Здійснювався контроль за
надходженням
коштів
у
бюджет.і правильним їх ви
трачанням.
Поліпшення організатор
ської і
політико-виховної
роботи,
зростання рядів
Г<ЛКСМ дали можливість за
звітний період
збільшити
надходження
членських
внесків на 24 проценти. Це
свідчить про зрослу актив
ність і дисципліну
комсо
мольців, зміцнення їх орга
нізаційного зв’язку із спіл
кою молоді.
Вепикз роль у справі ко
муністичного
виховання
юнаків і дівчат
належить
комсомольській пресі.
Постійно зміцнюється ма
теріальна база, розширю
ються технічні можливості
видавничої і поліграфічної
бази комсомолу. За чотири
роки випущено майже 130
^мільйонів примірників книг
брошур,
разовий тираж
центральних і місцевих /мо
лодіжних, дитячих газет і
журналів досяг 80 мільйо
нів примірників. Зросли від
рахування
Б
бюджет
ВЛКСМ від прибутків преси.
Говорячи про інші джере
ла поповнення комсомоль
ського бюджету,
Є.
М.

Глушкевич
розповів, що
комітети комсомолу широ
ко залучали юнаків і дівчат,
піонерів і школярів до учас
ті у всесоюзних комсомоль
сько-молодіжних
суботниках, збирання металолому
й макулатури; надходження
під таких
заходів
також
значно зросли.
ЦК ВЛКСМ постійно збіль
шує асигнування на прове
дення
масово-політичної,
пропагандистської, культур
но-масової, спортивної ро
боти, розвиток , капітально
го будівництва, молодіжно
го туризму та інші цілі. По
ліпшилося
забезпечення
комітетів комсомолу мето
дичною літературою
тех
нічними засобами пропаган
ди. Збудовано
і здано в
експлуатацію
молодіжний
центр «Олимпиец», Будинки
/голоді в Ленінграді і Єре
вані, інші об’єкти, що ство
рило добрі можпивссп для
поліпшення відпочинку, оз
доровлення дітей і молоді
дальшого розвитку туризму.
Однак виділені нз це асиг
нування освоюються непов
ністю. Назвавши ряд об’єк
тів, спорудження і рекон
струкція яких
затягується,
промовець підкреслив, що
необхідно
вжити заходів
для введення їх у дію не
допускати
розпорошення
коштів, добиватись високої
якості робіт.
Важливе місце в доповіді
було відведене роботі орга
нізацій ВЛКСМ з листами.
За період після XVIII з’їзду
в
Центральний
Комітет
ВЛКСМ надійшло більш як
60 тисяч листів, привітань і
трудових рапортів, понад 35
тисяч чоловік звернулися з
усними заявами. За матеріа
лами перевірок, конкретни
ми сигналами і пропозиція
ми молоді прийнято відпо
відні постанови секретаріа
ту ЦК ВЛКСМ. Значну кіль
кість звернень
розглянуто
спільно з радянськими, гос
подарськими та іншими ор
ганами, враховано при під
готовці матеріалів XIX з'їз
ду комсомолу. Поліпшено

організацію прийому відві
дувачів. Разом з гила в ок
ремих комітетах комсомолу
допускають бюрократичне
ставлення до листів і заяв,
псЕерховий підхід до їх пе
ревірки.
Помітно
підвищилася
культура й оперативність
виконання документів
у
відділах і підрозділах ЦК
ВЛКСМ. Ефективніше вико
ристовується
інформація,
яка надходить з місиь. Не
обхідно
і далі всемірно
зміцнювати
виконавську
дисципліну,
добиватися,
щоб кожен КОМСОААОЛЬСЬкий документ став резуль
татом всебічного осмислен
ня існуючої практики, чітко
визначав завдання і кон
кретні шляхи їх розв'язан
ня. Доповідач спинився на
питаннях
обліку
членів
ВЛКСМ. Належний порядок
в обліку, додержання ста
тутних положень при при
йомі молоді в комсомол,
відповідальне ставлення до
видачі і зберігання доку
ментів — неодмінні умови
підвищення рівня комсо
мольської
роботи, зміц
нення
організованості
і
дисципліни. Названо комі
тети комсомолу, які осла
били контроль за рухом
членів ВЛКСМ, незадоЕІль-.
но проводять річну звірку,
допускають інші недоліки.
Члени Центральної реві
зійної комісії брали актив
ну участь у роботі пленумів
та
інших
заходах
ЦК
ВЛКСМ, приділяли велику
увагу поданню практичної
допомоги ревізійним
ко
місіям
місцевих
комсо
мольських організацій, ре
гулярно
проводили
нав
чання їх голів. Здійснюва
лися ділові контакти, обмін
досвідом з ревізійними ко
місіями братніх спілок мо
лоді.
Наприкінці
промовець
запевнив з'їзд ВЛКСМ, що
Центральна Ревізійна ко
місія і далі активно сприя
тиме
виконанню завдань,
поставлених партією перед
Ленінським комсомолом.

Він повідомив, що деле
гати представляють усі ка
тегорії /колоді. Більше по
ловини — працівники про
мисловості,
будівництва,
іранспорту і зв’язку, тор
гівлі, громадського харчу
вання і побутового обслу
говування, трудівники сіль
ського господарства. Серед
делегатів велика група на
укової і творчої молоді,
студенти і учні, воїни доб
лесних
Збройних
Сил,
спортсмени, наші прослав
лені
льтчики-космонавти.
Усі делегати заслужили
високе право бути обрани
ми на з’їзд ударною пра
цею, відмінним навчанням,
гвардійським
несенням
військової служби, актив
ною участю в громадсько
му житті. Усі делегати —
робітники,
правофлангові
патріотичного руху «XI п'я
тирічці — ударну працю,
знання, ініціативу і твор
чість
молодих!», успішно
виконали соціалістичні зо
бов’язання на честь ком
сомольського з’їзду.
Про велике довір'я Ле
нінському комсомолові, йо
го зростаючу участь в уп
равлінні справами суспіль
ства і держави свідчить те,
що 74 делегати с депутата
ми Верховної Ради СРСР,
132 — Верховних Рад со
юзних і автономних рес
публік, 939 — місцевих Рад
народних депутатів. Багато
делегатів
з’їзду недавно
висунуті кандидатами в де
путати місцевих Рад.
Країна
еисоко
цінить
справи
молодих. Кожен
п’ятий
делегат нагород
жений орденами і медаля
ми СРСР. 49 чоловік удо
стоєні звання Героя Ра
дянського Союзу і Героя
Соціалістичної Праці. Се
ред делегатів — 18 лауре
атів Ленінської і Держав
них премій, 224 лауреати
премії
Ленінського ком
сомолу.
Всіма своїми успіхами і
досягненнями, сказав на
прикінці доповідач, молоде
покоління зобов’язане рід
ній
Комуністичній партії.
Бути її резервом і помічни
ком — висока честь для
влкем.
(ТАРС).

Беззавітне служіння Батьківщині
НА XIX З'ЇЗДІ ВЛКСМ
В обстановці політичного
піднесення, вимогливого об
говорення актуальних зандапь молоді в комуністично
му будівництві проходить у
Кремлі XIX з’їзд ВЛІССМ.
Привітання Центрального
Комітету
КПРС. з’їздові,
яскрава і глибока промова
на-ньому
товариша Я. І.
Брежнєва — програма дій

комсомолу.
Так говорять
учасники
форуму юності
країні).
Так говориться в
телеграмах, що надіГшглп в
Кремль від комсомольських
орта і; із а і іі й
п ром в слон п ?<
підприємств
і будов, кол
госпів і радгоспів,
вузів і
шкіл, дослідних центрів, вій
ськових частий.
Делегати з’їзду — робіт-

пики і селяпн.
працівники
науки і культури, воїни Ар
мії і Флоту від імені
всієї
радянської молоді
гаряче
підтримують нові мирні іні
ціативи, висунуті товаришем
Я. 1. Брежнєвим. Як девіз,
як керівництво до дії пос
ланні комсомолу сприйняли
наказ молодому поколінню

Землі непохитно відстоюва
ти мирне майбутнє плзиетії.
Працею зміцнювати мо
гутність Батькізщпнп, весь
жар молодих сердець, га
рячий ентузіазм, творчий по
шук спрямовувати на роз
в’язання різноманітних кон
кретних соніальао-екоіізмічіпіх завдань — ні
думи і
сподівання молоді вислов-

(Закінчення на 2-й стор.).

Дорогі юні ленінці!
Від імені Центрального Комітету Комуністичної партії
Радянського Союзу гаряче і сердечно поздоровляю вас,
ваших вожатих, учителів і батьків з великим, радісним
святом — 60-річчям Всесоюзної піонерської організації
імені В. І. Леніна.
Від перших піонерських загонів до багатомільйонної
дитячої комуністичної організації — ось чудовий шлях,
який пройшла під керівництвом партії і свого бойово) о
вожатого — Ленінського комсомолу піонерів Країн»
Рад. Літопис піонерськсї організації — невіддільна част
ка славної біографії нашої багатонаціональної Батьків
щини. Багато поколінь радянських людей дістали в піо
нерських колективах перші уроки ідейного загартування,
колективізму і товариськості, назавжди зберегли добрі
спогади про свій піонера,кий загін! Наша партія високо
цінує роботу піонерської
організації по вихованню у
школярів працьовитості, старнпості в навчанні, гарячого
прагнення бути віриими традиціям старших
поколінь
Нас радує, що юна зміна росте допитливою, знаттєлюб
ною, життєрадісною, гаряче любить свою соціалістичну
Вітчизну.
Партія і радянський народ роблять усе для того, щоб
ви, дорогі дігн, жили під мирним небом щоб ваше д<н
тинство було щасливим і радісним. Цим благородним
цілям служать плани, намічені XXVI з’їздом нашої пар
тії. В країні щороку будуються сотні нових шкіл, пала
ців піонерів, здравниць і піонерських таборів. Цінуйте і
зберігайте все, іцо дає вам радянська держава, ростіть
працьовитими, вмілими і бережливими господарями краї
ни. Готуйте себе до цього за шкільною партою, з тех
нічному гуртку, на дослідному полі, в активній громад
ській роботі.
У цьому році народи нашої країни відзначають 60-у
річницю утворення Союзу
Радянських Соціалістичних
Республік. Зміцнюйте дружбу ровесників усіх братніх
республік, будьте патріотами—інтернаціоналістами.
Головне завдання піонерської організації — допома
гати партії, комсомолові, школі ростити свідомих бор
ців за комуністичні ідеали, виховувати дітей на прикла
ді життя і діяльності великого Леніна.
Піонерські роки — прекрасна пора для формування
високих громадянських якостей. Треба наповнити життя
загонів і дружин справжньою романтикою, корисними
справами, міцною дружбою з героями ратного і трудо
вого подвигу. Хай супутником кожного загону стануть
дзвінкі пісні, захоплюючі походи та ігри, спортивні зма
гання.
Юні піонери! Ви — зміна Ленінського комсомолу! З
честю, високо і гідно несіть червоні піонерські прапори!
Будьте завжди готові до боротьби за справу Комуніс
тичної партії Радянського Союзу!
Л. Б₽ЕЖН€9.

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ
УКРАЇНСЬКОЇ РСР
ПРО НАГОРОДЖЕННЯ КОМСОМОЛЬСЬКИХ
І ПІОНЕРСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ ПОЧЕСНОЮ
ГРАМОТОЮ І ГРАМОТОЮ ПРЕЗИДІЇ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР.

За багаторічну активну роботу по комуністично
му вихованню підростаючого покоління та в зв’яз
ку з 60-річчям Всесоюзної піонерської організації
імені В. І. Леніна нагородити:
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ПРЕЗИДІЇ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
По Кіровоградській області:
ПОЙМАНОВУ Любов Миколаївну — старшу
піонерську вожату Кіровської восьмирічної школи
Кіровоградського району Кіровоградської області.
ГРАМОТОЮ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ
УКРАЇНСЬКОЇ РСР
КОРДЮКОВУ Марію Андріївну — секретаря—»
завідуючу відділом учнівської молоді Вільшанського райкому ЛКСМ України Кіровоградської об
ласті.
Голова Президії Верховної Ради
Української РСР
О. ВАТЧЕНКО.
Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР
Я. КОЛОТУХА.
м. Київ,
18 травня 1982 року.

САЛЮТ, ПІОНЕРІЄ!
ПАРАД ЮНИХ ЛЕНІНЦІВ
НА КРАСНІЙ ПЛОЩІ
Дзвінкоголосі піонерські
пісні лупали 19 травня на
головній
площі країни. В
день
60-річчя Всесоюзної
піонерської організації іме
ні В. І. Леніна тут иідбувся
парад юних
ленінців, при
свячений знаменній даті. Він
став яскравим оглядом до
сягнень у навчанні, праці та
громадській роботі
черзоногалстучної гвардії Країни
Раз, її рапортом XIX з’їздо
ві ВЛКСМ.
11а центральній трибуні
мавзолею — товариші В» В.
і’рпшпп,
К. У. Черненко,
1. В. Капітонов, М В Знмяпіїї, секретарі ЦК комсомо

лу, ветерани партії, комоо«
молу, піонерського руху.
Святково оформлена пло
ща. На фасаді ГУМу —
портрет В. І. Леніна. Лі
воруч і праворуч від вбого
панно з зображеннями ком
сомольського і піонерського
значків, лозунги,
транспа
ранти.
Вздовж трибуна — порт
рети товаришз Л. І. Бреж
нєва, членів Політбюро
КПРС.
Привітати іону зміну при
йшли ветерани партії, ком
сомолу і піонерського руху,
(Закінчення на 2-й стор.).
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»

і

(Закінчення.
ІІоч. на 1-й crop.).

лювали делегати, які взяли
участь в обговоренні 18 і 19
травня звітних
доповідей
ЦК ВЛКСМ і Центральної
ревізійної комісії комсомо
лу. ■
і (а засіданні
19 травня
делегати і гості з’їзду три
валими оплесками зустріли
товаришів ЛА. С. Горбачова,
А. ТІ. Кнриленка, І. В. Каиі?омова, В. 1. Долгих, ЛС В.
Зшияніна.
У серцях і умах юнаків і
Дівчат країни нерозривно
злйті священні слова «Леиїщ партія, комунізм», ска
зав перший секретар Мос
ковського'
м і ськком у
ВЛКСМ О, Г. Борцов. Кож
ний. з нас з новою силою
відчув це, читаючії прпвітаїіпи ЦК КПРС, слухаючи ясі$раву промову товариші
Й, і. Брежнєва.
Комсомольці, вся молодь,
йродовікував ' промовець,
рс^уміют'ь, що вирішальним
вкладом у справу боротьби
за'міф є самовіддана працЯд яка.зміцнює економічну
Ж оборонну „ мбгутнісгь
П^ТЬКІВІЦІШН. . Напередодні
•Гїзду понад 50 тисяч мо.їо'^іТх москвичів виконали ііізрічні завдання, п’ять тисяч
шніортували про впкоііанн.ч
планів двох років п’ягирічіГн. Ца трибуні
— старший
пзрповий Магнітогорського
гч см ал ург і й н ого
комбінату
А. ф.‘ Заплатін. Славою і
гордістю комсомолу, сказав
вій, стали достроково звеУІеііі унікальні об’єкти Лиіїещька і Кривого Рога, Череповця і Старого Оскола. В
той же час наша галузь затруднощів;
зпае чималих
Тому актуальною є вимога
ііартії про більш раціоиальне використання виробничоГи ибтенціалу.
ІІргдїтавшік Магчітки за
пропонував провести Всесо
юзну комсомольську естафе
ту — нозірку по ударних
об ’є кта х рекой ст р у к ці ї.

Перший
секретар
ЦК
ЛКСМ України А. і. Корнієико розповів, що за мину
лі чоті'іри роки в трудову
книгу комсомолу республіки
вііисиио нові яскраві сторін
ки. Однією з головних справ
комсомолу України є участь
у розвитку паливно-енерге
тичного
комплексу. Кон
кретним вкладом у вирішен
ня продовольчої програми
стали боротьба за одержан
ии стабільно високих урожа
їв зернозих. цукровцх буря
ків, шефство над громадсь
ким тваршпнщтвом.
Мені, матері двох дітей,
заявила бригадир держилемнтахозаводу
«Арженка»
Тамбовської
області 3. Р,
Малиніна, хочеться сказати
величезне спасибі ленінсько
му Политбюро
ЦК КПРС,
1'Іеоиіду Іллічу Брежнєву за
титанічні зусилля по підтри
манню миру на землі.
За десяту п’ятирічку «АрШіика», сказала вона, поста
вила споживачам майже
88и мільйонів яєць. Рубіж

Площу заповнюють коло
представників
кращих
дружин і загонів
СТОЛИЦІ,
усік
союзних
республік.
Вносяться
овіяні славою,
осяяні подвигами юних гербїв піонерські прапори.
Ч* Перші слова нашої лю
бові і відданості ми зверта
ймо до рідної Комуністичної
партії, великого Леніна.
луї’йє рад колодами дсмок,ст]раіітів. — t\' ці радісні й
ifpp'Oic-ri Хввліщц- травневі
Іюсияні квіти від усіх піонсші

>

■

БЕЗЗАВІТНЕ СЛУЖІННЯ
па п'ятирічку нинішню —
мільярд.. Делегат заявила
про своє прагнення викона
ні п'ятирічне завдання за
чотири роки.
Вірні традиціям перш оцілипників, щороку сотні ти
сяч юнаків і дівчат разом із
старшими товаришами ве
дуть битву за великий ка
захстанський хліб. Про ве
лику силу наступності прані
землеробів говорив на з'їздіперший секретар ЦК ЛКСМ
Казахстану С. Абдрахманов.
Молодь села, продовжу
вав промовець, стала ініціа
тором почину «Примножи
мо силу
комсомольського
гектара». Але цей почни но-'
і ребус серйозної підтри мки.
Йдеться про створення ря
ду нових машин — зерно
збирального комбайна з підвиїценою
робочою швид
кістю,1
широкозахватної
жниварки, більш досконалих
причіпних знарядь для еге-’
нових богатирів «Кировец-.
Натхненно і з любов’ю го
ворив про свою професію
гірника бригадир комсо
мольсько-молодіжної брига
ди прохідників шахти імені
Калініпа Кемеровської об
ласті М. А. Власов. Гігант
ські масштаби розвитку на
шого індустріального, краю,
сказав він, — свідчення муд
рої- політики партії, її пиль
ної уваги до розвитку ву
гільної промисловості. По
ліпшуються умови
праці
шахтарів, зростає заробітна
плата, більше будуєтьс і
жпт'л.-і, палаців культури та
баз відпочинку. Зсе
~ це иаднхає молодь іга ударну пра
цю.
звершення
Про .трудові
ленінградської молоді, про
підготовку до 60-річчя утво
рення СРСР розповіла де
легатам з’їзду перший сек
ретар обкому ВЛКСМ В. І.
Матвієнко. Докладно спи
нившись на організації шеф
ства над 'професійно-техніч
ними- училищами, делегат
запропонувала розглянути
можливість узаконити персо
нальний розподіл випускни
ків іірофте’хучнлііщ, падати
їм такі ж права, як і моло
дим спеціалістам, що закін
чили вузи і технікуми.
З величезною увагою ми
вислухали промову товари
ша Л. І. Брежнєва, чию без
устанну діяльність па благо
миру, свободи і безпеки на
родів ціпить, прогресивна
молодь планети, заявив ге
неральний секретар Всесвіт
ньої федерації демократич
ної молоді Міклош Бара
баш. Промова Леоніда Іллі
ча пройнята глибокою тур
ботою про майбутнє світу —
наше спільне найдорожче
надбання.’
За
дорученням
бюро
ВФДМ на знак визнання ви
датного вкладу ВЛКСМ у
діяльність федерації
гене
ральний секретар ВФДМ під
тривалі оплекси присутніх
вручив Ленінському комсо
молові
високу* нагороду
ВФДМ — золоту медаль
«За антиімперіалістичну со
лідарність у боротьбі проти

і м пері а л із м у, колод і іал із м у,
неоколоніалізму, за мир,
розрядку, роззброєння, за
демократію і соціальний
прогрес».
Передавши від імені між
народного союзу студентів
з'їздові
гарячий
привіт
ВЛКСМ, президент МСС
Мирослав ІІІтепак сказав,
що славний шлях Ленінсько
го комсомолу є джерелом
досвіду і натхнення, прик
ладом боротьби за згуртова
ність та бойову солідарність
м і ж 11;; род 11 ого мо л о д і ж ного
і студентського руху.
Величезне
враження на
нас, представників прогре
сивного
студентства, про
довжував сість,
справила
промова товарища Л. І.
в якій яскраво
Брежнєва,
змальовано- перспективу бо
ротьби
за
відвернення
ядерної катастрофи. З цієї
трибуни ми заявляємо, іи.о
зробимо все для об’єднання
рядів молодих борців проти
загрози війни.
Перший секретар
ЦК
П.
ЯКОМ Білорусії В.
що в
Шаплйко повідомив,
змаганні за високу ефектив
ність і якість роботи бере
участь
більш як ’ мільйон
юнаків і дівчат республіки.
У комсомольських організа
ціях розгорнувся широкий
рух за економію та бережли
вість. Відповідальні завдан
ня розв’язує молодь ііа селі.
Цього літа до роботи при
ступить ’новіш гіівторатнеячішй загін учорашніх старшо
класників.
Юне покоління, підкрес
лив промовець, усвідомлює
свою високу інтернаціональ
ну відповідальність за долю
соціалізму, за чисте небо
над землею. Він запропону
вав від імені з’їзду нрпн',1 1тн звернення до молоді пла
нети з закликом зміцнювати
ряди прихильників миру.
Напередодні
XIX з’їзду
ВЛКСМ на трасі БайкалоАмурської магістралі на три
місяці раніше строку пріґйшов перинні поїзд па стан
цію Хані, доповів делегатам
комсомольського
форуму
країни бригадир комплекс
ної бригади будівельно-мон
тажного поїзда М’ 576 (Чи
тинська область) 10. Є. Єгоров.
• Нам, сказав він, не байду
же, що залишиться ліворуч
і праворуч від магістралі,
коли звідси піде колієукла
дач. Необхідно прискорити
розробку програми освоения
прилеглих до БАМ терито
рій. Це допоможе визначити
перспективу раціонального
никорпстаїїня спеціалістів,
будівельників.
Перший
секретар
ЦК
ЛКСМ Узбекистану Б. Алламурадов повідомив, що
дві тисячі передовиків ВПробппцтва зобов’язались виконати за п'ятирічку по де-:
сять і більше річних норм.
Особливу'увагу молодь рес
публіки приділяє збільшению виробництва бавовіш,
зерна кукурудзи, продукції
тваринництва.
Промовець розповів про

Салют, піонеріє!
(Закінчення.
ч на 1-й стор.),
л форуму юності
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рів нашої Великої Батьків Адже нам
випала висока
щини —- Володимиру ІЛЛІЧУ честь сказати сердечне спа
Леніну!
?
сибі дорогому Леоніду Іллі
Звучить «Пісня про Лені чу Брежнєву, доброму дру
на» О. Холміиова. Юні ле гові юних ленінців, за те,
живемо в країні
нінці покладають до Мавзо що ми
лею квіти.
щасливого дитинства, за не
боротьбу за мир,
З піднесенням, бурхливи втомну
ми оваціями зустріли при щастя всіх дітей планети.
— Ми говоримо
велике
сутні привітання товариша
Л. І. Брежнєва Всесоюзній спасибі рідній Комуністич
піонерській організації імені ній партії, любимій Батьків
В. 1. Леніна. Його оголосив щині, нашому вожатому —
перший
секретар
ЦК Ленінському комсомолу за
всенародну любов, турботу,
ВЛКСМ Б. М. Насгухов.
гелике довір’я до пас, юних,
Біля мікрофонів — мос за право вчитися, обирати
ковські піонери.
будь-яку професію, займа
— Ми дуже хвилюємось, тись улюбленою справою,-о
—' говорить Crop Іванов.
доповідає Аня Савельева.

трудове виховання молоді,
формування у юнаків і дів
чат марксивтсько-лен’нського світогляду.
Радянські
профспілки і
Ленінський комсомол зав
жди виступають разом як
бойові помічники КПРС, за
явив Голова ВЦРІІС С. О.
Шалаев. Профспілки і ком
сомол можуть співробітни
чати ще тісніше, сказав віч.
Насамперед у питаннях під
вищення
ефективності ви
робництва, продуктивності
праці,
науково-технічного
прогресу, дальшого розвит
ку соціалістичного змаган
ня, активної участі в розв'я
занні продовольчої пробле
ми.
Промовець відзначив важ
ливість ширшого впровад
ження бригадної форми оріаіііззції і
стіґмулювапт
праці, бо вона
дає змогу
найбільш успішно розв'язу
вати і виробничі, і соціальні,
і виховні завдання. Об’єд
навши зусилля, профспілки і
комсомол повинні зробити
значно більше, щоб дозвіл
ля молоді ширше використо
вувалося для
громадської
діяльності, культурної, фі
зичної, науково-технічної і
художньої і ворчості.
Механізатор колгоспу іме
ні Кзлашникова Лівокумською району Ставропольсь
кого краю і. В. Тринько роз
повів, як ланка, в якій він
працює, перейшла на безна
рядну форму
організації
праці. У колективі досягнуто
повної взаемозамішовапості, освоєно промислову тех
нологію вирощування куль
тур. За останні два
роки
продуктивність
праці т) і
зросла в півтора раз^і.
Механізатор закликав бе
режно ставитись до хліба —
з а гал ь нол ароді і ого добра.
Комплексне освоєння при
родних багатств Сибіру си
ло кровною справою комсо
молу, відзначив перший сек
ретар Красноярського край
кому ВлКСМ В. Н. Ражин.
На кожній будові,
сказав
промовець, посланці комсо
молу працюють самовіддано,
переборюючи труднощі. В
вел її ку
останні роки воші
увагу приділяють споруджепіпо об’єктів1 соціальиопрнзначешія,
побутового
1
щоб значно поліпшити умоі и життя і праці в суворо
му Сибіру.
Оцінку ефективності су
часної машиип, заявив бри
гадир слюсарів-складальник‘н Харківського моторобу
дівного об’єднання «Сера і
молот» В. ЛІ. Швидченко.
дає робота в полі. Вона ве
ликою мірою залежить від
якості нашої праці. На під
приємстві розгорнулося бо
йове соціалістичне змагання
за достроковий випуск по
вої,
особливо важливої
сільськогосподарської техні
ки.
Один з головних напрямів
своєї діяльності комсомоль
ська обласна організація ба
чить в ідеологічному забез
печенні широкої, усвідомле
ної участі молоді у здійс■з

і.енні економічної політики Збройними Силами МІЦНИМИ
партії сказав перший секре узами. Серед воїнів-комсотар Московського
облому мольців зростають ряди від
ВЛКСМ Д. Г. Остроушко. мінників навчання.
БсеарЗа останні роки
в області мійська нарада секретарів
втроє збільшилася кількість первинних партійних органі
учасників руху за економію зацій, яка відбулась напе
та
бережливість. Однак є редодні з’їзду, обговорила
випадки недбалого ставлен важливі завдання нолігиконя молоді до соціалістичної РИХ03Н0Ї роботи, що с.чршівласності,
споживацького ло її активізації в частинах
сприйняття
матеріальних і з’єднаннях.
благ.
Солдатські руки не тіль
Хочеться сподіватись і ві ки вміють тримати зброю,
рити, що для людства наста- управляти технікою, а й бу
• ке такий .час, коли слово дувати. Після XVIII з їзду
«жертва» залишиться тіль ВЛКСМ багато воїнів, від
ки в шаховому
лексиконі, служивши службу в ряд їх
сказав чемпіон світу з шахів Радянської Армії і Флоту,
голова правління Радянсь влились у колективи Всесо
кого Фонду миру А. Є. Кар юзних ударних комсомоль
пов. Місце молодих — у ря ських будов. По-ударпому
дах тих, хто не хоче, щоб працююгь на східній дільни
нинішнє покоління
стало ці БАМ воїни-залізчичиикх
останнім в історії нашої пла
Проблеми комуністичного
нети.
виховання молоді знайшли
Говорячи про досягнення відображення
у . виступі
радянських спортсменів-, де першого секретаря
Свердлегат висловив
глибоку
ловського обкому ВЛКСМ
вдячність ЦК КПРС, това О. М. Царегородцева. Комі
ришеві . 1. і. Брежнєву за по
тети
комсомолу
області
стійну турботу про розви
прагнуть
спрямувати
то^ масової фізичної куль
знання, інтерес і енергію мо
тури і спорту.
лодих на вирішення
кон
1 Ірядильіїнця Івансвської
справ.
прядильно-ткацької фабрики кретних
У випускників нашого ву
В. ЛІ. Капленкова звернула
зу, сказав студент Новоси
увагу на необхідність зміц бірського електротехнічного
нити матеріальну базу про
інституту В. Г. Мотков, за
фесійно-технічних училищ,
видна,
щаслива доля — бра
удосконалити змагання пра
ти участь у перетворенні Си
цівників галузі, так, щоб
ніхто не залишався в тіні, біру. Промовець підкреслив,
Jia підприємствах
легкої що справжній інженер —но
думку ватор, творець, ііершопрохопромисловості, на
дець —
виховується не в
івановців, слід створити по
академічній тиші, а на бист
стійно діючі всесоюзні шко рині ЖИТТЯ.
ли передового досвіду.
Мирні
ініціативи нашої ,
Про виховне значення ро- країни знаходять схвалення
мантикк в піонерській ро- всіх людей доброї волі. У
боті говорила
старша :ііо- цьому ще
раз перекопала
первбжіта Воронезької се- конференція молоді
країн
82
Н.
1.
редіїьої школи №
Балтійського моря,
в якій
Макєєва. Романтика, під ми брали участь, сказала
креслила вона. — уV самій першпіі секретар ЦК ЛКСМ
суті нашої дитячої органі Латвії М. К. Рукмане.
зації.
Діяльність комсомольців *
В піонерській організації республіки, відзначила вона,
формуються х ’рактерп, за спрямована на виховання у
кладається ідей.пні, мораль- юного покоління прагнення
г.піі фундамент комуністич працювати
сумлінно, шоб
ної особистості. І закладати кожен міг з гордістю сказа
цей фундамент треба міцно, ти: «Це мін труд вливається
грунтовно, щоб ніякі чужі в труд моєї республіки».
ьітрн не похитнули його.
Як і інші
промовці, де
Про необхідність да.тьщо- легат запропонувала схвали
іо
вдосконалення стилю ти діяльність Центрального
комсомольської роботи, під Комітету ВЛКСМ.
вищення коефіцієнта корис
Питанню підготовки квалі
ної дії комсомольських кад
рів і активу, зростання Со фікованих спеціалістів для.
ковитості кожної первинної народного господарства кра
організації говорив перший їни присвятив виступ міністр
секретар ЦК ЛКСМ Грузії вищої і середньої спеціаль
й. М. Орджонікідзе. Якщо ної освіти СРСР В. П. Єлюсвоє місце в житті, трапля тін. Викладацькі колективи
ється, знаходить ііе кожні вузів і технікумів розгорну
молода людина,
значить, ли широку роботу по онов
комсомол не допоміг їй ленню змісту освіти, впро
вчасно визначитися. Цим пи вадженню передових мето
танням треба займатися з дів і технічних засобів нав
дитячих садків, шкіл.
чання, розвитку
зв’язку з
Армійський привіт і -доб різними галузями виробниц
рі побажання успіхів у ро тва. Багато чого роблять у
боті передав делегатам з’їз цьому напрямі і організації
ду начальник готовіюго по влкем.
літичного управління Ра
Бригадир комсомольськодянської Армії і Військово- молодіжної бригади слюса
Морського Флоту генерал рів-складальниківі
Леніну
армії О. О. Єпішев.
градського
об'єднання
Ровесник радянської ар «Ижорский
.
і
завод» А. А.
мії, комсомол зв’язаний із Ьрандуков розповів про сга-

Хвилюючий момент — над
площею лунає клятва юних

довнх справ, тпмурівці і справами продовжують піо
червоні слідопити, юнармій- нери 80-х років славні тра
•ці і шефи жовтенят, спорт- диції
чсрвопогалстучної
їменн й активісти худож гвардії.
ньої самодіяльності.
Учасники демонстрації ут
У суцвітті червоних пра
дороге
порів, повітряних куль і кві ворюють на площі
... ,
цифру
тів над рядами
учасників всім слово «Мир»,
нараду —
транспаранти з «60», яка символізує знамен
рапор гам п комсомольською у ну дату в історії Радянської
форумові. 150 тисяч юних держави — ювілей утворен
ленінців столиці вчаться на ня СРСР. Вони славлять
«добре» і «відмінно». Кож дружбу народів нашої бага
ний школяр — учасник руху тонаціональної Батьківщи
ни, їх непорушну
едпісг»,
за перетворення Москви у
зіуртованість навколо Ле
зразкове комуністичне місто, нінської партії, вірність мо
всесоюзних операцій «Урен лодого покоління
Країни
гой» і «Мільйон — Батьків
Рад заповітам батьків, ідеа
щині». Збирання металоло лам комунізму.
му ’ макулатури, благоуст
Торжества на
Красній
рій і озеленення
рідного
багатоти
міста, копіткий пошук геро площі завершує
їв
минулої війни і тепла сячна демонстрація юшік
увага до сімей ветеранів —. ленінців столиці.
ипми й іншими добрими
(Кор. ТАРС).

лсііііщів:

Батьківщино!
Славу твою
пронести у віках
клятву даємо!
Партіє!
Справу твого
продовжувати у віках
клятву даємо!
Фанфари грають урочис
тий сигнал.
За рішенням
Центрального Комітету Ле
нінського комсомолу Всесо
юзній піонерській організації
вручається пам’ятний пра
пор ЦК ВЛКСМ.
Починається марш -пара д
юних москвичів. У колонах
— Правофлангові Всесоюз
ного маршу «Піонери всієї
країни справі Леніна вірні!»
і пюперської п’ятирічки тру-
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«Молодий комунар»

БАТЬКІВЩИНІ

ковлення виробничої брига н язаіші цих
завдань ми театру імені М. Горького,
ди, якою він керує.
знову розраховуємо па ак
комсомольської
Глибокі позитивні зміни, тивну допомогу комсомоль секрет ар
організації Д. Л Зоюгухін.
які відбулись у республіці в ських організацій-.
Він присвятив виступ вихо
соціальному житті і мораль
Однією з основних скла ванню художньої інтеліген
но-психологічній атмосфері, дових
частин могутності
сприяли значним
Я КІСНИМ нашої держави був, є і бу ції.
Завідуючий відділом інсти
змінам як у складі, так і в де хліб, сказав перший сек
туту США і Канади Акаде
духовному обличчі
комсо- ретар
Краснодарського мії наук СРСР доктор істо
мольців, усієї
молоді, за- крайкому
ВЛКСМ О. В. ричних наук А. А. Кокошин
явив перший секретар Ці< Маслов Виховувати
нове
ЛКСМ Азербайджану Д. М. покоління хліборобів, дбай іоворчв про роль молодих
учених-суспільствознавців у
Муслім-заде. Комсомольці і ливих
господарів
землі,
молодь становлять тепер здатних одержувати макси боротьбі за відвернення вій
значну виробничу силу. Ко мальні врожаї, збільшува ни.
З’їзд тепло і сердечно ві
лективи практично всіх но ти родючу силу
кожного
вих підприємств і вироб гектара землі, — в цьому ми тали перший секретар ЦК
ництв нині формуються як бачимо один з визначальних Днмитровської Комуністич
ної спілки молоді Станка
комсомольсько-молодіжні.
напрямів у роботі
комсо Шопова, перший секретар
Трудовий крок молодих мольських організацій.
Угорської комуністичної
залізничників, сказав машиДля мене і моїх ровесни
молоді Дьєрдь Фейті,
А-'іт локомотивного депо ків ця весна залишиться в спілки
станції Брянськ
— В. А. пам’яті на все життя, сказа перший секретар ЦК спілка
молоді Хо
Тагай, визначає широко роз ла учениця Логіповської Се- . Комуністичної
Ші
Міна
Ву Мао, перший
горнуте змагання під деві редньої школи Павлоградсь секретар Центральної Ради
зо м «Комсо м ол ьсько -м ол о - кого району Омської області спілки
вільної німецької
діжному маршрутові п’яти Валентина Стрелеяко.
Д;> молоді Егон Крени, перший
річки — ритм, швидкість, кас, школярів, які вирішили секретар Національного ко
якість». Разом з тим з вели приезятитп себе праці тва мітету- спілки молодих ко
кою стурбованістю делегат ринника, звернувся з сер муністів Куби Карлос Лахе
говорив про недоліки в ро дечним привітом
Леонід Давіла.
боті граиспорту.
Ілліч Брежнєв.
Величезне'
XIX з’їзд ВЛКСМ одно
Комсомол був завжди ак іцастя дістати таке окриля
тивним учасником вихован юче,
таке відповідальне стайно прийняв звернення
до молоді світу,
в якому
ня молодих робітничих кад напуття в життя. Високе закликав
давати рішучу від
рів, відзначив Голова Дер довір’я виправдаємо, комсо
підступам мілітаризму,
жавного комітету СРСР но мольському слову
будемо січ
примножувати
зусилля в бо
завжди
вірні.
професійно-технічній ос зігі
ротьбі за припинення гонки
(). О. Булгаков. У нинішній
Жити інтересами народу, озброєнь, усунути загрозу
п'ятирічці треба буде підго бути активними учасниками ядерної війни.
тувати для народного госпо комуністичного будівництва
20 травня
XIX з’їзд
дарства до 13 мільйонів ква — V цьому бачать свій обо
ліфікованих
робітників, в’язок діячі мистецтва, за ВЛКСМ продовжує робо
значно збільшити їх випуск явив актор Московського ту.
ІТАРСІ.
художнього
з середньою освітою. У рез- Академічного

З стор
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ПРАВОФЛАНГОВІ
Як ми вже повідомляли, комсомольсько-молодіж
ний колектив малярів

тресту

«Кіровоградмашва.к-

буд» (керівник Н. Шачковська, грулкомсорг Т. Плот
никова) успішно справився із виконанням

соціапіс-

Тобто виконують допоміж
ні роботи. Проте некваліфікованих
робітниць
у
бригаді немає.
Є чіткий
розподіл обов’язків, висо
кий
рівень
організації
праці.

Після зміни бригадир з
групкомсоргом на кілька
хвилин затримуються у ва
Озброюються
ВЛКСМ. У переддень
відкриття комсомольського гончику.
олівцями і підраховують.
Те. що зроблено і що на
форуму молоді будівельниці рапортували при завер лежить
зробити. Чіткий
облік допомагає невпин
шення виробничої програми двох років одинадцятої ному руху вперед, дис
циплінує і мобілізовує.
На початку січня ниніш
п’ятирічки.
нього року Надія Федорів-

тичних

зобов’язань,

взятих

на

честь

XIX

з’їзду

І Запланований

- З ПОШТИ ЦИХ ДНІВ

4

секретаря
комсо
Сумнівів
при
виборі ком
нинішньої професії у Вік мольської організації ін
тора не було. Батьки есе ституту. Ось уже майже
життя працювали
на ма рік він секретар комсо
шинобудівних підприємст мольського бюро. ААинуроку В. Базанову
вах. Тому й синове ба лого
жання було однозначним виязили високе довір’я,
— стати інженером. Вік прийнявши кандидатом у
тор Базанов закінчив Кі члени КПРС.
Комсомольська органі
ровоградський
інститут
сільськогосподарськ ого зація, що охоплює в своїх
машинобудування і одер- лавах більше 40 процентіз

ДО ПОРТРЕТА КОМСОМОЛЬСЬКОГО
ВАТАЖКА

ФОРМУЙ

БЙЗЛНОВА
жав призначення на ро
боту в проектний конст
рукторсько - технологіч
ний інсти-ут грунтооброб
них машин.
Робота в інституті має
свою
специфіку. її не
прозавжди
виміряєш
і
центами плану: кількість
«спрацьованих»
паперів
також
не
обоз язкозо
свідчить
про
реальну
плідність зусиль працівни
ка. Тут потрібен творчий
підхід
до
дорученої
справи і максимальне роз
криття здібностей. Дору
чили, наприклад, Віктору
розробити
технологічний
процес на виготовлення
деталей нової машини в
ковальсько - пресовому
цеху.
При штампуванні
деталі на пресі потрібно
вибрати
такий
порядок
операцій, який забезпечив
би задану точність при
мінімальних витратах —
матеріальних,
трудових,
енергетичних.
І
Віктор
Базаноз швидко навчився
знаходити варіанти техно
логічних процесів, які за
довольняли найприскіплизішого замовника. Моло
дому спеціалісту допоміг
наставник — досвідчений
інженер Валерій Серафимович Одинцоз. Обрали
Віктора
групкомсоргом
відділу, потім заступни-

працюючих, стала актив
ною громадською силою
в усіх справах інституту.
Допомагають секретарезі
інженери
технологи
Леонід Бузуляк та Лариса
інженери-конВітухіна,
структори
Олександра
Сметенко та Юхим Мармер, старший економіст
Лідія Михайлюкова, стар
ший бухгалтер Ольга Борисоза. З їхньої ініціати
ви
серед комсомольців
організовано змагання за
звання «Кращий молодий
технолог» та «Кращий мо
лодий конструктор». Ком
сомольська
організація
інституту підхопила ініціа
тиву комсомольців - червонозорівціз
«Овочезій

сівалці СО-4,2 — комсо
мольську
підтримку!» і
взяла активну
участь у
налагодженні виробництва
машини на заводі. Колек

тив інституту неодноразо
во виходив переможцем у
змаганні
наукозо-дослідних, проектних та конст
рукторсько - технологіч
них організацій Ленінсько
го району Кіровограда. За
підсумками
огляду
на
кращу організацію впро
вадження досягнень нау
ково-технічного прогресу
у
виробництво
інститут
зайняв перше місце в Кі-

роаограді та друге в об
ласті.
Нині плани комсомоль
ців спрямозані з майбут
нє.
Секретар разом із
членами бюро уже замис
люється над участю мо
лоді ПКТІ в спорудженні
інженерно - лабораторно
го корпусу інституту, яке
оголошено обласною ком
будовою,
сомольською
Адже в грудні майбутнього року дез’ятипозерховий корпус повинен стаТИ до ладу.
Громадська робота не
завадила виконанню Віктором
Базанозим своїх
основних обов’язків, Він
без відриву
зід вироб
ництва закінчив курси по
спеціальності «Технологія
штампування»
при Ростовському-на-Дону інсти
туті підвищення кваліфіка
ції інженерно - технічних
та керівних
працівників
Міністерства тракторного
та сільськогосподарського
машинобудування. Тепер
навчається в школі моло
дих комуністів при партій
ному
комітеті
заводу
«Червона зірка». Самос
тійно виконує роботи най
вищої складності. Йому
присвоєно звання ударни
ка
комуністичної праці,
кращого технолога інсти
туту. І, як результат успі
хів комсомольського ва
тажка у праці — недавнє
призначення його на по
саду завідуючого секто
ром розвитку технології
гарячого
штампування.
Віктор Базаноз успішно
освоюється в ноаій ролі.
У дні роботи XIX з’їзду
ВЛКСМ мені як безпосе
редньому
керівникові
Віктора Базаноза від іме
ні всіх спеціалістів інститу
ту хочеться побажати йо
му великих успіхів на но
вому полі діяльності і по
здоровити його ще з од
нією радісною подією в
житті: напередодні Все
союзного комсомольсько
го форуму комуністи ін
ституту прийняли Віктора
Базаноза до своїх лаз.

В. ЧАБАНЕНКО,
завідуючий
відділом
Кіровоградського ПКТІ
грунтомаш, член пар
тійного бюро.

На знімну: номсомольсьно-молодіжний колектив малярів тресту
воградмашважбуд».
Фото 3. ГРИВА.

Бригада

(

її трудова біографія по
чалася наприкінці дев’ятої
п'ятирічки.
1974 рік —
офіційна дата народження
К/ЛК. Є й неофіційна. Але
про неї знає хіба що Надія
Федорівна Шачковська. Це
зона відразу після XXV
з’їзд/ КПРС взяла курс на
омолодження своєї бригаІди малярів: придивлялася
до недавніх
випускниць
профтехучилищ,
кращих
запрошувала до колекти
ву. Прагнула одного: ство
рити
боєздатну
комсоІмольсько-молодіжну бри
гаду.

Десята п’ятирічка — то
роки навчання і станов
лення КМК. Початок оди
надцятої — пора трудових
злетів.
Спочатку колектив міц
но захопив лідерство в со
ціалістичному змаганні на
підприємстві, пізніше — в
районі та області. Бригада
Шачковської стала переІможцем
обласного зма
гання, присвяченого XXVI
з’їзду КПРС.
З планом
1981
року будівельниці
справились до річниці Ве
ликої Жовтневої соціаліс
тичної революції.
їх у бригаді
двадцять
п’ять. Молодих, енергійних,
умілих. Більшість — ком
сомолки. Надія Федорів

«зірки».
на ставиться до всіхТамару
одна
ково
і любить молодих
подруг по-материнському.
C у КМК свої
Взяти, скажімо,

І

І

дівчат після
Плотникозу, гр/пкомсорга. на зібрала
Вона завжди виконує най зміни:
— Якщо й надалі вико
складніші операції, вихо
дила переможцем конкур нуватимемо норми на 140
процентіз, ' то у
сів професійної майстер — 150
зустрінемо новий
ності. Як і належить груп- травні
просто і
комсоргу, Тамара — іні рік, — сказала
ціатор багатьох цінних по усміхнулася.
чинань.
17 травня комсомольсь
колектив
Є й непомітні, але само ко-молодіжний
віддані трудівниці, на яких рапортував про виконання
увесь колектив тримаєть виробничої програми ро
ся. Це Надія
Приходько, ку. Так народився рекорд,
Галина Коряк, Софія Пош на який сподівалися.
тар, Валентина Карпенко.
Скільки не
траплялося
цього року труднощів, дів
чата жодного разу не зні
Корпус
майбутнього
тилися, не збилися з пе дослідного заводу інсти
реможної ходи. Вони од туту ґрунтообробних ма
наково бездоганно, з ком шин височіє за містом. На
сомольським
завзяттям і
вколо — буйна зелень,
фарбують, і фронт робіт щебіт птаства. А у дівчат
готують.
Проте
«д/ша > (вони
завершують спо
всього колективу — бри рудження об’єкту) незвич
гадир.
ний гість — Дід Мороз.
— І як вона знаходить
— Вітаю вас, — простя
спільну мову з тими щебе
гує ялинку. — Завдали ме
тухами?
—
здивувазея
ні клопоту.
якось приїжджий товариш,
— Віримо, що жарко,
побувавши а колективі.
— сміються дівчата. —
— А ви знаєте, що Фе
Наступний трудовий
рік
дорівна була делегатом
зустрічатимемо у січні чи
XV з’їзду комсомолу Ук
лютому.
раїни? — запитали його в
їх вітав завідуючий від
комітеті комсомолу.
ділом обкому ЛКСМ Ук
Ні? Ото ж бо...
раїни Володимир Карпен
На об'єкті Н. Ф. Шачісозко, представники міськко
ська завжди там, де важ
му і Кіровського райкому
че.
комсомолу м. Кіровогра
да, партійної, профспілко
вої і комсомольської орга
нізацій тресту.
Так тримати, КМК!
О восьмій
ранку вони
М. ЧЕРНЕНКО,
вже працюють. Хтось фар
спецкор
«Молодого
бує, інші готують розчин,
підносять його колегам.
комунара».

Свято

І

Будні

А

- 4 стор

20 травня 1982 року

«Мелодий комунар»

ФУТБОЛ

КОНКУРС-

НАДІЙНА ЗМІНА
В Олександрії відбувся республіканський конкурс
майбутніх мулярів—вихованців будівельних профтех
училищ. присвячений 60-оіччю утворення Союзу РСР
і ХІХ з'їздові БЛКСМ.
Це було
свято праці,
день підтвердження мо
лодими готовності зводити
добротні житлові будинки,
сучасні соціально-культур
ні заклади, фабрики і за
води. Шлях до цього за
хоплюючого суперництва
за звання кращого моло
дого муляра
республіки
був нелегким. Треба було
продемонструвати
грун
товні теоретичні знання з
будівельної справи, мате

творчої самовідданої пра
ціРадість, усмішки на об
личчях учасників конкурсу
не могли приховати їхньо
го хвилювання. Заклопота
но спостерігали за своїми

ріалознавства, техніки без
пеки праці, економіки бу
дівництва. вміння швидко
і якісно мурувати стіни
різної складності, застосо
вувати
найрізноманітніші
інструменти, малу механі
зацію на снутріучилиіцних,
міських, районних і облас
них конкурсах. Виборов це
почесне
право ЗІ учень
будівельних профтехучи
лищ України.

Перед початком профе
сійного суперництва май
бутні будівничі прийшли
на центральну площу шах
тарської
Олександрії до
пам’ятника
В. І. Леніну.
Поклали до його підніжжя

яскрааі весняні
кзіти як
знак синівської вдячності
за велике право жити, вчи
тись і трудитися в країні,
де молодим створено най
сприятливіші
умови для

вихованцями
настаеники.
Зі щирими
словами до
майбутніх мулярів зверта
ються
керівники тресту
«Олександріяважбуді», го
лова оргкомітету конкур
су, бригадир маляріє буді
вельного упразління № З
цього ж тресту ордено
носець Григорій Васильо-

еич Русаков бригадир мулярів-ментажників
буді
вельного управління № 4
Степан Петрович Кроках
та інші. Після цього ми по
бачили майбутніх мулярів
у нових робочих спецівках
на будівельному майдан
чику, де
споруджується
гуртожиток Олеисандрін-

ського медичного учили
ща.
Оголошується
програ
ма конкурсу.
Легкий весняний віте
рець доносить на будову
п’янкий запах бузку, кидає
пелюстки відцвітаючих ви
шень і яблунь.
Здається,
саме сонце
усміхається

«Зірка»«Авангард» -0:1

юним будівельникам. Без
зайвої
метушні
хлопці
приступають до роботи, за
якою пильно стежать, чле
ни жюрі. У його складі —
досвідчені
вихователі
кваліфікованих кадрів бу
дівельників —
старший
майстер Кіровоградського
МИТУ № 2
заслужений
працівник
профтехосаіти
Г. С. Соколовський,
ви
кладач цього ж училища
заслужена
вчителька
УРСР К. І. Шейко, майстер
виробничого навчання Ки
ївського МПЇУ № 21 М. Я.
Ленда, вже названі пере
дові бригадири олександ
рійських будівельників.
Кипить робота, монотон
но поскрипують кельми об
цеглу. Уже в перші годи
ни високий ритм, відмін
ну якість роботи
проде
монстрував
наш земляк
кіровеградець Костя Токарєе. Йому не поступалися
Олександр Поліщук з Роєенського, Михайло Брагін
із Запорізького і Леонід
Кравчук із Київського про
фесійно-технічних училищ.
Під кінець робочої змі
ни К. Тскарєв трохи розгу
бився, не зумів як слід пі
дібрати будівельний мате
ріал.
Майже всі учасники кон
курсу набрали приблизно
одинакову кількість балів.
Як
визначити найсильніших, котрі представляти
муть нашу республіку на
всесоюзному конкурсі мо
лодих мулярів? Жюрі дов
го радиться, і ось відомі
імена переможців. Ними
стали учень Камінь-Каширського МПЇУ № 4 Волин
ської області Володимир
Дем’янюк, киянин Леонід
Кравчук та учень Черкась
кого ПТУ № 1 Леонід Бас.

Хоча перед
цим матчем
говенські авангардівці
в
турнірній таблиці
займали
гірше місце
(шосте), ніш
футболісти «Зірнич (друге),
-а вболівальники пам’ятали:
у наших земляків
досить
сильний суперник.
Так, у
попередньому турі ровенчани програли
нриворіжцпм
(2:1), у десяти матчах еони
мали лише п’ять виграшів
(два програші, три нічиї),
але їхні бійцівські якості
відомі шанувальникам фут
болу. Якщо п’ять років тому
авані-ардівці були лиш« 20ми, то вже в 1979 — 1980 ро
ці _ четвертими
в гоні, а
торік стали бронзовими при
зерами.
І ось вихованці заслуже
них майстрів спорту В. МагЕЇєнка і В. Трошніна в гос
тях у «Зірки». Наші земляки
одразу захопили ініціативу.
Штурм воріт ровенчан по
чався з перших хвилин мат*
чу. Захисники «Авангарду^ледве справлялись із пруд
ким і в’юнким
Ярославом
Бобиляком. Багато клопотів
їм завдавали Юрій Сердюк,
Михайло Калита, Олександр
Алексеев, Володимир Димос.
Кілька разів
рятував свою
команду голкіпер ровен чан.
У діях наших земляків домі
нували не тільни емоції, а й
твердий розрахунок. У ролі
розігруючих були і захис
ники, і нападаючі. На удірних позиціях знову і знову
були Алексеев, Димов, Сер
дюк, Бобиляк.
Часом воин
включали
«третю
швид
кість», аби до кінця
обез
зброїти гостей.
І ось уже
аеангардівці
розпізнають
маневри кіровоградців, еони
намагаються сповна викона
ти вказівки свого старшого
тренера В. Матвієнка — всі
ляко перешкоджати прори
ву форвардів «Зірки» і са
мим виходити на ударну по
зицію. У якійсь
мірі сочи
справились з цим, і гравці
«Зірки» не могли
зробити
точних ударів. Все ж один
із таних проривів, здасться,
УЕІнчався успіхом — гол.
Та арбітр матчу і. Євтогрлдов не
зараховує його.
І
гравці «Зірки» розгубились.
Під час контратаки роеснчани вийшли на зручну по
зицію. Захист
«Зірки» не
спрацював — 0:1.

М. ІВАШКІВ.
м. Олександрія.

М. КРОИУН.
ill U аіУТі ’’Л-' Т~"|

Кснцерт
симфонічного ор «Орбіти дружби».
13.10 —
кестру 19.00 — «Актуальні «Лаутарн». 1 серія. 14.05 —
камера» 19 30 —
Камерна Грають юні музиканти. 16.00
музика. 19.50 — «Вечірні — Новини 16.10 — «Срібний
розмови»
Виступає поет дзвіночок». 16.30 — «Курор
В. Коротич. 20.45 — «Ні лоб
ти Криму — сьогодні і ззпгЦІ (І програма)
1 аиіч, діти!» 21.03 — «Час». га». —16.50 — «Інтерклуб».
21.45 — Фільм «Лаутари». 1 17.40 — Класичний романс.
и.оо — «Час». 9.55
серія По закінченні — Ііо- 18.00 — «Депутати і життя».
МультфІ.іьм < Стрибок». 9.05 I ИНН
18.30 — К. т. «Місто моє. —
— Телефільм «20-е грудня».
мій дім». (Кіровоград). 18.45
2 с< рія. 10.10 — Внступ двічі А ЦТ (II програма)
19.20 — Док
телефільм — К. т Телефільм. (ШрзвоЧервоноДрапорного
академічнаго ансамблю пісні й «Чай бублики і кіно» 19.40
Фільм-концерт «Співає Ми
танцю Радянської Армії і.м
20.00 —
Александрова. 11.00 — Док хайло Мунтяну».
■ Вечірня .казка»
20.15 —
телефільм ■Висота» Па за
кінченій — Повніш 14 30 — Велогонка Миру. 20.35 —
Новини 14.50 — По Сибіру Грае Д. Браунінг’ (Фортепіа
і Далекому Сходу КІпопро- но) 'США) 21.00 -- «Час».
— Телефільм «Сім
грама «Квиток до Уренгоя». 21.45
оповідань про
«Забайкальські
рубежі». маленьких
перрте кохання»
’6.00 — Родом з дитинства
По сторінках творів лауреа
та премії Ленінського комсо
молу письменника В Крапивіна. 16.45 — Концерт духо
вого оркестру
Державного
гкааемічного Великого теат
ру Союзу РСР І 7 ЗО — Ле 4 Ц І - (j програма)
нінський університет міль
8 00 — «Час»
8.55 —
йонів. 18.00 • — У ко:кному Мультфільм «Дівчина і лея»
малюнку — сонце. 18 15 — 9 10
— Телефільм
«20-е
Шоленник
ХІХ
з'їзду грудня». З серія. 10.15 — Му
РЛКСМ 18 45 — Сьогодні у зичний фольклор
народів і рад) 19.00 — «Актуальна
світі. 19.05 — Виступ лауре СРСР. 11.00 — Док- теле
ата IX Всесвітнього фести фільм «Совдеп». По закінчен камера» 19.30 — До 15'Л).
річчя м. Киева. Відкриття X
валю молоді й студентів за ні — Новини 14.30 — Поки
служеного ансамблю народ- ви. 14.50 — Док фільми Всесоюзного фестивалю мис
весна-82».
ного танцю УРСР -Ятрачь» «їхав
у село городянин». тецтв «Київська
м Кіровограда. 19 35 — Па ♦ Хліб для людини». «Ваш Трансляція з Палацу куль
полях кпаїни. Про досвід по- хліб, діти» 15.30 — Концепт тури «Уіграїна». У передій —
♦ Иа добраніч, діти!,-- ГІо за
боти
Первомайської рай- народної
артистіаі СРСР
— фільм «Лаутари»
сільгоспхімії Харківської об
Б. Руденко і лауреата між кінченні
ласті. 19.50
— Телефільм
конкурсів 31. Тпмо- (2 серія) 1 випуск новин.
♦ 20-е грудня» 3 серія. 21.00 народних
(Ьєєвої. 1G.15 — Знай 1 умій
А ЦТ (II програма)
— «Час»
21.45 — Камера 17.00 —
Російська
мова
дивиться в світ
По Закін 17.30 — Москва і москвичі.
10.00 -* «Клуб 1ІІНОПОДОООченні — Сьогодні у світі
18 00 — Веселі потіш
18.15 жєй». 20.00 — «Вечірня каз
ка».
20.15 — Док. телефільм
Щоденник
XIX з’їзду
А ут
ВЛКСМ. 18.45 — Сьогодні у «В добрий путь, винограде».
10.00 — - Актуальна каме світі.
19.00
—
Теорії 20.30 — Міжнародний турнір
ра». 10.35 — Фільм ь’онперт. II. Штрауса
водного
поло.
Збірна
19.50 — Теле♦ Веселе містечко» 10.45 — фільм
«20-о
грудня».
4
сепія. СРСР-1 — збірна Голландії.
♦•Трикутник»
Молодіжна
21.00
—
«Час»
21
45
—
Теле
програма 1135 — «Народні 21.00 — «Час». 21.45 — Кон фільм «Моя дружина — ба
таланти-.
12.05
— Фільм церт Державного академіч буся»
«Сергій Лазої- 18.00 — ’Іо ного Північного російського
хору.
22 40 —
нний 16.10 — «Срібний дзві- народного
Сьогодні у світі. 22.55 — Ве
ьочон» 16.40 — «Республі логонка
Миру.
канська Фіаано-математична
школа». 17.10 — к. т. «День
4 УТ
•■.а днем» (Кіровоград). 17 25
10 00 — «Актуальна каме j, ЦІ (і програма)
К т.
«Місто моє — мій
10.35 —
Музичний
Цім» (Кіровоград). 18.00 — ра»
8.00 — «Час». 8.55 — Теле
Радянській
прокуратурі — фільм «Пісні над Дніпром»
80 років. У передачі «Закон 11.00 — «Казка про Ярему». фільм «20 е грудня» 4 сс-рія.
10.20
— АБПГДейка. 10.50 —
і ми-» бере участь прокурор Вистава для дітей 12.40 —
УРСР Ф К. Глух
18.30 — До 80 річчя утворення СРСР Для вас, батьки. 11.20 —21 й

П’ятниця

Субото

'

«Молодой коммунар»

ПАША АЛ! ГС А-

орган Кировоградского

1160*0. МСП

областного комитета

м. Кіровоград,

ÄKCM Украины.

еул. Луначарсьного, 36.

11а украинском язык«

Індекс 61107.

тираж «Спорт іото».
11.25
— Більше хороших товарів.
11.55 — До 60-річчя утворен
ня СРСР. Концерт Держав
ного ансамблю пісні й тан
цю Казахської РСР. 12.30 —
По .музеях 1 виставочних за
лах. 13.00 — Світ
рослин.
13.45 — Грає лауреат Всеро
сійського конкурсу гітарис
тів А. Фраучі.
14.05 — До
річниці проголошення рес-

тюіпи .-13.20 — До 1500-рІтія
м. Києва. Телеогляд
«Точка
зору». 14.05 —
«Резонанс».
15.05 —
Спортивна моло
дість Києва. 16.10 — «Атеїс
тичні
діалоги».
16.40 —
Фільм «Хліб дитинства моіо», 18.10 — «Скарби музеїз
України». 18.30 — «Актуаль
на камера». 19.03 — Чемпіо
нат СРСР з футболу. «Дина
мо» (Київ) — - Дніпро». 20.45
— «Па
добраніч
діти!».
21.00 — «Час»
21.35 —
П. Мирний
<Лчмсрівня».
Вистава. У перерві — НонлПІГ.

4- Ці (II програма)
8.00 — Гімнастика 8.15 —
■ Якщо хочеш бути
здоро
ним». 8 25 —
Док фільми.
9.05 — «Ранкова
пошта».
9.35 — М Горький.
«Пісня
про Сокола». - Пісня про Бу
ревісника».
10.00
— Док.
фільм < Раїса
Стручкова».
10.20 — Телефільм «Сім ма
леньких оповідань про пер
ше кохання». 11.25 — Док.
телефільм «Слово про «Прач
ку»
12.30 —
Чемпіонат
СРСР з
валеної
атлетики.
12.45 — Програма телебачен
публіки
Щрі Ланка. Кіно- пя Білорусії. 13.45 — Міжна
програма «Шрі Ланка — чу
родний турнір з водного по
довий острів», 14.30 — Но ло Збірна Іспанії — збірна
вини. 14.45 — Фільм — ді
СРСР 1 18.00 — Чемпіонат
ЦСКА —
Р1А’
«Червоний
галстук». СРСР з футболу.
«Торпедо» (М) У перерві —
15.55 — Очевидне — неймо
вірне. 16.55 — Мультфільм Чемпіонат СРСР з важкої
«Солдат ) сад». 17 05 _ р
атлетики 19.45 — Велогонка
і Жптгя. 17.35 —
Концерт Миру 20 00 — 'Вечірня каз
народного
артиста
СРСР ка.
ь. Нестеренка і академічного
оркестру народних
інстру
ментів ЦТ 1 ВР 18.15 - Що?я\"И1С Х.!Х 3’ЇЗДУ
ВЛКСМ.
*“ Бесіда
голови РаД-пського комітету захисту
миру Ю Жукова. 19.30 — А Ц 'Г (1 програма)
'•10Л0ДІЖННЙ вечір у концерт
8.00 — «Час». 8.45 — З
ній студії Останкіно. 21.00 —
піснею живемо
й будуємо.
Ц<’РтС«Гаі”35т“
ФЬльм-кон
Кіпоконцерт.
9.30 — Бу
•щ -ж Ва^ет_Ігоря Мойсеева»
дильнпк.
10.00
—
С.’гужу Ра
2Z35 - Нові ’ ДОК. фільми
11.00 —
«Ріка дружби», ♦Волга» По фінському Союзуі
«Здоров'я». 11.45 — «Ранко
закінченні — Новини
ва пошта». 12.15 — Радянсь
кий Союз очима зарубіяпіітх
А УТ
гостей 12.30 — Сільська го
10.00 — «Актуальна камо дина 13.30 — Музичний кі
ра» 10.35 — «Доброю нам оск. 1-1.00
— «Запрошення
здоров’я»
11.10 — Фільм до життя» Фільм-вистава за
♦лаутари» 2 сепія 12 30 — романом Л Леонова
«Ро
чемпіонат
СРСР з важкої сійський ліс» 16.25 — Клуб
аїлетики 12.45 — М Лисен кінппоиорожей
17.25
—
ко. On эра-хвилинка
«Нок- 1 Мультфільми
«Ведмежатко

Неділя

ІЄЛСФ0НИ-. відділу листіо і масової ро
боти — 2 45 36; відповідального секрета
ря — 2 46 87; відділу комсомольського
життя
2-46 57: відділу пропаганди —
2 43-36; відділу учнівської молоді
—
2 45-35: відділу військово патріотичного
виховання та спорту — 2 45-35: зіддіпу
оголошень — 2 56 65; фотолабораторії,—
2 45-35: норекторсьиоі — 3-61 ЯЗ: нічної
редаииВ — 3-03-53.

Обеяі 0.5 iipvH ори

Зам. № 247.

Тиран» 51300.

Бутхуз».
«Кіт у чоботях».-.
18.00 — Міжнародна панооа- Ьма. 18.45 — Путівка в жнтгя.
19.35 — Комсомол, любов і
весна.
Циркова вистава.
21.00 — «Час». 21.35 — IIпо
довження цинкової виставні
22.45 — Футбольний огляд;
23.15 — Велогонка Миру. По
закінченні — Новшін.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Іїонцертіиїй зал
-Друлсба». 11.20 -- «Йїн’рсд.
орлята!» 12.15 — Музичний
фільм «Пісня пісню кличе»;
13.10 — Передача для батьків «Загартуйте свою литипу> 13.40 — «Слава солдат
ська». 14.40 — Г
Естпадні ме.події. 15.10 —
Чсмпючат
СРСР з важкої
af.icTJ’un.
15.40 — - Пог.'іяд у ___
...
.мейбутІіЄ». 16.30 — «Пісня СКЛН.'ПЄ
друзів» ТелєіЬестш.'аль п>опевської пізні 17.25 — До
1500-річчя м. Києва. В Кокоткевич. «Листя капітанів».
Тєлевистава. 19.00 — «Акту
альна камера». 19 30 — Ро
сійські
романси
вико гує
11. Брегвалзе. 20 00 — Ч ■м'і.'іонат СРСР з футболу: ♦ Ди
намо» (Мінськ) — «Шахт щ».
2-й тайм. 20.45 — «На доб
раніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Фільм
«Велика ма
ленька війна» По закінчен
ні — Новини.

А ЦТ (II програма)

-у

8.00 — Гімпастинс 8.20 —
Телефільм «Моя дружина —
бабуся». 9.25 — «Адреси мо
лодих».. 10.05
—
«Сцгот,
піонеріє!» 11.05 —
«У світі
тварин». 12.05 — «Пепчмокці». Клуб Фронтових друзів.
13.35 — Док.
телефільм
«Америка через
10 років».
Автор В. Зорій. 14.-10 — Роз
повідають паші
кореспон
денти. Огляд 17 00 — 4<-мпіонат СРСР з футболу. -»Дпнамо»
(і\1> — «Пахт-тьір»’.
19.45 — «Вечірня
кпчка»1.21.00 —
«Час»
21.35 -и
Фільм «Водоспад».

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО. І

Газета виходить V віагопон
чотпеп і суботV

Друнарня імені Г. М Димитрояа
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обному
Компартії України
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