ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

НЕПОРУШНИЙ
НД УРОЧИСТОМУ ЗАСІДАННІ
В КРЕМЛІВСЬКОМУ ПАЛАЦ! З'ЇЗДІВ
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22 і рудня в Москві, у Кремлівському Палаці з’їз
дів, тривало спільне урочисте засідання Центрально
го Комітету КПРС, Верховної Ради СРСР і Верхов
ної Ради РРФСР,
присвячене 60-річчю утворення
СРСР.
Напередодні на засіданні з глибокою увагою було
вііслухано
доповідь Генерального секретаря ЦК
КПРС товариша 10. Б. Андропова. У доповіді з вели
кою силою, аргументоване і проникливо було сказа
но про історичне значення
утворення Радянського
Союзу, його досягнення і завдання.
Шлях, пройдений нашою країною за 60 років, —
не ціла епоха. Історія не знає такого стрімкого зльо
ту під стану відсталості, бід і розрухи до могутності
сучасної великої держави
найвищим рівнем куль
тури і постійно зростаючим добробутом народу. Дже
рело нашого прогресу, підкреслив, виступаючи па за
сіданні, член КГІРС з 1918 року,
делегат першого
Всесоюзного з'їзду Рад Ф. Д. Кретов, — це наш со
ціалістичний лад, енергія і воля мас, це мудра ленін
ська національна політика партії, монолітна згурто
ваність радянських народів в єдиній братній сім’ї.
Слабшій ювілей великими успіхами зустрічають усі
республіки Країни Рад. Про це говорили на засіданні
перші секретарі НК Компартій союзних республік. В
їх виступах відзначалося, що утворення Радянського
Союзу, справедливе розв'язання національного пи
тання — переконливе, свідчення великої ЖИТТЄВОЇ СИ
ЛІ! ідей соціалістичного інтернаціоналізму, В братер
ській взаємодії трудящі республік докорінно перебудувїїЛії на соціалістичний лад свою економіку, ду
ховне життя, свій побут, добилися воістину історич
них перемог. Почуття особливої вдячності були
звешіуті до російського народу.
Досвід становлення першої
багатонаціональної
держави робітників і селян є провідною зіркою для»
багатьох борців за’соціальним прогрес, справляє гли
бокий вплив тіл сучасність. Про це говорилось у ви
ступах па засіданні гостей з-за рубежу: в торжествах
беруть участь 134 зарубіжні делегації із 112 країн.
Тепло віталн учасники засідання виступи гостей з
тіїх країн, які, завоювавши національну незалежність,
обрали шлях соціалістичного розвитку. Представники
молодих держав підкреслювали, що Радянський Со
юз завжди подавав і подає послідовну допомогу на
ціонально-визвольному рухові, твердо стоїть за прано
народів на вільний, самостійний розвиток.
Присутніх у Кремлівському Палаці з'їздів віталн
представники радянської молоді і піонерів, Збройних
Сім СРСР.
Учасники урочистого засідання одностайно прий
няли Звернення до парламентів, урядів, політичних
партій і народів світу. Всі зусилля
держав, актив
ність урядів, організованих політичних сил, усіх гро
мадян кожної країни, говориться в ньому посланні
миру, повинні бути звернуті тепі
пусти гм ядерної катастрофи. Сь
же бути важливішого питання.
Радянський Союз, підкреслюється в документі,
додержуючись ленінської політики миру і міжнарод
ного співробітництва, зробить усе від нього залежне
для відвернення війни. Радянські люди переконані,
що держави і пародії, об'єднавши зусилля, зможуть
неремогіп воєнну загрозу, зберегти і зміцнити мир на
землі, забезпеч!.!н право людини на життя. До тако
го об'єднання зусиль закликає прийняте Звернення.
Спільне урочисте засідання ЦК КПРС. Верховної
Ряди СРСР і Верховної Ради РРФСР. присвячене
60-річчю утворення СРСР, оголошується закритим,
Під склепінням Кремлівського Палану з’їздів звучит? Гімн Радянського Союзу.
(ТАРС).
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З особливою ясністю ус
відомлюєш велич пройде—ї<:ого шляху' і Завдання сьо
годення, прослухавши до
повідь Генерального секре
таря • ЦК КПРС товариша
Ю. В/Андропова на урочис
тому засіданні у Кремлів
ському Палаці з'їздів, при
свяченому 60-річчю утво
рення Союзу РСР.
У перші роки соціалістич
ного
будівництва стояло
завдання об’єднати всі на
роди Росії у єдиний союз.
Сьогодні відчуваєш міцність
зв’язків між народами на
шої країни на кожному кро-

ці. Візьмемо для прикладу
наш
тепловозоремонтний
завод. Хіба могли б ми ус
пішно справлятися із планоьими завданнями,
якби з
інших республік до нас не
надходили чавун, сталь, об
ладнання, запасні частини,
нафтопродукти?
І це від
чуття єдності надихає нас
працювати ще краще, щоб
енєсти
свій вклад
у загальнонародну справу.

З великою увагою дивив
ся телерепортаж з урочис
того засідання у Кремлів
ському Палаці з'їздів, при
свяченого 60-річчю утворен
ня Союзу РСР.
Доповідь
Генерального
секретаря
ЦК КПРС Ю. В. Андропова,
виступи інших учасників засідання викликали у мене,
д’.олодего комуніста, гор
дість за величні звершення
нашої
багатонаціональної
соціалістичної Вітчизни, за
авторитет у
її безмежний
світі.
року я поЮвілейного

старався достроково вико
нати підвищені соціалістич
ні зобов’язання і вже одер
жав від кожної
корови в
середньому не менш як по
п’ять тисяч кілограмів мо
лока. Це набагато більше
від наміченого.
Вважаю за свій обов'язок
нинішній рекорд у майбут
ньому році перетворити в
норму.

Б. ПЛАМОДЕЛ,
токар
Гайворснського
теплопозоремонтно г о
заводу.

О. БУША,
догр нслгоспу «Друж
ба».
ОлександрІЕський район.

ОГО ОБКОМУ АКСМу
виходить
з 5 грудня 1939 р.

Дорогами
дружби
У старовинному Жито
мирі три дні тривав тради
ційний Всесоюзний моло
діжний фестиваль учнів
автодорожніх технікумів
«Дорогами дружби». По
сланці братніх республік
•— переможці змагання на
честь 60-річчя
утворення
СРСР — провели теоре
тичну конференцію «Мп
дружбою ленінською силь
ні», виступили з реферата
ми, присвяченими дружбі
народів нашої багатона
ціональної Вітчизни, зуст
рілися з ветеранами партії
і комсомолу.
Молодіжні хори, ансамб
лі з Російської Федерації,
України, Білорусії взяла
участь в огляді-конкурсі,
виступили у фестивально
му концерті «Дружбі піс
ню співаємо». Сотні оригі
нальних експонатів склали
виставку робіт художньої
творчості
учнів.
Юні
уміліші
виготовили
до
фестпзйльпої виставки де
коративні панно, вишивки,
присвячені вождю рево
люції В. І. Леніну, союз
ним республікам, Ленінсь
кому комсомолу.
Були
представлені яскраві аль
боми, то
розповідають
про поїздки експедиційних
загонів технікумів по рід
ній країні, про братерські
зв'язки
молоді союзних
республік.
Учасники
фестивалю
«висадили» трудовий «де
сант» на будови міста. За
призи дружби змагались
команди
технікумів, які
провели масові змагання
за програмою комплексу
ГПО. Посланці
братніх
республік побували в тру
дових колективах міста.
А. йНУШЕВСЬКИЙ,
нор. РАТДУ.
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Ти И ВЖЕ розповідали
читачам «Молодого
комунара» про свої пла
ни на 1982 рік. Наше зо
бов язання — перевезти
протягом року додатко
во до плану 1,4 мільйона
тонн народногосподар
ських вантажів. За оди
надцять місяців їх на на
шому рахунку
майже
два мільйони тонн. Намі
чали зекономити
287,5

го. Та чи стане він зраз
ковим, я ницо
приховає
«ЧП».

шиністи, очолюють мікроколони. І їхня оцінка
роботи дуже багато ва
жить
для
товаришів.
Крім 4ого, коли на щомі
сячних зборах-заняттях
(зверніть увагу: не тіль
ки збори,
а й заняття)
підбиваємо
підсумки,
особливого значення надає/ло аналізу швидкостемірних стрічок. На них
добре видно найменше

Галузі
потрібні гра
мотні кадри. Це добре
члени
усвідомлюють
ЙМК — брати Володимир та Олександр Литвинови, Володимир Ва
силенко, Петро Подиряко, Анатолій Толкущий
та інші, хто навчається в
технікумах та інститутах.

г Ж? Ж Ні ЗАВТРА
тисячі
кіловат-годин
електроенергії, зеконо
мили понад 544,8 тисячі
кіловат-годин. За підсум
ками
соціалістичного
змагання між К/ЛК заліз
ничного транспорту на
ша колона впевнено ут
римує перехідний Черзоний прапор ЦК ЛКСМУ.
Ці досягнення були б
неможливі, якби не дійо
ве трудове суперництво
між
локомотивними
бригадами. їх у нас 45.
До початку
грудня із
річними зобов'язаннями
по перезезенню вантажів
справилися 42 бригади, а
по економії електроенер
гії — 32. Лідирують ма
шиністи Василь Дикий та
Микола
Білоголовий, у
котрих помічниками Анз_толій Галаган та Валерій
Коваленко. Тільки вели
ковагових
поїздів вони
разом прозели понад сто
шістдесят. Решта бригад
також працює із значним
випередженням.

Як керівникові колони
мені доводиться здійс
нювати контрольно-інст
рукторські поїздки
з
кожною бригадою що
найменше раз на три мі
сяці.
Непогано
знаю
• здібності хлопців і праг
ну, щоб після кожної та
кої поїздки вони збага
чували свій досвід. Зви
чайно, жоден недолік не
залишається
непоміче
ним. У цьому мені допо
магають наші громадські
інструктори В. Литвинов
(гін групкомсорг КМК).
Ю. Архзмєєв, О. Горді
єнко,
А.
Корчевой,
О. Прихожий. Всі вони
молоді, але хороші ма-

порушення — переви
щення швидкості, непра
вильне користування ав
тогальмами. Стрічка до
помагає виявити і випад
ки нераціонального ви
трачання
електроенер
гії.
Завдяки їй кожен
знає, де шукати резерви.
І все ж будь-яка
«Ро
зумна» стрічна так би й
залишилася
--------.........
звичайним
люди не
папером. якби
її у свого
перетворили
союзника
в боротьбі за
підвищення ефективності
та якості
роботи. А цс
вжз залежить від свідо
мості виконавців. І я. як
нерівним, і комсомольські
антивісти
спрямовуємо
свої зусилля на вихеззння членів колективу. Об
говорюючи рішення лис
топадового Пленуму ЦК
КПРС та сьомої сесії Вер
ховної Ради СРСР деся
того скликання.
ми де
тально
проаналізували
справи в нашій колоні.

Цими днями товарись
кий суд локомотивного
депо за нашим клопотан
ням розглянув справу
одного з них і виніс йо
му громадську
догану.
Потім,
розмовляючи з
хлопцями, я помітив, що
еін зрозумів:
товариші
жартувати не збирають
ся, якщо йдеться
про
ставлення де роботи.
Розповідаю
про цей
випадок і допускаю мож
ливе запитання прискіп
ливого читача: та як же
тоді із виконанням пунк
ту зобов’язань
про під
твердження звання коло
ни зразкової дисципліни?
Справді, там,
де маємо
справу з цифрами, вико
нання
очевидне. А тут?
Жоден колектив
не за
страхований від подібно-

КМК:
слрво
і діла

Цього року здобув вищу
освіту машиніст Володи
мир
Мілюков. В депо
підвищуюіь кваліфікацію
п’ять помічників маши
ністів, котрі навесні очо
лять бригади. На почат
ку грудня на одному з
тематичних вечорів
в
урочистій обстановці ак
ти про присвоєння квалі
фікації
машиніста тре
тього класу було вруче
но Олексію Олексенку та
Олександру Попову. Де
речі, тоді ж було вру
чено Знаки ЦК ВЛКСМ
«Молодий гвардієць п'я
тирічки» п’яти передо
вим членам КМК.
Скажу і про виконання
останнього пункту зобо
в’язань — про шефство,
над другокласниками се
редньої
школи
№ 2.
Офіційно вежатими-висобничниками затверд
жено Олександра
Чер
ная та Анатолія Сироту.
Вени найчастіше бувають
у своїх шідшефних. При
ємно, що є у них поміч
ники. Із задоволенням
ідуть до жовтенят брати
Литвинови,
Володимир
Василенко. Завжди, коли
потрібні працьовиті ру• ки, хлопці виручають.
М. УМАНЕЦЬ,
керівник комсомоль
сько-молодіжної ван
тажної елеНТрСЕСЗної колони імені
річчя комсомолу
раїни.
м. Знам'янка.

механоскладальному
цеху
Олександрійського
заводу
підйомно-транспортного обладнання доб
ре знають кавалс-ра орде
на Трудового Червоного
Прапора Олександру Ми
хайлівну БАБИЧ. За ЗО
років вона дала путівку в
професію багатьом юнакам
і дівчатам.

На знімку: О. м.
БАБИЧ (ліворуч) з молодими токарями Те гяною
АЙРІХ
і
”Валентиною
ДЕМЧЕНКО.
Фото Р. ГРАНОВСЬНСГО.
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«Молодий комунар»
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\ АО ПО/ІІТЗДНЯТГЯ
ЛУХАЧІ — спеціалісти

ВШ №№Ш№ЇЇ Я9Ш
середнь ЗЇ

С ланки, в основному молодь.
Юнаки і дізчата, розбившись на гру
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МОЛОДИИ КОМУНІСТ ВІКТОР АНТОНЕНКО.

пи, два тижні на своїх виробничих ді
лянках вивчали особливості
праці
твариннника. Зоотехніки Т. Крав гук
та А. Скомороха подовгу бесідували
з доярками комсомолками В. Бадюл,
. С. Мамалигою, молодими тваринни
ками Р. Смолянцевою, В. Горащенко І

та Г. Горащенко.
Наступного разу на заняттях слуха
чі висловили свої думки. Разом під
рахували збитки від реалізації молб- <
ка другим сортом, неекономного ви
трачання кормів. Довго сперечались,
вносили пропозиції. Віктор Антоненко
тактовно спрямовував дискусію, ко
ротко пояснюваз, у чому хлопці і дів
чата помиляються, що раціонального
в їхніх пропозиціях.
Для В. Антоненка стало правилом
діяти за принципом: від переконань
— до дії. домагатися, щоб здобуті
слухачами знання втілювалися в кон
кретні діла, сприяли формуванню ак
тивної життєвої позиції. Тож найчас
тіше він обирає активну форму, на
магається залучити людей до відвер
тої розмози.
— Мене інколи запитують, — гово
рить В. Ангсненко, — як я домагаюсь

I

глянувши пропозиції слухачів, вирі
шили відновити роботу
кормоцеху.
Нині грубі та соковиті корми змішу
ють у спеціальному подрібнювані —
змішувачі, здобрюють мелясою. Ра
ціон збалансовано по перетравному
протеїну. Це дозволило підвищити
надої молока.
За пропозицією слухачів оператив
но підбиваються підсумки змагання
тваринників, залучаються до цих за
ходів спеціалісти
господарства. На
другій молочнотоварній фермі (очо
лює її молодий комуніст В. Батенко),
на якій працює багато
молоді, вру
чення нагород
переможцям соціа
лістичного змагання прозодиться уро
чисто. у заході
обов’язково беруть
участь керуючий, секретарі партійної
та комсомольської
організацій від
ділка.

майже стопроцентної явки случахів.
На мою думку, щоб люди охоче від
відували заняття, їх треба проводити
на високому різні. Намагаюсь виклас
ти матеріали так, щоб інтерес слуха
чів зростав і зростав.
Обов’язково
будь-яке питання пов'язую з вироб
ництвом сільськогосподарської про
дукції в нашому господарстві. Особ
ливу увагу приділяю питанням підви
щення продуктивності та інтенсизності праці, зменшення собівартості
продукції. Ще одне важливе правило:
з першої зустрічі знайти контакт зі
слухачем, дати йому зрозуміти, що ка
кожному робочому місці можна ба
гато зробити, що жодна ділова про
позиція не залишиться поза увагою.
Правління
колгоспу,
партійна,
профспілкова та комсомольська ор
ганізації на спільному засіданні, рзз-

Комсомольський
трактор

ПРОБЛЕМИ

Недавно
ському

І

Ш

'икгстажгі

у Кіровоград

Будинку

вчителя

відбузея семінар правлін
ня обласної організації то
вариства «Знання» спільно

з обласним

педагогічним

товариством.

У

семінарі

взяли участь науковці Кі
ровоградського

педінсти

туту імені О. С. Пушкіна,
голови міських і районних

секцій лекторіз товарне",•ва «Знання» по пропаганді
педагогічних і психологіч-

них знань..

Тема семінару — «XXVI
з'їзд
КПРС
і актуальні
проблеми сімейного вихо
вання». Відкрив його пер
ший
заступник
голови
правління обласної органі
зації товариства «Знання»
П. В. Максименко. З лек
ціями
«Соціально-еконо
мічна
політика партії і
проблеми комуністичного
виховання», «Основи сі
мейного виховання в умо
вах розвинутого соціаліз
му», «Питання сімейного
виховання з педагогічній
спадщині В. О. Сухомлимського»,
«Психологічні
особливості
молодіжної
аудиторії і основи лектор
ської майстерності» висту
пили кандидати наук Н. О.
Толмачова,
А. Я. Розенберг,
К. М. Маличенко,
г. В. Дьяконов та інші.
Досвідом пропаганди пе
дагогічних і психологічних
знань поділилися
заслу
жена вчителька УРСР, пе
дагог Йосипіаської серед
ньої школи Вільшанськсго
району В. І. Присяжна, го
лови секцій по пропаганді
педагогічних знань Онуфріївського га Бобринецького районів М. І. Кодак і
І. А. Гребенюк.

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

Тег.ля БУ-5 тресту «Оленсандріяважбуд»
Василь
УЗЛОВ один із ісращих виробничників і комсомольсь
ких активістів. Він — член комітету комсомолу тресту.
Фото В. РЕШЕТНИКОВА.

УСТРІЧІ,

ХАРКІВ. (Кор. РАТАУ).
Шістдесят тракторів виготояп.тіі із зібраного мет-ігосподарств
лолому для
честь
Нечорнозем’я на
ювілею СРСР молоді робітники Х ГЗ. Сьогодпі з
головного конвейєра під
приємства зійшла остання
машина з комсомольським
- значком на радіаторі.
З ініціативою випустити
цю колону до свяТа висту
пили комсомольсько-моло
діжні бригади складаль
ників Ігоря Копила і ста
леварів Миколи Гурбо. її
підтримали близько шести
тисяч
трактороззводців,
кожен з яких
одержав
комсомольський наряд. У
вільний від основної робо
ти час вони
розбирали
сгарі цехи, що підлягають
реконструкції.
Па пере
плавку було відправлено
арматуру, балки, різні кон
струкції, а також
зіб
раний металобрухт.
Па всіх підприємствах
індустріального
міста
створено
комсомольські
пости, які взяли під свій
контроль
використання
вторинної сировини. Цьо
го року молоді харків’яни
повернули у виробництво
близько гі і в.мільйона тонн
чорних металів.

зустрічі... .3

війни
і
З ветеранами
праці,
учасниками виз

вольних рухів,
борцями
за мир, друзями з брат
ніх країн. Міцна дружба
зав'язалась у
шкопяріз
Першотраеенської серед
ньої школи
з делегатом
Всесвітнього
конгресу
борців за мир Ф. Д. ГетьА\анцем, якого вони обра

ли езоїм почесним віцепрезидентом,
вручили
членський квиток.
Цікізі
листи надходять від ньо
го. Кідівці
дізналися з
них, що недавно вийшли з
друку книги
Ф. Д. Геть
манця.
Цікавляться кідівці спра
вами
рідного колгоспу,
району, області. Частою їх
гостею стала делегат XVI
з’їзду
профспілок СРСР.
депутат
Верховної Ради
УРСР, передова
доярка
колгоспу імені
Урн дького О. К. Довгопола. Актив
КІДу провів
зустріч
з
Оленою Карпівною, котра
побувала в НРБ. Того дня
попознився музей
КІД/.
Гостя подарузала книжки
з доповідями Тодора Жив-

Запрошує
шкільний КІД
коза,
значки,
вимпели,
галстуки та національний
прапор Болгарії.

Та чи на
найцікавіші
зустрічі
відбуваються в
Першотравенській десяти
річці З КОЛИШНІМ її учнем
почесним
президентом
КІДу Федором
Петрови
чем Рибком. На одній зу
стрічі Ф П. Рибко розпо
вів про 10-й
танковий
Дніпровський корпус, ве
тераном ЯКОГО ВІН Є. Цей
корпус першим форсував
Дніпро 1943 року. Першотравенці дізналися про ге
що учні
сьомого
класу
Московської школи № 1
збирають ці матеріали для
оформлення кімнати бойо
вої слази. Цією ж справою
займаються
і українські

школярі. Взаємообміч до
кументами, фотографіями
допомогли
школярам
обох клубів. Тоді ж і ство
рилася секція
«Пошук»,
Члени цієї секції розшука

ли вже більше 332 ветера
нів, котрі надіслали спога
ди про своїх однополчан,
карти-схеми,
листівки та
газети воєнних років. Фе
дір Петрович
від імені
Московської ради ветера
нів десятого
танкового
імені Сузорова Дніпров
ського корпусу
вручиз
КІДу нагороду — пам’ят
ну медаль
на честь 35річчя форсування Дніпра і
посвідчення, підписане ко
лишнім командиром кор
пусу Гороєм Радянського
Союзу генерал-лейгенан-

Десятки конкретних
питань пору
шують на заняттях
юнаки і дізчата
щоб уже сьогодні внести свій вклад а
реалізацію Продовольчої програми.
Пропагандисту В. Антоненку приєм
но, що слухачі активно допознюют.»
його розповіді прикладами з життя
колгоспу. Тільки
на останньому за
нятті еони порушили питання підго
товки кадрів для громадського тва
ринництва, будівництва
сваринниц,гсого комплексу, перехід на бригад
ну систему організації праці в ріль
ництві. Особливо активні на заняттях
комсомольці статистик
Алла Мзльчезська, інженер з техніки безпеки
Людмила Мельниченко,
кандидат у
члени КПРС бухгалтер першого від
ділка Ольга Скорбовська та її моло
ді колеги Марія Гінкул, Тамара Крав
ченко, зоотехніки
Гаміла Кравчук
та Антоніма Скомороха.
Кожен з них уже визначив своє міс
це в цій важливій справі, кожен ро
зуміє, що вирішальна роль у агро
промисловому комплексі
належить
їм, спеціалістам •^середньої
ланки.
Вивчаючи Продовольчу
програму,
слухачі визначають, як розв язувати
її завдання комплексно, що потрібно
робити сьогодні, завтра, через рік.
Навчання в школі конкретної еко
номіки допомагає
молодим спеціа
лістам успішно
розв'язувати всі ви
робничі питання.

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.
Колгосп імені XX з’їзду КПРС
Новоукраїнський район.

Шахтарська
висота
Новорічна ялинка засві

тилась у головній нарядній
Донецької шахти імені Калініна. Серед тих, хто са

мовідданою працею випе
реджає час, —комсомоль
сько-молодіжна

брига

Анатолія

Федосова.

Вона щодоби

піднімає з

да

лави по 10С0 і більше тонн

вугілля. А всього з почат
ку п’ятирічки бригада ви

дала

майже

сто тися ч

тонн надпланового пализа.
Вийти на високий рубіж,
зробити його
постійною
нормою було
непросто.
Роками складався колек
тив, перше ніж
прийняз
горде звання комсомоль
сько-молодіжного. Влива
лись у бригаду, «притира
лись» один до одного вчо
рашні воїни
Радянської
Армії, випускники
гірни
чих профтехучилищ. Усі

вони прагнули працювати
так, щоб
заслужити до
вір’я шахтарів.

то.м М. К. Шапошниковим.
Недавно першотравенці
дізналися, що до 40-річчя
форсування
Дніпра по

винна вийти книга, у якій
ветеран ділиться спогада
ми про ратні подвиги тан
кістів, і з нетерпінням че
кають її.
А пошук триває. Чотир
надцять Героїв
Радянсь
кого Союзу — ветеранів
корпусу,
письменники та
лікарі, робітники, співро
бітники міністерств, кол
госпники пишуть кідівцям.
І кожному юні
патріоти
шлють відповіді.

Нині секція
«Пошук»
бере участь в операції
«Вони загинули у Першо
травенці», оформляє гале
рею Героїв
Радянського
Союзу — ветеранів деся
того танкового Дніпровсь
кого корпусу.

Улітку відбулася хвилюча зустріч
із колишніми
о язнями
Бухенвальда
А. П. Соколом,
В. С.
Андрі яшевськи.м, які пере
дали
пригорщу
бухенвальдської землі, политої
кров ю 56 тисяч
людей,

Цінна якість виробилась
у бригаді — вміння доро
жити кожною
робочою
хвилиною. Зламався, при
пустимо, шнек на комбай
ні або
вийшов
з ладу
електродвигун,
— вони
не сидітимуть,
чекаючи
ремонтної зміни, а поста
раються самі усунути не
справність. З поро, ьч лчом
раптом затримка вийде —
теж не привід для «пере
куру». Всі дружно беруть
ся за підготовчі роботи,
щоб не допустити відсіавання комбайна.

Були випадки
й біль'и
серйозні. Одного разу,
звичний
робочий
ритм
втрутилася стихія. Рапто
вий викид «запечатав» ма
сою
вугілля
130 метрів
штреку, заступивши шлях
до лави... Важка соскова
лопата виявилась єдиним
інструментом, придатним
для розчистки тісного ту
нелю Змінюючи один ОД
НОГО, працювали
молоді
гірники, виявляючи твер
дий
комсомольський ха
рактер.
— Прогаяний час ми по
тім надолужили, — гово
рить бригадир, — тому що
спільне завдання
кожен
сприймає як
своє. Саме
такого підходу до справи
і вчать рішення листопа
дового (1982 р.) Пленуму
ЦК КПРС.

А. ЯНУШЕВСЬКИЙ,
кор. РАТАУ.

знищених гітлерівцями
цьому концтаборі.
Секція дружби З КОСМЗ- І
навтами, яку очолює Лариса Прядун, організозуе (
і проводить
мітинги таї
вечори, присвячені Дню ,
космонавтики. Почесними і
членами КІДу зараховані0,
36 радянських
коемрнав-1
ті в.
Всі
члени
клубу |
«Дружба» знають німець
ку мову. Робота КІДу ос.--,
бливо пожвавилась лісп.’ ,
опублікування його аДРс’|
си
у
німецькій газе'1,
«Нойєс Лебен», що вихт-і
дить у Мсскві.
Тепер УІ
Першотразенку ідуть лис-|
ти з НДР, Польщі, Bora-j
рії, Чехословаччини т* |Н‘j
ших
країн.
Багато
й
трудових;
справ на рахунку кідізЧ1**;
З їх ініціативи
цнеопяр1
Першотравенської
ДеСЯ'
тирічки не раз організовуй
ваги трудові десанти,
ботники, операції. 3ap°°Sj
пені на них кошти первРа'«’
ховані
до
Радянського j
фонду миру.
Т. КУРЛКЖ
с. Першотравенка,
Компаніївський район.
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— «Молодий комунар»

З сторв ——
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ФАКТИ

в
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к і.'Уіііг їіміnm

««УСПІХИ СРСР
НАДИХАЮТЬ
НАРОДИ СВІТУ»
— Утворення
СРСР —
видатна перемога ленін
ської національної політи
ки, історична
ПОДІЯ міжнародного значення, свято не тільки радянського
народу,
а й трудящих
і братніх
соціалістичних
країн, усього
прогресизного людства,
— сказав
заступник міністра закор
донних справ ЛНДР Сулівонг Прасітхідет у бесіді з
кореспондентом АПН
у
В ентьяні Мелісом Мшецяном.
Сулівонг
Прасітхідет
брав участь у присвяченій
60-річчю утворення СРСР
конференції
«Співробіт
ництво братніх
країн —
соціалістичний інтернаціо
налізм у дії», яка прохо
дила у лаоській столиці і
стала одним із важливих
заходіз, що проводяться
в республіці на честь юві
лею СРСР.
— Будівництво соціаліз
му у багатьох
країнах, —
відзначив далі С. Прасіт• хідет, —
грунтується на
заповітах В. І. Леніна —
вождя світового револю
ційного руху, засновника
першої в світі багатонаціо
нальної
соціалістичної
держави, на неоціненно
му радянському досвіді.
СРСР став першою краї
ною, де були повністю і
назавжди ліквідовані не
рівноправність націй, ра
сова дискримінація та ін-

Мінськ
місто
■

...

громад
нашого
ського кореспон
дента Вл Щерба
на}.

ші форми національного
гноблення.
Створення
Союзу справді рівноправ
них
республік
сприяло
зближенню народів і по
ліпшенню взаєморозумін
ня між ними.
Єдність і згуртованість
народів СРСР загартозувались і зміцнювались у
ході
індустріалізації, ко
лективізації
сільського
господарства і культурної
революції, під час другої
світової війни, яка закін
чилася розгромом гітле
рівських
загарбників, у
роки мирного соціалістич
ного будівництва.
Завдяки тісному
бра
терському союзу радянсь
кі республіки
досягли 33
короткий строк небачених
успіхів у різних
галузях
життя. Вони
ВОЛОДІЮТЬ
розвинутою промисловіс
тю і високомеланізован им
сільським господарством,
передовою наукою і тех
нікою,
вносять
гідний
вклад у зміцнення могут
ності і престижу СРСР. ■
—
Успіхи,
досягнуті
братнім радянським наро
дом, — підкреслив Сулі
вонг Прасітхідет, — нади
хають
народи світу, які
борються
за мир, націо
нальну незалежність, де
мократію
і
соціальний
прогрес.
Конструктивні пропози
ції і нові ініціативи Радян
ського Союзу, спрямова іі

зміцнення розрядки, а
на
на приборкання гонки оз- і
броєнь і роззброєння, ДІ- у
стали широке міжнародна
визнання і підтримку.
Минуло сім років відто
ді, як у Лаосі перемогла
народно-демократична ре
волюція. Народно-револю
ційна
партія
Лоосу
(НРПЛ), лаоський
уряд і
лаоський народ з братер
ською
допомогою СРСР
та інших країн соціалістич
ної співдружності розв’я
зують складні
заздання
національного будівницт
ва. У вирішенні корінних
завдань соціалістичної пе
ребудови
Лаосу НРГіЛ
грунтується на марксизміленінізмі
з урахуванням Я
специфічних
умов жиітч |
країни.
Стрижнем радянськз-ла- І
оського співробітництва є 4
зв'язки між НРПЛ і КПРС, а
які дедалі розширюються, їм
Радянський Союз-надає І
Лаосу ефективну допомо- ']
гу у будівництві промисло- 1
вих і сільськогосподарсь- ■]
ких об'єктів, у зміцненні З
матеріально-технічної ба- р
зи, транспорту,
в інших
галузях народного господарстаа.
— Конференція «Співробітництво братніх кра- *
їн — соціалістичний інтер
націоналізм у дії», яка від- 0
булася у В'єнтьяні, — ска- і
зав на закінчення заступ- І
ник міністра закордонних •
справ ЛНДР,
— внесла ;
важливий вклад у зміцнен- •
ня дружби і взаєморозу
міння між лаоським і ра- Г
донським народами, всіма І
країнами
соціалістичної р
|АПН|.
|
співдружності.

В'єн гьян.

м

МЕДИКИ ЗИМНІЇ
а.

ВНУТРІСПІЛКОВЕ
ЖИТТЯ

трудові здобутки колекти
ву, лав високу оцінку їх
нім ініціативам по поліп
шенню побутових
умов
гірників. Разом з тим він
вказав, що не завжди про
являють активність комсо
мольці у вирішенні серйоз
них питань. Комітет ком
сомолу не налагодив ще
роботу з неспілковоіо мо
лоддю.
Вказали шляхи подолан
ня «вузьких» місць комсо
мольці
Н.
Бабченко,
С. Кротов, О. Корупова,
П. Грінчеііко.
Н. МИКОЛАЄНКО.
Новомиргородський
район.

НА ЗБОРАХ-ПРО
НАЙГОЛОВНІШЕ .
Комсомольська
органі
зація шахти «Новомнргородська» створена зовсім
недавно, але період її ста
новлення, вважають моло
ді шахтарі, уже закінчив
ся. Комсомольці
не раз
доводили, що їм під силу
складні й важливі завдан
ня.
Про успіхи,
досягнуті
молодими трудівниками у
перед’їовілейиому змаган
ні на честь 60-річчя утво
рення СРСР,
йшлося на
комсомольських звітно-ви
борних зборах шахти «Новомиргородська». які відбудися недавно. Дітова ат
мосфера, принципова оцін
ка зробленого, глибокий
аналіз
недоліків — цим
були
позначені
головні
збори року новом пргородських шахтарів.
Секретар парткому Л. В.
Шпак, який був присутній
на зборах, відзначив гід
ний вклад комсомольців у

СПОГАД ПРО
СТУДЗАГОНІВСЬКЕ
ЛІТО

тик», який очолював від
мінник навчання староста
групи М-33
Агапонегіко.

Володимир

«Наш
всюдисущий ко
мандир», — так мн нази
вали Володю. Він і справ
ді встигав
зробити дуже
багато.
Подбав про те,
щоб ми
працювали без
простоїв, «вибив» для нас
прекрасний
гуртожиток,

постійно
турбувався пво
наш відпочинок.
А коли

хтось із хлопців
хворів,
командир до сьомого ногу,
трудився і
за себе, І 3.-1
свого товариша.

Спортивні

змагати,

культпоходи в кіно, кондертій номери, збір лікар
ських рослин, ремонт шко
ли у селищі
Молодіжно
му... На все у Володимира
Агапопеїіка
вистачало

.
|

ВСЮДИСУЩИЙ
КОМАНДИР
~ _
___
Добре
запам'ятали па
Долипському заводі залі
,
зобетонних
виробів пас.
бійців будзагону «Ромак1

енергії,, командирської ба
дьорості.

Г. ТЕРЕЩЕНКО,
боєць СБЗ «Романтик»
Кіровоградського тех
нікуму
механізації
сільського господар
ства.

ПРОТИ ЯДЕРНОЇ ЗАГРОЗИ
Р. Банда —
студент
медичної школи Замбійсь
кого університету, І хоча
ще не
до лікаря
йому
близько — два найсклад
ніших роки
навчання,
•
він вважає себе повністю
прнчетішм ДО ЦІЄЇї благородпої професії,. Та іі впсолідпіінп'і
гляд вій має
своїх двадцяти трьох ронекваппо,
ків, говорить

впевнено.
— я раніше серйозно не
... про СТПОПІІУ
замислювався
ядерич
загрозу. — каже Р. Ь«ніда. — Мені здавалося, що
це стосується головним чи
ном Європи, а ми в Афри
ці далеко від неї. І потім у
нас тут багато інших тур
бот, особливо
в лік<И)1вАле тепер я
дивлюся на
цю проблему іншими очи
ма.
Ми
розмовляємо
з
Р. Бандою після симпозіу
му «Лікарі проти загрози
ядерної війни», організато
ром якого
виступила ка
федра охорони
здоров я
на чолі з її
завідуючою
Т. Уоттс.
— я вважаю, — сказа
ла Т. Уоттс, — ию обов я-

зок кожною лікаря, кож
ної чесної людини роз’яс
нити людям, які
страшні
наслідки для людства мо
же принести ядерна війна.

над людством здіймається
ядерний меч.
Подібніш симпозіум —
перший на
африкансько
му коптіїпсн гі. «Наше зав
дання, —
підкреслювали
ного організаторі, — роз
казати правду про ядерну
б гіркою і
загрозу, якою
страшною вона не була».

Сподіваюся, що ми зуміли
донести цю істину до тих
лікарів, медсестер, студен
тів, котрі були присутні па
симпозіумі.
Лікарі А. Ікону
(Зам - У мене склалося вражепбія), В. Шепдеров (СРСР), і;я, що люди,
з якими я
А. Бейлі (Англія) та інші, бесідував, не
зупиняться
котрі виступили
па сим па піндорозі.
Воші зіізйпозіумі з доповідями, роз дуть своє місце в рядах
повіли про вплив атомної активних борців за ядерне
зброї па людину і навко роззброєння.
лишнє середовище.
Воші
Коли готувався цей ма
підкреслили, що коли спа теріал, по
замбійському
лахне ядерна пожежа, то телебаченню показали пе
па нашій планегі не зали редачу, присвячену 'І палію
шиться
місця, де б не боротьби за роззброєння. У
проявилися її жахливі на ній брали участь мої зна
слідки.
йомі — доктор Т. Уоттс і
А. Ікону,
котрі
С11 м п оз і у м
без перечно доктор
примусить замислитися по впевнено заявили, що аф
тільки Р. Банду. Майбутні риканці можуть і првшпіі
лікарі побачили свою про внести свій вклад у справу
фесію у новому для себе боротьби
за
усунення
ракурсі Як сказав Р. Бан ядерної загрози.
да, він не
хоче лікувати
П. КАМІНСЬКИЙ,
И
ядерні опіки Не для того
власкор АПН.
він учиться па лікаря, щоб
Лусака.
байдуже спостерігати, як

4 стор

'«Молодий комунар»

23 грудня 1982 року
У господарчих магазинах
області покупці завжди зу
пиняються біля
фарфоровиробіи. Оглядають малюн
ки па мисках, тарілках, ча
шечках, подумки прикида
ють, який би вигляд маа їх
ній стіл, якби розмістити па
ньому такий
посуд. І, ма
буть, рідко хто знає, то ба
гато виробів
із порцеляни,
фаянсу, майоліки потрапля
ють у торговельну мережу
зі Світловодського фарфо
рового заводу.

всрсптет мистецтва
імені
11. К. Кругіської,
Наталка
Косарепко навчається в то
му ж технікумі, який з;ікііі-.\_
чпла А. Зуєвська.
Чсрез£
кілька днів
після
мого
від'їзду заступник секретаря
партійної організації заводу
Д. М. Волоінук повідомив,
що ще один член колективу
приступив до навчання. Вик
лик з підготовчого відділен
ня Дніпропетровського уні
верситету надійшов заступ
никові секретаря комсомоль
ської організації нідприєм-

на

Закінчились короткочасні канікули у футболістів
кіровоградської «Зірки». Старший тренер В. Ь. Самохін тиждень тому вивів своїх вихованців
на трену
вання. І знову напруга в спортивних залах, плаваль
ному басейні, на кросових дистанціях. Триває індиві
дуальна фізична підготовка, відпрацьовуються окре
мі ко/лбінаційні прийоми у ланках. Попереду підго
товчим цикл перед новим чемпіонатом
країни на
спортивних базах Світловодська, в Криму, на Закар
патті.

Нй НОВУ
ОРБІТУ
Як сказав у розмові з
наїжим
кореспондентом
начальник
команди С. В
Шаповалов,
керівництво
«Зірки» в роботі зі спорт
сменами неабияку увагу
звертатиме на виховання
в них високих моральних
якостей.
Взаємовиручка,
доброзичливіс-ь,
відда
ність своєму колективу --передусім. Виховна робо
та проводитиметься пара
лельно з відпрацюванням
високих техніко-тактичних
якостей. Тренери шукати
муть лідера, який зможе
організувати гру на се
редині
поля, на завер
шальних моментах атак,
проявити ігрову ініціативу
і впевненість у критичних
ситуаціях. Якщо організа
торські здібності тренерів
поєднаються з належним
ігровим мисленням грав
ців «Зірки», можна буде
чекати й успіху у відпові
дальних
турнірах. Такий
контакт
вивірятиметься
вже в Криму, на Закарпат
ті під час контрольних по
єдинків з футболістами ін
ших клубів
другої ліги.

Тренерські задуми спря
мовані на те, щоб
були
збалансовані дії всіх ланок,
щоб у кожній
лінії були
гравці з високими бійців
ськими якостями, щоб не
залишився у затінку жо
ден гравець.
Нагадаємо болільникам,
що
минулого
сезону
«Зірка» у сорока шести іг
рах мала 17 виграшів, 5
нічиїх та 24 програші, різ
ниця забитих і пропуще
них м'ячів 43—63.
Таким
чином команда
набрала
39 очок, зайнявши п’ятнад
цяте місце а турнірній таб
лиці.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ СЕРЕДНЄ СІЛЬСЬКЕ
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 1

ПРОДОВЖУЄ
додатковий набір учнів
на 1981—1963 навчальний рік

по спеціальностям:

«Молодой номмунбр»

МАШИНІСТИ АВТОМО
БІЛЬНИХ КРАНІВ.
Строк
навчання — 1 рік на базі
10 класів.
Стипендія —
ЗО крб.
ВОДІЇ
АВТОМОБІЛІВ
III КЛАСУ. Строк навчан
ня 5 місяців.
ТРАКТОРИСТИ - МАШИ
НІСТИ ШИРОКОГО ПРО
ФІЛЮ З КВАЛІФІКАЦІЄЮ
СЛЮСАРЯ. Строк наЕчзн-

2Ш50, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.
На украинском язике.

У цьому сезоні
наші
земляки
намагатимуться
наблизитись до призерів.
Крім
того, футболістам
«Зірки» треба
буде на
строїтись на самовіддану і
мати атакуючий потенціал
під час фінальних матчів
VIII Спартакіади УРСР.
Наших читачів цікавлять
зміни, що стануться
в
команді на першому етапі
підготовки до нового чем
піонату. Передусім у цей
час на «оглядинах»
найбільш здібні спортсмени з
місцевих колективів.
У
На
знімку:
гравці
команду запросили моло «Зірки» на тренуванні.
дих кіровоградських футФото В. ГРИВА.

НАША АДРЕСА:

орган Кирсєсградєкого

еул. Луначарськсгс, 36.
ЬК 02450.

болістів Сергія
Ткаченка
(воротаря) та Володимира
Терешонка (півзахисника).
Перший з них — з групи
підготовки юних футболіс
тів «Зірки», другий грав за
місцевий «Трактор», що
мав добре сходження в
обласних турнірах. З дуб
люючого складу одеського «Чорноморця» в коман
ду прийшли воротар Юрій
Яковлев і півзахисник Ана
толій Граматик.
З ними
також вийдуть на футболь
не поле півзахисник Вале
рій Бойченко,
який грав
за різні армійські коман
ди, та вихованець вінниць
кої «Ниви» Сергій Мурадян. І з настанням нового
сезону, гадаємо, ми взна
ємо нові імена кіровоградців, які спроможні подару
вати нам задоволення від
гри.

Індекс 61103,

ня — 8 місяців на базі 10
класів.
Стипендія
—
96 крб.
Особи, звільнені з лав
Радянської Армії, можуть
набути
спеціальностей:
електрогазозварника, ма
шиніста бульдозера, скре
перів, грейдерів,
маши
ніста екскаваторів.
Строк
навчання — 6
місяців.

Процес виготовлення по
суду досить складний. На
віть не вірнться, що ці білі
чашечки та блюдця вироб
ляють із глини. Але не вся
ка глина для цього придат
ка. 1 не дивно, що СВІТ.'ІОводці користуються не тіль
ки місцевим матеріалом, а
й привозним. До глини до
лають інші, компоненти. Ма
сі, що утворилася, надають
погрібної форми,
сушать,
обпалюють. Напівфабрика
ти сортують, і вони надхо
дять у цех,
де симпатичні
дівчата з пензлями в руках
надають їм
привабливого
шігляду. Та це не все. Щоб
малюнок не зітерся, посуд
повинен пройти ще
одну
термообробку.
У цеху художнього розпи
су працюють 74 жінки. Це
люди, які з дитинства зако
хані у живопис.
Цех випускає чайні сер
візи, набір посуду для варе
ників, подарункові чашечки
з блюдцями, салатниці, ва
зи... Уже чотири роки два
чайних сервізи випускають
ся з почесним п’ятикутни
ком якості.
Один із них
розписує
комсомольськомолодіжна бригада Антоні
вн Зуєвської.
— Ця бригада існує май
же рік , — пояснює майстер
цеху В. 51- /Киліпа. — Вва
жається найкращою.
Усі
члени колективу мають чет
вертий розряд, чого не мож
на сказати про жодну іншу
бригаду. їм ми доручаємо
найскладнішу робот у.
Бригадир А. Зуєвська за
кінчила Миргородський ке
рамічний технікум. У віль
ний від роботи час вони з
чоловіком (він художпикоформлювач) малюють етю
ди. Але то буває дуже рід
ко. Здебільшого чоловік ро
бить це сам. Аптоіііна, як і
кожна господиня, має дово
лі хатньої роботи — вона
мати трьох дітей.
Четвертий розряд для дів
чат із цієї бригади не є вер
шиною. Воші намагаються
поглиблювати свої теоретич
ні знання, розвивати есте
тичний смак. Член бригади
Люба Магась
закінчила
Московський народний уні-
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егва, депутатові міської
дії народних депутатів Ка- v
теріїні Мельппчук.
За зміну дівчата повинні
розписати 25 сервізів. Пла
нові завдання вони завжди
перевиконують
па 30—37
процентів.
— Інколи пас запитують,
— усміхається Люба Магась,
— як можна відрізнити ро,
богу однієї робітниці від ро
боти іншої? Чи не набридає
робити одне й те ж саме?
За технологією ніяких від
мінностей не повинно бути,
зрештою, неспеціалісти їх і
ис помічають. Зате ми мо
жемо з певністю
сказати,
яку квіточку чи листочок
малювала Тапя
Чорновол,
Віра Гавриленко або хтось
інший з нашої бригади. Що
до одноманітності роботи?
Виконуючи постій.ю один і
тон же елемент, завжди від
криваєш у ньому щось чове,
постійно підвищуєш майстер
ність, а отже, й задоволен
ня від цього одержуєш.
SOM з тим хотілося б пряцю-^
вати паралельно з кілько
ма зразками.
Коли говорити про май
стерність, ніяк не можна не
згадати М. Ф. Рурську. Во
на єдина в цеху має п’ятий
розряд. Кожен новачок по
трапляє спочатку до неї.
Учні цінують її знання і та
лант.
Міністерство
промисло
вості будівельних матеріалів
регулярно проводить засі
дання Всесоюзної худож
ньої ради. Недавно таке за
сідання відбулося у Єрева
ні. Світловодський фарфо
ровий завод представляли
тут
головний
художник
підприємства.
заслужений
.художник УРСР А. Л. /Кла
нова та секретар
комсо
мольської організації, моло
да художниця Ольга Корсупська. Художня рада за
твердила нові
зразки ма
люнків, присудила продукції
підприємства найвищу кате
горію якості.
В. АФАНАСІЄНКО.
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