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РІШЕННЯ
ГРУДНЕВОГО (1983 р.)
ПЛЕНУМУ ЦК КПРС —
В ЖИТТЯ

ПРИМНОЖИТИ
ДОСЯГНУТЕ
12 січня відбувся Пленум
Центрального Комітету Ко
муністичної партії України.
Пленум розглянув питан
ня «Про підсумки груднево
го (1983 р.)
Пленуму ЦК
КПРС і завдання партійних
організацій республіки, що
випливають з рішень Плену
му, положень і висновків,
які містяться у виступі Ге
нерального секретаря ЦК
КПРС товариша ІО. В. Анд
ропова», З доповіддю в
виступив
цьому
питанні
■лен Політбюро ЦК КПРС,
ЦК Комтерший секретар
В. В. Щерпартії України
бицький.
Пленум
Центрального
Комітету КПРС, який прохо
див в обстановці високої ді
ловитості й активності, ска
зав БІН, цілком і повністю
схвалив діяльність Політбюро ЦК КПРС по здійсненню
виробленої XXVI з’їздом
партії,
листопадовим
(1982 р.)
і
червневим
(1983 р.)
Пленумами ЦК
внутрішньої і
зовнішньої
політики, одностайно схва
лив і підтримаз
оцінки і
висновки, що містяться у
виступі на Пленумі
Ю. В.
Андропова. Як свідчать чис
ленні відгуки, рішення Пле
нуму, всю динамічну, ціле
спрямовану діяльність По
літбюро ЦК КПРС одностай-’
но схвалюють і активно під
гримують уся партія, весь
■радянський народ.
У доповіді відзначалося,
що в республіці в минулому
році помітно
прискорено
темпи зростання виробницт
ва і продуктивності праці.
Колективи промислових під
приємств виконали плани
по випуску більшості най
важливіших видів продукції.
Зросло проти 1982 року ви
робництво м’яса,
молока,
яєць. Введено
в дію 109
найважливіших виробничих
об’єктів, у тому числі стан
>«3000» на
і
металургійному
комбінаті
імені
Ілліча у
Жданові, новий енергоблок
на Чорнобильській атомній
електростанції,
установку
по переробці нафти в Лисичанську та-інші. Доповідач
вказав на важливість удар
ного завдання
четвертого
року п’ятирічки — добити
ся надпланового підвищен
ня продуктивності праці на
1 процент і знизити собівар
тість продукції додатково
на 0,5 процента. Комуністи,
трудящі республіки
3 глибоким розумінням
і високою
відповідальністю
сприйняли це
додаткове
завдання партії і, викорис
товуючи доезід партійних

організацій трудових колек
тивів міста Києва і Донець
кої області, сповнені ріши
мості втілити його в життя.
Учасники
Пленуму під
креслювали, що, виконуючи
рішення XXVI з’їзду партії,
наступних
Пленумів
ЦК
КПРС, трудящі України до
бились нових успіхів у гос
подарському і культурному
будівництві. Вдалося скоро
тити, а по ряду позицій лік
відувати допущене в попе
редні роки відставання по
таких найважливіших показ
націониках, як зростання
нального доходу, продуктивність суспільної
праці,
освоєння капітальних вкладень, здійснення заходів по
прискоренню науково-тех
нічного прогресу, і вийти
на рівень завдань трьох ро
ків п’ятирічки. Послідовно
втілюються в життя
соці
альні заходи, намічені п’я
тирічним планом.
Разом з тим, гозорилось
на Пленумі, на багатьох ді
лянках народного господар
ства все ще є вузькі місця,
істотні недоліки. В ряді об
ластей без належної віддачі
використовується виробни
чий і науково-технічний по
тенціал, допускаються втра
ти робочого часу, неповніс
тю виконуються встановлені
завдання по економії ре
сурсів. Частина підприємств
не справляється з планами
по реалізації
продукції і
зобов'язаннями по постав
ках і договорах, підвищен
ню продуктивності
праці,
зниженню собівартості, при
бутку. По зростанню промислового і сільськогосподарського виробництва не
досягнуто різня, встановленого п’ятирічним
планом
на перші три роки.
Підкреслювалося, що для
виконання напружених зав
дань 1984 року
необхідно
рішуче усувати наявні не
доліки, підвищувати рівень
керівництва
економікою,
активніше розвивати пози
тивні тенденції
зростання
її ефективності, скоротити
допущене відставання і ви
йти на рівень завдань п'яти
річки. Відзначалась
також
необхідність значно активі
зувати роботу по викорис
танню наявних
резервів і
можливостей для збільшен
ня виробництва, розширен
ня асортименту і підвищен
ня якості товарів народно
го
споживання, розвитку
мережі і поліпшенню актив
ності
підприємств сфери
послуг, організації охорони
здоров’я, освіти, культури,
забезпеченню
виконання
встановлених завдань
по

введенню в дію жилих бу
динків, дошкільних закла
дів, шкіл, лікарень, проф
техучилищ.
Самокритично оцінюючи
зроблене, промовці висло
вили немало
пропозицій,
спрямованих
на
дальше
вдосконалення господарсь
кого механізму, поліпшення
стилю і методів керівницт
ва, зміцнення
державної,
трудової і планової дисцип
ліни. Особливу увагу було
приділено
питанням при
скорення науково-технічно
го прогресу, більш ефек
тивного використання всіх
видів ресурсів. Йшла мова
про необхідність зосеред
ження зусиль партійних ор
ганізацій на живій організа
торській роботі
безпосе
редньо в трудових колекти
вах.
також
Пленум заслухав
доповіді заступника Голови
Ради Міністрів УРСР, Голо
ви Держплану УРСР В. А.
Масола і міністра фінансів
УРСР В. П.
Козерука —
про проекти Державного
плану економічного і соці
ального розвитку і Держав
ного бюджету Української
РСР на 1984 рік.
В обговореному
питанні
Пленум прийняв Постанову. Комуністи, всі трудящі
Радянської України, говори
ться в ній, гаряче схвалю
ють рішення
грудневого
(1983 р.) Пленуму ЦК КПРС.
оцінки стану справ в еконо
міці країни, що містяться у
виступі Генеоального секре
таря
ЦК КПРС товариша
Ю. В. Андропова,
ділову,
реалістичну постановку зав
дань на 1984 рік і на пер
спективу, сприймають
ці
найважливіші політичні до
кументи, які яскраво вира
жають соціально-економіч
ну політику партії і Радян
ської держави на сучасному
етапі, як бойову програму
роботи. В цьому знаходить
нове переконливе підтверд
ження безроздільна
під
тримка
народом України
внутрішньої і
зовнішньої
політики нашої партії, пло
дотворної діяльності Цент
рального Комітету КПРС і
його Політбюро
на чолі з
товаришем Ю. В. Андроповим.
Пленум схвалив в основ
ному проекти Державного
плану економічного і соці
ального
розвитку УРСР і
Державного бюджету УРСР
на 1984 рік. Названі проек
ти вносяться Радою Мініст
рів УРСР на розгляд
Веоховної Ради УРСР.

(РАТАУ).

Окружні передвиборні наради
Виборча кампанія всту
пила в новиіі
важливий
етап — 12 січня
почались
окружні передвиборні нара
ди. Представники громадсь
ких організацій, трудових
колективів всебічно обгово
рюють висунуті на зборах
кандидатури до Верховної

Ради СРСР, приймають рі
шення про їх підтримку.
Наради мають
діловий
характер,
є переконливим
проявом високої політичної
активності виборців, вира
жають справжність соціа
лістичного народовладдя в
нашій країні.

Москва, Державний цент
ральний
концертний зал.
Ного заповнили представни
ки громадських організацій
і трудових колективів Про
летарського виборчого ок
ругу столиці.
(Закінчення на 2-й стор.),

Додаткове
завдання

партії

На виборчій дільниці № 194/3Ні, що відкрилась у
технікумі по підготовці керівних кадрів колгоспів і
радгоспів, працює 80 агітаторів. Список їх затверд
жено на засіданні парткому.
Наприкінці минулого року тут пройшов семінар
агітаторів на тему: «Роль і завдання агітаторів під
час підготовки до виборів». Одержавши цінні поради
і необхідні вказівки, сьогодві агітатори проводять із
виборцями бесіди на теми: «Ленінська дружба наро
дів СРСР», «Про вибори до Верховної Ради СРСР».
У день, коли на цій виборчій дільниці побував наш
фотокореспондент, до чергових бесід із виборцями
готувались агітатори ЛІ. ПРОЦЕНКО, С. КУЧМАН.
С. ТРУЩ Н. ЖАРІЙ. В. БАРАНІШВІЛ1.
Фото В. ГРИБА.

м..Кіровоград.

У КЛУБІ МОЛОДОГО ВИБОРЦЯ
У нашому технікумі свої
голоси за народних обран
ців віддадуть близько ти
сячі хлопців і дівчат. Сім
сот із них
прийдуть на
виборчі дільниці
вперше.
Для того, щоб підготувати
їх до цієї важливої
полі
тичної кампанії, у техні
кумі створений «Клуб мо
лодого виборця», основне
завдання якого — розгор
нути широку
агітаційну
роботу по пропаганді на
шого соціалістичного спо
собу життя,
показувати
його переваги над буржу
азним. У склад клубу вхо
дять
молоді
викладачі
Л- М. Красноштан,
М- Г.
Григоренко, студенти Юрій
Безверхий, Тамара Сторчеус, Василь Туменко. Очо
лює роботу клубу викла
дач основ автоматики На
дія Миколаївна Цуканова.

У план роботи включені
зустрічі з депутатами міс
цевих Рад, бесіди про Кон
ституцію, закріплені і га
рантовані нею права і обо
в’язки радянських грома
дян. на засідання клубу
будуть
запрошуватися
лектори з обласного відді
лення товариства
«Знан
ня».
У кожному з трьох технікумівських гуртожитків
оформлені куточки моло
дого виборця, де мешканці
мають змогу ознайомитися
із положеннями про вибо
Верховної
Ради
ри до
СРСР.

С. ОРИЩЕНКО,
секретар
комітету
комсомолу
Кіровоградського технікуму
механізації сільського
господарства.

Матеріали
грудневого
(1983 р.)
Пленуму ЦК
КПРС були обговорені ком
сомольсько - молодіжними
колективами швейних цехів
№ 1 та № 2 райпобуткомбінату. Обидва КМК завер
шили виконання плану сер
цевинного року п’ятирічки в
середині грудня. Та нові
завдання, висунуті у тексті
виступу Генерального сек
ретаря ЦК КПРС, Голови
Президії Верховної Ради
СРСР 10. В. Андропова, по
кликали обидва колективи
виявити додаткові резерви,
щоб підвищити продуктив
ність праці. Під час обгово
рення колективи (вони між
собою змагаються) постано
вили виконати планові зав
дання вирішального
року
до 67-ої річниці
Великого
Жовтня.
В. ВОГУЛЬСЬКИЙ,
завідуючий
відділом
комсомольських органі
зацій Вільшанського РК
ЛКСМУ.

Орієнтир

визначено
Колн партгрупорг трак
торної бригади № 1 колгос
пу «Росія»
(бригадир —
Герой Соціалістичної Праці
М. М. Цсртііі) на загальних
зборах колективу проінфор
мував про завдання, вису
нуті на грудневому (1983 р.)
Пленумі ЦК КПРС,
слово
взяв групкомсорг
Віктор
Рак. Відзначивши, що успіх
бригади значною мірою за
лежить від комсомольців і
молоді (їх у колективі —
майже половина) він визна
чив конкретні
завдання
кожного по втіленню в жит
тя рішень Пленуму, Продо
вольчої програми.
Комсо
мольці Борне Красіон, Петро
Соколенко, Віктор Поштаренко та інші своїм ключо
вим завданням
вважають
підвищення продуктивності
праці на 1 процент завдяки
ефективнішому використан
ню техніки, економії палив
но-мастильних
матеріалів.
С. ВОЙПАН.
Новоукраїнський район.

Соціалістичні зобов’язання
комсомольсько -МОЛОДІЖ річки до Дня машинобу
НОЇ бригади електрозвар дівника (ЗО вересня);
— всю продукцію зда
ників механоскладального
ВТК
Цеху № 2 Кіровоградсько вати за дорученням
го виробничого об'єднан (відділу технічного конт
ня по сівалках «Червона ролю) з першого пред’яв
зірка» на 1984 рік (керів лення;
— навчити передовим
ник О. Попов, групкомметодам праці трьох чо
сорг М. Дорош).
ловік;
Уважно вивчивши мате
— зекономити 50 кіло
ріали грудневого (1983 р.) грамів електрозварюваль
Пленуму ЦК КПРС, зважив ного дроту;
ши свої виробничі можли
— підтвердити звання
вості, беремо на себе такі «Бригада
комуністичної
зобов’язання:
праці»;
— постійно підвищувати
—■ підвищити продуктив
ність праці на 1,8 процен свій ідейно-політичний рі
вень, навчаючись у систе
та;
— виконати річний план мі партійно-комсомольсь
вирішального року п’яти- кої політосвіти;

— підтримати ініціативу
очолюваної
В. М. Афанасьєвим бригади слюсарів-монтажників ремонт
но-механічного цеху, «за
безпечити свідому дисцип
ліну й чітку організацію
праці»;
— до кінця одинадцятої
п’ятирічки вийти на рубіж
лютого 1988 року.
Викликаємо на змагання
КМК токарів В. Полякової
з механоскладального це
ху № 1 нашого підприєм
ства.

Соціалістичні
зобов’я
зання
обговорено
і
прийнято на загальних
зборах бригади.

«Молодий комунар»

2 стор

14 січня 1984 року

ОКРУЖНІ ПЕРЕДВИБОРНІ НАРАДИ
(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

Гарячим схваленням зуст
ріли учасники передвибор
ної наради пропозиції тру
дових колективів Москви
про висунення кандидатом
у депутати найвищого орга
ну державної влади країни
Генерального секретаря ЦК
КПРС, Голову
Президії
Верховної Ради СРСР това-,
рита 10. В. Андропова.
Думки і почуття присут
ніх висловив В. І. Кожухів
— токар пресового корпусу
автозаводу імені І. О. Лнхачова, який виступив пер
шим.
— Всіх пас надихають на
творчу, високопродуктивну
працю рішення грудневого
(1983 р.)
Пленуму Цент
рального Комітету партії,
положення і висновки, ЩО
їх містить виступ Юрія Во
лодимировича Андропова.
Як свій патріотичний обо
в’язок, свою кровну справу
робітники Москви, всі ра
дянські люди розглядають
завдання перевершити план
по зростанню продуктивнос
ті праці на один процент, до
битись додаткового знижен
ня собівартості продукції
на 0,5 процента.
Центральний
Комітет
КПРС, Політбюро ЦК па
чолі з товаришем 10. В. Андроповим незмінно приділя
ють неослабну увагу вузло
вим проблемам соціальноекономічного розвитку краї
ни, пильно підмічають цін
ний досвід і корисну ініціа
тиву трудящих, принципово
виявляють недоліки, став
лять конкретні, зрозумілі і
близькі всім людям завдан
ня на майбутнє, продовжував промовець.
З ім'ям видатного керів
ника Комуністичної партії і
Радянської держави, вірно
го продовжувача безсмерт
ної ленінської справи 10. В.
Андропова радянські люди
нерозривно зв’язують пози
тивні процеси, які відбува
ються в усіх сферах життя
країни. Завдяки здійсненню
прийнятих партією рішень
вдалося поліпшити стан
справ на відстаючих ділян
ках, підвищити ініціативу і
відповідальність
кадрів,
зміцнити дисципліну в усіх
ланках. Всі ми знаємо, що
товариш 10. В. Андропов
очолює боротьбу за ці змі
ни, виявляючи чудові якості
керівника ленінського типу.

На міжнародній
арені
10, В. Андропов проводить
принципову і послідовну лі
нію партії і Радянської дер
жави на оздоровлення між
народної обстановки, на
відвернення термоядерної
катастрофи.
Величезний
досвід і політична мудрість,
Зеззавітнс служіння ідеалам
комунізму, тверда воля у
відстоюванні справи миру
здобули йому загальну по
вагу і довір'я.
— Віл імені науковотехнічної громадськості, —
заявив академік Герой Со
ціалістичної Праці
Я. М.
Колотиркін — директор На
уково-дослідного фізико-хімічного
інституту
імені
Л. Я. Карпова, — я з вели
ким задоволенням підтри
мую рішення трудових ко
лективів про висунення кан
дидатом у депутати товари
ша 10. В. Андропова.
Вся невтомна діяльність
Юрія Володимировича яв
ляє собою приклад беззавітного служіння інтересам на
шої соціалістичної держа
ви, турботи про благо ра
дянського народу, його яс
краві і принципові виступи,
йкі орієнтують партію,"ра
дянський народ на всемірну
інтенсифікацію суспільного
виробництва, прискорення

науково-технічного прогре
су, зустрінуті всіма трудів
никами нашої країни з по
чуттям глибокого
задово
лення і схвалення.
Учасники наради одно
стайно підтримали пропози
ції про висунення кандида
том у депутати Верховної
Ради СРСР
Генерального
секретаря ЦК КПРС, Голо
ву Президії Верховної Ра
ди СРСР Юрія Володимиро
вича Андропова. Вони звер
нулись до 10. В. Андропова
з проханням дати згоду ба
лотуватися в депутати Ради
Союзу
Верховної
Ради
СРСР по Пролетарському
виборчому округу
міста
Москви.
Відбулась передвиборна
нарада представників тру
дящих Тушинського вибор
чого округу міста Москви.
Слово надається монтажни
ку БУ-111 виробничого бу
дівельно-монтажного об’єд
нання
«Зеленоградстрой*
В. 1. Блажієвському,
— Колектив нашого буді
вельного управління, — ска
зав він, — висунув кандида
том у депутати Верховної
Ради СРСР по Тушинсько
му виборчому округу това
риша 10. В. Андропова. Ра
дянські люди добре знають
Юрія Володимировича
як
видатного керівника ленін
ського типу, який віддає всі
сили, знання, організатор
ський талант справі кому
ністичного
будівництва,
зміцненню миру. Вік прово
дить
величезну
роботу,
спрямовану на підвищення
економічної і оборонної мо
гутності нашої Батьківщи
ни.
Робітники, інженерно-тех
нічні працівники і службов
ці нашого управління, про
довжував промовець, вису
нули кандидатом у депута
ти і бригадира комплексної
бригади БУ-111 об'єднан
ня «Зеленоградстрой» Героя
Соціалістичної Праці М. а.
Злобіна.
Учасники
наради одно
стайно схвалили рішення
про висунення кандидатами
в депутати Ради Союзу
Верховної
Ради
СРСР
Юрія Володимировича Анд
ропова і Миколу Анатолі
йовича Злобіна і звернулись
до них з проханням дати
згоду балотуватися по Ту
шинському виборчому окру
гу.
На зборах колективів
московського металургійно
го заводу «Серп и Молот»,
московського виробничого
об'єднання «Второй часовой
завод», взуттєвої фабрики
«Парижская коммуна» вису
нуто кандидатом у депута
ти по Московському місько
му виборчомуокругу по ви
борах до Ради Національ
ностей
Верховної
Ради
СРСР члена Політбюро ЦК.
КПРС, Голову Ради Мініст
рів СРСР. М. О. Тихонова.
Сталевар заводу «Серп и
Молот» Герой Соціалістич
ної Праці В. І. Коптев під
креслив:
— Настроєність на діло!
—- найточніше визначення
тієї атмосфери,
яка пакує
всюди в країні. В основі
доброго робочого настрою
— могутній оптимістичний
заряд, яким стали для кож
ної радянської людини рі
шення грудневого (1983 р.)
Пленуму ЦК КПРС. Попе
реду велика
і напружена
робота. Ми знаємо: наша
праця дасть змогу ще більш
зміцнити могутність Бать
ківщини, захистити і зміц
нити мир, зробити життя
радянського народу ще кра
щим. ще оадіспішим.

— З великим задоволен
ням сприйняли московські
будівельники, яких я пред
ставляю, висунення канди
датом у депутати товариша
М. О. Гихоиова — визнач
ного діяча
Комуністичної
партії і Радянської держа
ви, —
сказав бригадир
комплексної бригади БУ-44
тресту «Гордорстрой» № З
І ероії Соціалістичної Праці
М. А. Лазарєв. — Очолю
ючи Раду Міністрів СРСР,
Микола Олександрович ба
гато уваги і сил віддає вдо
сконаленню економіки, со
ціальному
і культурному
будівництву.
Він вносить
великий вклад у здійснення
курсу партії па інтенсифіка
цію виробництва. Беззавітним служінням Батьківщи
ні, партійною принциповіс
тю, чуйністю й уважним
ставленням до потреб і за
питів людей товариш М. О.
Тихонов завоював глибоку
повагу радянського народу.

Промовці відзначали, що
радянські люди йдуть на
зустріч наступним виборам
до найвищого органу дер
жавної влади країни з оп
тимізмом, твердою впевне
ністю в
майбутньому. Ці
почуття грунтуються йа
справжньому демократизмі
нашої держави, радянського
ладу, при якому неухильно
і послідовно здійснюються
гарантовані Конституцією
життєво важливі права ра
дянських громадян. Вибори
сприяють дальшому зміц
ненню єдності комуністів і
безпартійних, з новою си
лою демонструють згуртова
ність всіх трудящих навко
ло Комуністичної партії Ра
дянського Союзу.
Учасники наради одного
лосно схвалили пропозиції
колективів про
висунення
кандидатом у депутати Вер
ховної Ради СРСР М. О.
'Гихоиова. Вирішено проси
ти Миколу Олександровича
Тихонова
балотуватися в
депутати Ради Національ
ностей
Верховної
Ради
СРСР по Московському
міському виборчому округу.
На передвиборній нараді
представників
трудящих
Куйбишевського виборчою
округу столиці її учасники
висунули кандидатом у де
путати
Верховної Ради
СРСР визначного діяча Ко
муністичної партії і Радян
ської держави
члена По
літбюро ЦК КПРС, секрета
ря ЦК КПРС К. У. Чернен
ка.
— Всі ми, — відзначив
бригадир наладчиків заводу
«Хроматрои» В. Є. Сороко
вий, — добре знаємо Кос
тянтина Устиновича Чернен
ка як комуніста-ленінця,
який віддає всі сили, знан
ня, великий організаторсь
кий талант справі послідов
ного здійснення політики
партії, вдосконалення ідео
логічної роботи. Все його
життя — яскравий приклад
беззавітного служіння ко
муністичним
ідеалам, на
благо Батьківщині і наро
дові. На всіх постах, які до,
віряє йому партія, Костян
тин Уегинович показує зраз
ки прйципового, творчого,
натхненного ставлення до
дорученої справи.

Промовці підкреслювали
значний вклад К. У. Чернен
ка в справу утвердження
ленінських принципів і норм
партійного і громадського
життя. Від імені своїх ко
лективів вони заявили про
повну підтримку його кан
дидатури.

Учасники наради одного
лосно підтримали рішення
про висунення Костянтина
Усгиновича Черненка кан
дидатом у депутати Ради
Союзу
Верховної
Ради
СРСР. Передвиборна нара
да звернулась до К- У. Чер
ненка з проханням дати зго
ду балотуватися в депута
ти по Куибишевському ви
борчому округу міста Мо
скви.
У будинку культури мос
ковського заводу «Компрес
сор» відбулась окружна пе
редвиборна нарада пред
ставників трудящих Гісровського виборчого округу.

Учасники наради одного
лосно прийняли постанову
підтримати висунення кан
дидатом у депутати Ради
Союзу
Верховної
Ради
СРСР по Веронському ви
борчому округу міста Моск
ви члена Політбюро ЦК
КПРС, першого секретаря
ММК КПРС Віктора Васи
льовича Гришина і просити
його дати згоду балотувати
ся в депутати по цьому
округу.
На окружній передвибор
ній параді представників
трудящих Кунцевського ви
борчого округу міста Моск
ви одноголосно прийнято рі
шення про висунення кан
дидатом у депутати Ради
Союзу
Верховної
Ради
СРСР по Кунцевському ви
борчому округу члена По
літбюро ЦК КПРС, мі
ністра оборони СРСР Мар
шала Радянського Союзу
Дмитра Федоровича Усти
нова.
Учасники
паради
звернулись до нього з про
ханням дати згоду балоту
ватися по цьому виборчому
округу.
Відбулась окружна
пе
редвиборна нарада пред
ставників громадських орга
нізацій і трудових колекти
вів Ленінградського місько
го виборчого округу. її
учасники одноголосно прий
няли рішення підтримати
висунення кандидатом у де
путати Ради Національ
ностей
Верховної
Ради
СРСР члена Політбюро ЦК
КПРС, секретаря ЦК КПРС
Григорія Васильовича Рома
нова і просити його дані
згоду балотуватись по цьо
му виборчому округу.
Трудівники
колгоспів 1
радгоспів, підприємств та
об’єднань агропромислового
комплексу, які зібрались у
місті Іпатово Ставрополь
ського краю на окружну пе
редвиборну нараду, одно
голосно підтримали рішен
ня назвати своїм кандида
том у депутати Ради Сою
зу Верховної Ради СРСР
члена Політбюро ЦК КПРС,
секретаря ЦК КПРС Ми
хайла Сергійовича Горбачо
ва і звернулись до нього з
проханням дати згоду бало
туватись по цьому виборчо
му округу.

Учасники окружної пе
редвиборної наради в Россошанському виборчому ок
рузі одноголосно постанови
ли підтримати висунення
кандидатом у депутати Ра
ди Союзу Верховної Ради
СРСР члена Політбюро ЦК
КПРС, Голови Ради Мініст
рів РРФСР Віталія Іванови
ча Воротникова і просити
його згоди балотуватись по
цьому виборчому округу.
Па передвиборній нараді
в Сормовському виборчому
округу одностайно підтри
мано кандидатури до Ради
Союзу
Верховної
Ради
СРСР Юрія Володимирови

ча Андропова і бригадира
токарів Горьковського авіа
ційного заводу Віталія Олек
сандровича Васильєва і ви
рішено просити їх згоди ба
лотуватися по цьому вибор
чому округу.
Учасники передвиборної
паради представників тру
дящих Шахтинського ви
борчого округу одноголосно
підтримали
рішення про
висунення кандидатом у де
путати Ради Союзу Верхов
ної Ради СРСР члена По
літбюро ЦК КПРС, Голови
комітету партійного контро
лю при ЦК КПРС Михайла
Сергійовича Соломенцева і
звернулися до нього з про
ханням дати згоду балоту
ватися в депутати по цьому
виборчому округу.
Окружна
передвиборна
нарада представників тру
дових колективів і громад
ських організацій Тюмен
ського виборчого округу од
ноголосно підтримала про
позицію про висунення кан
дидатами в депутати Ради
Союзу
Верховної
Ради
СРСе члена політбюро Ці\
КПРС, Голови Ради Мі
ністрів СРСИ Миколи Олек
сандровича Тихонова і греОснечссальниці камвольносуконного комбінату Галини
Петрівни Яковлєвої і звер
нулась до них з проханням
дати згоду оалотувагнсь по
цьому виоорчому округу.
На передвиборній нараді
представників трудящих Рпбінського виборчого округу
Ярославської області одно
голосно прийнято постанову
підтримати висунення кан
дидатами в депутати Ради
Сюзу Верховної Ради СРСР
по Рпбінському виборчому
округу члена іїолітбюро Ці\
КПРС. секретаря ЦК КПРС
Костянтина Устиновича Чер
ненка і слюсаря-складальника виробничого об'єднан
ня моторобудування Бориса
Федоровича Іванова і про
сити їх згоди балотуватись
по цьому виборчому округу.
Учасники передвиборної
паради представників гро
мадських організацій, тру
дових колективів і військо
вослужбовців Ленінського
виборчого округу столиці
України одноголосно по
становили підтримати про
позиції про висунення кан
дидатом у депутати Ради
Союзу
Верховної
Ради
СРСР члена Політбюро ЦК
КПРС, першого секретаря
ЦК Компартії України Во
лодимира Васильовича ІЦербицького і просити його да
ти згоду балотуватися по
цьому виборчому округу.
На передвиборній нараді
представників
трудящих
Мінського — Московського
виборчого округу прийнято
постанову підтримати вису
нення кандидатом у депута
ти Ради Союзу Верховної
Ради СРСР по Мінському—
Московському
виборчому
округу члена Політбюро ЦК
КПРС, першого заступника
Голови
Ради
Міністрів
СРСР, міністра закордонних
справ СРСР Андрія Андрі
йовича Громико і просити
його дати згоду балотувати
ся по цьому округу.

мат Хакимівну Якубаєву ,
звернулися до них з про
ханням дати згоду балоту
ватися по цьому виборчому
округу.
Представники трудящих
'
Алма-Атннського — Ленінського виборчого округу
одноголосно вирішили під
тримати висунення кандида
том у депутати Ради Союзу
Верховної Ради СРСР члена
Політбюро ЦК КПРС, пер
шого секретаря ЦК Ком
партії Казахстану Дінмухамеда Ахмедовича Кунаева
і просити його дати згоду
балотуватись по цьому окРУ’У.де
Учасники окружної перед
виборної наради Тбілісько
го — Першотравпевого ви
борчого округу одностайно
підтримали рішення про ви
сунення кандидатами в де
путати Ради Союзу Верхов
ної Ради СРСР Юрія Воло
димировича
Андропова і
бригадира
комплексної
Оригади електромонтажни
ків Тоїліського електровозо
будівного заводу
і урама
Арчіловнча
Метонідзе
і
звернулись до них з прохан
ням дати згоду балотува
тись по цьому виборчому
округу.
На передвиборній параді
Бакинського — Леиіпськог^^
виборчого округу одного^^
лосно підтримані рішення
про висунення кандидатом у
депутати Ради Союзу Вер
ховної Ради СРСР члена
Политбюро ЦК КПРС, пер
шего заступника Голови
Ради Міністрів СРСР Ге>и>
дара Алійовича Аліева. На
рада звернулась до ньою з
проханням дати згоду бало
туватись у депутати по цьо
му виборчому округу.
Учасники передвиборної
наради Кишинівського —
Жовтневого виборчого окру
гу одностайно підтримали
рішення
про
висунення
Юрія Володимировича Ан
дропова і бригадира комп
лексної бригади будівельно
го управління № 1 тресту
«Мополітбуд» Івана Микито
вича Рошки кандидатами і»
депутати Ради Союзу Ве[^Ж
ховної Ради СРСР і вирішії^^
ли просити їх згоди балоту
ватися по цьому виборчому
округу.

Окружна
передвиборна
нарада відбулася у Фруизенському виборчому окру
гу столиці Киргизії. її учас
ники одностайно підтримали
висунення Юрія 'Володими
ровича Андропова і прядиль
ниці
камвольно-суконного
комбінату Турсунбюбю Ма^/
митканівни Нурманбетово,/
кандидатами в депутати Ра
ди Союзу Верховної Ради
СРСР і звернулися до шїх з
проханням дати згоду бало
туватися по цьому виборчо
му округу.
На передвиборній нараді
Таллінського міського ви
борчого округу одностайно
прийнято рішення підтрима
ти пропозиції колективів, ЯКІ
висунули кандидатами 0
депутати Ради Союзу Вер
ховної Ради СРСР Юрій
Володимировича Андропова
і бригадира токарів екска
ваторного заводу Героя Со
ціалістичної Праці Валерія
Ріхардовича Лійва. Учасни
ки наради звернулись
кандидатів з проханням
згоду балотуватись по нь®'
му виборчому округу.

Представники трудящих
Ташкентського — Ленінсько
го виборчого округу на пе
редвиборній нараді одно
стайно схвалили рішення
>1: * *
про висунення кандидатами
в депутати Ради Союзу
На окружних передвибор
Верховної Ради СРСР Юрія
них парадах прийняті звер
Володимировича Андропова нення до виборців.
і ткалю Ташкентського тек
стильного комбінату Кара(ТАРСЬ

«Молодим комунао»

14 січня 1984 року

3 стор

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ЦК КПРС «ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМИ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ»
___ __
Системі народної і про
фесійної освіти відводить
ся головна роль у форму
ванні людини майбутнього
— людини високого інте
лекту, яка глибоко вивчає
і знає основи сучасного
виробництва,
свідомо і
творчо ставиться до праці.

ній десятирічці Онуфріївського району, в
якій
створені різновікові заго
ни учнів по інтересах. Се
ред них загін тваринників,
Що доглядає 190 голів ве
ликої рогатої худоби на
колгоспній
фермі, загін
електротехніків,
котрий

У Кіровограді пройшли обласні педагогічні читания на тему «Досвід роботи шкіл і професійно-техніч
них училищ по трудовому вихованню і професійній
орієнтації учнів»,
У них взяли участь працівники районних та обласного відділів народної освіти, вчителі, викладачі вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.
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З доповіддю «Завдання органів народної і профе
сійно-технічної освіти, псдколективів
шкіл, МНВК,
профтехучилищ по вдосконаленню трудового навчан
ня, виховання і профорієнтації учнів у світлі рішень
XXVI з’їзду КПРС, травневого (1982 р.), червневого
і грудневого (1983 р.) Пленумів партії і проекту ЦК
КПРС «Основні напрями реформи загальноосвітньої
і професійної школи» виступила заступник голови ви
конкому обласної Ради народних депутатів Є. М. Ча
баненко.
В обговоренні виступили завідуючий відділом на
родної освіти облвиконкому Б. П. ХиЖняк, началь
ник обласного управління профтехосвіти М. П. Жаліс, старший викладач кафедри педагогіки педінсти
туту імені О. С. Пушкіна, Герой Соціалістичної Пра
ці, кандидат педагогічних наук І. Г. Ткаченко, стар
ший помічник прокурора області по нагляду за вико
нанням законів про неповнолітніх «П. Ф. Березенко,
директор Гайворонського міжшкільного навчальновиробничого комбінату М. М. Ставчанський та інші.
—-1

яке варто
розглядати як
найважливіший
фактор
формування особистості і
як засіб задоволення по
треб народного господар
ства у трудових ресурсах.
Нинішня система навчання
і виховання,
професійна
орієнтація ще не відпові
дають вимогам, про які
йдеться в проекті рефор
ми.
.
Одним з найслабкіших
місць у трудовій підготов
ці учнів 5—8 класів зали
шається майже повна від
сутність продуктивної пра
ці в процесі
виконання
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Яскравим прикладом тур
боти нашої партії про під
ростаюче покоління став
проект ЦК КПРС «Основні
напрями реформи загаль
ноосвітньої і професійної
школи». Важливе місце тут
відводиться трудовому ви
хованню,
навчанню
і
профорієнтації. За останні
роки в області нагромад
жено передовий досвід у
цій справі. Так, у нинішньо
му році в загальноосвітніх
школах і міжшкільних нав
чально-виробничих комбі
натах механізаторські спе
ціальності вивчають май
же 7 тисяч
учнів, авто
справу — 3600 школярів,
більше 3 тисяч
старшо
класників обирають робіт
ничі професії.
Як наслідок проведеної
якісної роботи по трудо
вому навчанню і профорі
єнтації в області досягнуто
певних успіхів по трудовлаштуванню випускників
середніх шкіл у народне
господарство. Більше ти
сячі юнаків і дівчат всту
пили до сільськогосподар
ських
вищих і середніх
навчальних закладів. В об
ласті значно активізувала
ся робота по залученню
учнів до суспільно корис
ної праці. На сьогоднішній
день у кожному районі є
школи, де учні на замов
лення колгоспів, радгос
пів, підприємств, у шкіль
них майстернях виготовля
ють ящики
для овочів.
Наприклад, колектив СШ
№ 16 м. Кіровограда ра
зом із
виробничниками
заводу «Більшовик» орга*
нізував у позаурочний час
навчання учнів 7—8 класів
на спеціально виділеній
заводом дільниці.
Тут
школярі беруть посильну
участь у виготовленні де
яких деталей м’ясорубок.
Заслуговує
на особливу
увагу і досвід Тишківської
восьмирічки Новомиргородського району, де уч
ні 7 класу на замовлення
місцевого колгоспу «Жов
тень» виготовляють запас
ні частини для
сільсько
господарської
техніки
(гайки, шайби).
Цікавий експеримент по
залученню учнів до праці
проводиться в Зибківсь*
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виконує замовлення під
приємств
Світловодська.
Загін по обробці дереви
ни підтримує ділові зв'яз
ки із Світловодським меб
левим комбінатом. Дівчат
ка працюють у шкільному
швейному цеху. Загін сіль
ськогосподарського нап
ряму на закріпленому по
лі вирощує зернові і тех
нічні культури, займається
дослідницькою роботою.
На педагогічних читан
нях багато
говорилося і
про вдосконалення учнів
ських виробничих бригад,
удосконалення професій
но-технічної освіти. І зви
чайно ж, чи не найбільше
учасники педчитань вели
мову про проект ЦК КПРС
«Основні напрями рефор
ми загальноосвітньої
і
професійної школи». Зо
крема, в ньому йде мова
про трудове
виховання,

програм і проведення позакласної
роботи, що в
кінцевому результаті при
зводить до
слабкого ви
ховного значення трудо
вого навчання. В однако
вій мірі це стосується за
нять у шкільних майстер
нях, на навчально-дослід
них ділянках, в діяльності
школярів, яка зв'язана з
самообслуговуванням.
Немало серйозних не
доліків є і в роботі МНВК,
трудових об'єднань стар
шокласників. Назчальноматеріальна
база
між
шкільних комбінатів,
де
яких середніх шкіл ще не
дозволяє повністю забез
печити професійну підго
товку учнів. Трапляються
випадки, коли діти зовсім
не залучаються до праці,
і тому по закінченні шко
ли тільки незначна части
на
випускників
може
включитися в трудову ді
яльність.
У проекті ЦК КПРС про
реформу
загальноосвіт
ньої і професійної школи
відзначалося, що все цін
не, досягнуте працею ба
гатьох поколінь педагогів,
радянською школою і пе
дагогічною
наукою, все,
що витримало
перевірку
часом, повинно бути збе
режено і активно викорис
тано. Тому той позитивний
досвід, котрий нагромад
жено педколективами об
ласті і який відповідає ду
хові проекту ЦК КПРС про
реформу школи, повинен
найближчим часом впро
вадитися в практику всіх
шкіл, навчально-виробни
чих комбінатів, професій
но-технічних училищ.

ЕСТОНСЬКА РСР. Радіо- і телемеханіків, слюсарів по ремонту автомобілів,
перукарів, механіків ліфтів, кравців, приймальників замовлень, пічників, працівни
ків інших професій для підприємств комунального господарства і побутового об
слуговування готує Таллінське технічне училище № 19.
Велика увага приділяється в училищі моральному, громадянському вихованню
учнів, вони знайомляться з історією революційного руху в Естонії.
На знімку: група учнів під час відвідання філіалу Історичного музею —•
«Робітничий підвал».
Фотохроніка ТАРС. ;
Фото £. НОРМАНА. .
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БЕРЕЖЛИВІСТЬ У МАЛОМУ —
економія у великому

господарі полів
Комсомольською орга
нізацією Комишуватської
середньої школи нагро
маджений цікавий досвід
роботи по вихованню в уч
нів бережливого ставлення
до хліба. Започаткувала її
стаття нашого земляка,
знатного хлібороба, брига
дира тракторної бригади
колгоспу імені XX з'їзду
КПРС О. В. Гіталова
«Дума про хліб», опублі
кована у 1972 році. І ось
уже більше десяти років
на ній виховується кожне
нове покоління. З 1972—
1973 навчального року в
щорічний план роботи
школи був уведений новий
розділ «Заходи пелколектнву,
партійної, комсо
мольської, піонерської ор
ганізацій по вихованню в
учнів бережливого став
лення до хліба». З того ча
су в школі стало традицій
ним обговорення
книги
О. В. Гіталова «Земля
моя», його статей, про
ведення з учнями бесід
про хліб, на які запрошу
вались Олександр Васи
льович та інші знатні хлі
бороби ордена Леніна колгоспу імені XX з їзду
КПРС.
Школярі десятирічки га
ряче відгукнулись на зак
лик XXVI з’їзду КПРС
«Економіка повинна бути
економною». В серпні Мої
року вони виступили _ із
зверненням до учнів райо
ну «Свято шанувати і бе
регти хліб - народне доб
ро». Воно було схвалене
райкомом, обкомом парти,
ЦК ЛКСМ Україниі і Мі
ністерством ОСВІТИ ■> І у* •
Комсомольська організа
ція школи активно допо
магає педагогічному ко
лективу в формуванні у
підростаючого покоління
потреби у глибокому ово
лодінні знаннями, любові
до Праці, вихованні бе
режливого ставлення до
народного добра. У цш ро
боті завжди поряд з Діть

ми їх батьки, молоді кому
ністи, хлібороби колгоспу.
Виховання турботливих і
дбайливих господарів рід
ної землі тут починається
з сім’ї, продовжується в
дитячому садку, де є свої
город, сад, квітник. Діти
постійно знайомляться з
працею старших на полі,
на фермі, у майстерні.
Більш цілеспрямована, си
стематична робота прово
диться в школі. Від уроку
до уроку, від класу до
класу вчителі, піонерська
та комсомольська органі
зації вчать школярів бе
регти і цінувати
працю,
формують
комуністичне
ставлення до суспільного
добра. Особлива увага
приділяється знайомству з
економічним
розвитком
рідного села, району, об
ласті, всієї країни.

Пізнати справжню ціну
хліба, вміти виростити, зі
брати і зберегти його до
помагає хлопцям і дівча
там учнівська бригада,
яка стала виробничим під
розділом колгоспу. В її
розпорядженні земля, не
обхідна техніка. Піонери,
беручи участь в операції
«Зернятко»,
створюють
ланки по збиранню колос
ків, слідкують за збере
женням зерна при переве
зеннях. Старшокласники
працюють у складі зби
ральних екіпажів, серйозно
займаються конструюван
ням простих
машин та
знарядь. Вони зробили
ручну сівалку, культива
тор, набір борін. Юні до
слідники за завданнями
Української сільськогос
подарської академії та
Київського
державного
університету імені Т. Г.
Шевченка вивчають різно
манітні сорти пшениці.
У кожному класі діють
пости бережливих. Керує
ними сектор суспільно ко
рисної праці комітету ком
сомолу. (Самі ж учні по
стійно слідкують за вико
ристанням хліба у шкіль

ній та колгоспній їдальнях
та буфетах. Вони ж орга
нізують роботу по еконо
мії води, електроенергії,
контролюють збереження
шкільного майна, книг у
бібліотеці.

Вихованню
поваги до
хліба сприяє традиційне
свято врожаю
на якому
хлопців і дівчат, що досяг-'
лп найкращих результатів
під час літньої чверті, вша
новують нарівні з доросли
ми. На щорічних вечорах'
«Нині будь-яка праця по
чесна» ударникам трудо
вого літа вручається приз
імені О. В. Гіталова, вете
рани дають їм наказ при
множувати
хліборобські
традиції. З великим інте
ресом учні беруть участь
у диспутах «Чим тобі до
рога праця
хлібороба»,
декадах «Хліб моєї Віт
чизни», посвяченнях у юні
гіталовці. У школі діють
кімната трудової слави,
кабінет профорієнтації.
Зростає
економічний
ефект цієї роботи. За ро
ки десятої п’ятирічки по
рівняно з дев’ятою у шко
лі відходи хліба зменши
лись на 3220 кілограмів.
Немає потреби тепер що
річно ремонтувати парти,
сільгосптехніку, навчальні
посібники.
У нашому районі сфор
мувалась відома на всю
країну гіталовська школа
передового досвіду. У пій
навчались 17 тисяч меха
нізаторів. Із шістнадцяти
керівників комсомольськомолодіжних
тракторних
бригад, які першими про
йшли її, чотирнадцять ста
ли Героями Соціалістичні
Праці. Майже
половина
спеціалістів, більшість ор
деноносців господарства—
теж випускники цієї шко
ли.
О. КОЗЛОВСЬКИЙ,
перший секретар Новоукраїнського
РК
ЛКСМ України.

_____ 4 стор.

ської восьмирічної школи А учасник пошукової гру
Голованівського
району пи з м. Херсона А. Цитрон
йому
Л. Д. Кучмара повідомляє просить допомогти
15 ра
про новий /маршрут учас встановити імена
ників експедиції «Літопис дянських десантників, які
Великої
Вітчизняної» — були скинуті в тил ворога
вони пройшли місцями дій на початку жовтня 1941-го
партизанського
загону року □ районі заповідника
«Південний», зібрали ма Асканія-Нова. В складі за
теріали про
народного гону була дівчина-радистка...
месника П. Я. Абрамова.
* * *
З Челябінська надійшов
У минулому
році ми
лист від старшого лейте
нанта запасу В. Ф. Дави опублікували серію мате
надійшли на
дова, котрий
розповідає ріалів, що
про учасника визволення конкурс «Це потрібно жи
Кіровоградщини Ю. В. Да вим». Конкурс триває. Йо-

Книгу? Будь ласка!
Різноманітні потреби ба
гатомільйонного населен
ня країни з книзі і читан
ні забезпечують бібліоте
ки. Кожна
з них прагне
якнайповніше
задоволь
нити зростаючі запити чи
тачів, але жодна не в змо
зі це зробити, використо
вуючи лише свої фонди.
Щоб повністю забезпечи
ти читачів потрібною літе
ратурою, в нашій
країні
організовано
міжбібліо
течне абонентне обслуго
вування
(МБА), що дає
можливість видавати кни
ги з бібліотеки в бібліоте
ку на тимчасове користу
вання. МБА робить книж
кові багатства доступними
ножному громадянину, де
б він не жив. На необхід
ність переходу до обміну
книгами між бібліотеками
неодноразово
вказував
В. І. Ленін, Н. К. Крупська
підкреслювала: «...необхід
но, щоб читач міг виписа
ти через будь-яку бібліо
теку потрібну
йому кни
гу».
Юні читачі нашої облас
ті,
бібліотекарі, вчителі
одержують нниги з бібліо
тек не тільки нашої облас
ті, а й з бібліотек Києва,
Одеси та інших міст. Тіль
ки в 1982 році 130 дитячих
бібліотек області одержа
ли 600 примірників книг;
видали 421 бібліотеці 826
книг. Нині бібліотеки об
ласті працюють під деві
зом «Жодної відмови чи
тачеві». У втіленні його в
життя велика заслуга на
лежатиме
міжбібліотеч
ному абонементу.
л. СИТНИК,
завідуюча
відділом
книгозберігання
об
ласної дитячої бібліо
теки імені А. Гайдара.
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«Молодий комунар»

Освобождавшие Кировоград,
пусть мы не знаем всех поименно,
но и сегодня над нами шумят
победоносные ваши знамена.
Память работает, не устает.
С вашей надеждою молодою
каждое утро солнце встает
над торопливой ингульской водою.
В павших шеренгах, в колонах живых
вы и сегодня по-прежнему с нами —
в новых массивах кварталов жилых,
в грохоте строек, одетых лесами,
в праздничном блеске распахнутых глаз,
в слове, рожденном любимой в награду.
...Не забывает, помнит о вас
так горячо, так свободно сейчас
город, открывшийся вашему взгляду.
Память проходит по Кировограду.
Сверим часы. Развернем календарь.
Тронем страницу: восьмое, январь,
и отозвется в дали полустертой:
сорок четвертый.
Сорок четвертый!
Жизнь, как кино, не прокрутишь назад.
Но ведь не все измеряют годами.
Годы идут. А не старится взгляд.
Поргупь тверда. И медали звенят.
Освобождавшие Кировоград,
вам наша память и благодарность...

З ПОШТИ ЦИХ ДНІВ

ЗГАДАНО ВСІХ ПОІМЕННО
Нині, коли кіровоградці
відзначають 40-річчя виз
волення рідного краю від
німецько-фашистських за
гарбників, де
редакції
надходять численні листи
колишніх
фронтовиків,
учасників пошукової опе
рації «Згадаймо всіх по
іменно». Нині читачі роз
повідають про військовопатріотичні акції, що про
водяться в школах, будин
ках культури.
З Москви нам
написав
гвардії полковник у від
ставці Г. І.
Андрєєв. Він
розповів про подвиг під
час форсування Дніпра і
штурму висоти 177,0 біля
села Куцеаолівки Онуфріївського району п’яти роз
відників, яким було при
своєно звання Героя Ра
дянського Союзу. Автор,
зокрема, подає штрихи до
бойової біографії одного
з них — старшини другої
статті Михайла
Панаріна,
уродженця села Крим-Сарай Татарської АРСР.
Керівник загону черво
них слідопитів Люшневат-

видова. Під час визволь
них боїв на підступах до
Новоукраїнки він був на
городжений медаллю «За
бойові заслуги».
«У січні 1944 року героїчно
бився
з ворогом
льотчик-штурмовик гвардії
капітан Талгат Бегельдинов. Щодня він здійсню
вав по 5—6 бойових
ви
льотів. Знищував
ворожі
танки, гармати, повертав
ся на свій аеродром з цін
ними розвідувальними да
ними. Гітлерівці називали
Талгата
Бегельдинова
«чорною смертю»
—• це
рядки із
листа гвардії
майора у відставці Б. М.
Кирилова, в якому він зга
дує про подвиги льотчйків-штурмовиків І авіацій
ного корпусу під команду
ванням Героя Радянського
Союзу генерал-лейтенанта
авіації В. Г. Рязанова. .
Про те, як увіковічнюють пам’ять про полеглих
героїв
визволителів
у
Вільшанському районі, по
відомляє нам наш постій
ний дописувач В. Горенко.

го підсумки будуть підби
ті в травні.
Просимо надсилати нам
,матеріали про передовий
досвід роботи по військо
іво-патріотичному вихован
іню молоді, участь комсо
мольців і піонерів в пошу
ковій операції «Згадаймо
всіх поіменно».

Виталий ЦЫПИН.

МУЗЕЙ ВИЗВОЛИТЕЛІВ

'

У середній школі № ЗО сьогодні». Картосхема бо
обласного центру відкрита йових дій розповідає про
кімната-музен бойової сла героїчний шлях прославле
ви 1-го гвардійського Кіро ного корпусу.
воградсько - Берлінського
Військове з’єднання ві
орденів Суворова 1'' "
Куту- доме 103-ма Героями Ра
зова штурмового авіацій- дянського Союзу (єдиний
ного корпусу. З майстер- у країні льотчик, нагород
ністю оформлені
стендн жений
Слави
орденом
«Головне джерело
сили і
ступенів — Герой
непереможності», «Надій трьох
Союзу І. В.
ний щит Батьківщини», Радянського
«Герої Радянського Союзу Драченко). Семи льотчикам
звання Героя
корпусу».
«Командний присвоєно
склад корпусу» (в центрі Радянського Союзу двічі,
— командир, двічі Герой За грізний
період війни
Радянського Союзу, гене гвардійці здійснили понад
рал-лейтенант авіації В. Г. 58 тисяч бойових вильотів,
Рязанов), «Вони визволяли знищили 3770 танків. 21200
Кіровоград». «Кіровоград автомашин. 683
батареї
в 1944 році», «Кіровоград польової артилерії, 11068

ФУТБОЛ

ГПО НА МАРШІ

За «сріблом» —«бронза»

НАКАЖИ СОБІ
Н. Ізюменко
працює
тренером Кіровоградської
ДЮСШ з гандболу, часто
захищає честь Кіровоградщини на змаганнях з бага
тоборства ГПО. Минулого
року стала
чемпіонкою
України.

*
:к
—* Приготуватись Ізю
менко, — оголосив старто
вий суддя.
А на трибунах:
— У цієї спортсменки є
чого повчитись, — казав
багатоборкам
тренер
команди Світловодська. —
Зверніть увагу на техніну,
на бійцівські якості, вмін
ня зосередитися,« внласти
всю енергію в кидок...
І спортсменки не тільки
Світловодська, а й інших
міст і районів, котрі висту
пали на X фіналі області з
багатоборства ГПО, уважно
сліднували, як метає гра
нату представниця коман
ди Ленінського району міс
та Кіровограда Ніна Ізю
менко.
На багатьох змаганнях
саме після цього виду ба
гатоборства, Н. Ізюменко
виходила а лідери. Але
цього разу дві перші спро
би — невдалі. Граната впа
ла біля позначки
35 мет
рів. Ось тут
і продемон
струвала Н. Ізюменко свої
бійцівські якості, вміння
віддати всі сили боротьбі,
поєднати розбіг з технікою
метання. Третій кидок 48
метрів.
Багатоборкою Н, Ізюмен
ко стала випадково. В се
лищі Червонозаводському
на Полтавщині займалася
легкою атлетикою, гандбо
лом. Пізніше перевагу від
дала останньому. Під час
навчання та після
закін
чення
Кіровоградського
педінституту
імені О. С.
Пушкіна була
провідним
гравцем збірної області з
гандболу.
Коли напередодні відпо
відальних змагань вияви
лося, що одна Із спортсме

нок захворіла і не зможе
виступати, тренер збірної
команди області з багато
борства ГПО М. М. Запльоскін розповів про це коле
зі, тренеру
з
гандболу
М. С. Винову.
— Є в нашій команді од
на гандболістка, яка зможе
виступити й принести залі
кові
очки, — запевнив
М. С. Биков
і звернувся
до Н. Ізюменко. — Виручи
мо?
Перша спроба виявилася
вдалою. Набрала 97 очок,
лише трьох не вистачило
для виконання першого
розряду.
Нині перемоги кандидата
в майстри спорту з бага
тоборства ГПО Ніни
Ізю
менко на чемпіонатах об
ласті в останні роки вже
нікого не дивують. Після
завершення
X обласного
фіналу вона поставила за
мету стати
чемпіонкою
республіки. І підстави спо
діватись на успіх були ва
гомі. Адже в 1981 та 1982
роках була срібним призе
ром першості УРСР. Обид
ва рази
за підсумками 4
видів лідирувала. А ось у
п’ятому виді багатоборст
ва, у кросі, програвала неоднозаровим
чемпіонкам
республіки, призерам все
союзних змагань з багато
борства ГПО Ніні Дем’яненко
та Ользі Шостак —
майстрам спорту з легкої
атлетики.
Минулорічний чемпіонат
республіки відбувся у ве
ресні в
Сєвєродонецьку.
На вогневому рубежі Ніна
виступила нижче
своїх
можливостей. Вибила лише
92 очка. Раніше менше 95
не мала. І погода не раду
вала. Особливо важно да
валися лекоатлетичні види.
Йшов дощ. Граната мокра.
І розбіг не той. Але після
• стрільби
вона заспокої
лась, настроюючи себе на
результати, близькі до осо
бистих рекордів.
Успіх багатоборця зале
жить від уміння володіти
собою, вважає Н. Ізюмен
ко, від уміння зосереди

«Молодой коммунар»

У Сімферополі на ста
діоні «Метеор» під час
зимових канікул школярів
сім днів проходив тради
ційний турнір із футболу.
Наші земляки
зіграли

«100»-Ц Н Ф Р А СУМНІВНА»

тись. Треба примусити се
бе поназати найкращі ре
зультати, на які здатним.
їй
найважче
дається
крос. А в цьому забігу —
десять
найсильніших. І
кожна намагатиметься обі
йти її. То
яку ж обрати
тактику?
Намагатись не
програти набагато досвід
ченішим Н. Дем’яненко та
О. Шостак, «тягнутися» за
ними? Але це значить віддати суперницям Ініціа
тиву. Ні, краще
настрої
тись на біг за графіном на
найкраще особисте досяг
нення, перевершити його.
На
поворотах
холод
ні краплі били в обличчя.
Але це тільки
додавало
спортивної злості. «Швид
ше! Ще швидше!» — нака
зувала собі.
І вже на фі
нішній прямій, швидно на
здоганяючи
суперниць,
зрозуміла, що обрала пра
вильну тактику. Витрима
ла темп, рівно розподілила
сили. Вона не виграла забі
гу, але й не програла ос
новним конкурентам стіль
ки. щоб дати випередити
себе в комплексному залі
ку...
Ю. ЛІВАШНИКОВ.

фото автора.

У критичній
статті під
Таким заголовком, що була
опублікована в «Молодому
номунарі» 15 грудня мину
лого року, йшлося про
упущення в спортивно-ма
совій роботі на Кіровоград
ському олієекстракційному
заводі, колектив фізкуль
тури якого вважався рані
ше одним із кращих в об
ласному центрі.
Як повідомив
редакції
голова облради ДСТ «Спартак» В. О. Ковальов, після
публікації статті в колек
тиві фізкультури
олієекстракційного заводу побу
вала рейдова
бригада в
складі заступника голови
облради О. Стасюна, інст
руктора В. Переверзєва та
Інструктора-методиста ви
робничої
гімнастики
і
фізкультурно - оздоровчої
роботи
Кіровоградського
міськмол окозаводу
М. Альошиної. Газета спра
ведливо порушила питання
достовірності статистичних
даних та викрила недоліни
у впровадженні
фізичної
культури і спорту на під
приємстві, інструктору-методисту з виробничої гім
настики та фізкультурнооздоровчої роботи заиоду
Людмилі Присяжній нада
но практичну допомогу в
питаннях пропаганди фіз
культури і спорту, веденні
технічної, спортивної доку
ментації, організації стар
тів ГПО.
Стаття «100»
— цифра
сумнівна» також обговоре
на на виробничих щотиж
невих семінарах з інструкторами-методистами вироб
ничої гімнастики міст Кі
ровограда,
Олександрії,

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м, Кіровоград,

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

■ул. Луначарського, 36.
Обсяг 0.Б друк, a pit-

Світловодська; вона була
розглянута
на апаратних
нарадах облради. Звернуто
увагу оргвідділу
облради
(завідуюча
Л. Є. Ромасевич) на доведення
реаль
них планів розвитку фізич
ної культури і спорту ко
лективам фізкультури на
1984 рік, встановлення ді
йового контролю за ходом
їх виконання, надання кон
кретної методичної допо
моги в організації фізкуль
турно-масової і спортивної
роботи інструкторам-методистам.
Стаття обговорена на
розширеному
засіданні
партійного бюро, профко
му, комітету комсомолу,
ради колективу фізкульту
ри олієекстракційного за
воду з участю директора,
головного інженера, секре
таря партбюро підприємст
ва та
членіл
рейдової
бригади
облоади
ДСТ
«Спартак».
За допущені
недоліни інструнтору-методисту виробничої гімнасти
ки заводу Л. Присяжній
оголошено догану, голову
ради колективу фізкульту
ри П. Приходу суворо по
переджено.
Затверджені
заходи по усуненню недолінів.
28 грудня відбулося роз
ширене засідання галузе
вого бюро по фізкультурі
і спорту обкому профспіл
ки працівників
харчової
промисловості з
участю
члена
президії облоади
ДСТ «Спартан» П. Г. Крав
ченко, представників адмі
ністрації олієенстракційного заводу, штатних Інструнторів-методистів з ви
робничої гімнастики,
під-
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внічию (2:2) з львів’яна
ми, у кримчан виграли
1:0, і з таким же рахун
ком програли киянам (во
ни стали переможцями у
підрупі) і зайняли другу
сходинку.
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літаків та іншої
техніки
ворога.
У дні
святкування 40річчя визволення м. Кіро
вограда
від німецько-фа
шистських загарбників ветерапи-гвардійці з'єднання
зібралися в школі і взяли
участь у відкритті музей
ній кімнати. Думками вони
перенеслися в далекі тяж
кі часи січня 1944-го.
Після огляду
кімнатимузею, де ветерани ділили
ся своїми спогадами, в ак
товому залі школи відбу
лися урочисті збори. Гос
тям були вручені пам'ятні
сувеніри.
Р. ДАЙДАКУЛОВ,
ветеран Великої Віт
чизняної війни.

м. Кіровоград.

Напружено
проходив
стиковий матч за третє і
четверте місця між пред
ставниками Кіровогра'дщинн і вінничанами. Він за
кінчився з рахунком 3:2
па користь кіровоградців,
які повернулися додому з
бронзовими нагородами,
В. ШАБАЛІН.

післяА

ВИБТНПН/
приємств області, які об
слуговує обком профспіл
ки. Заслухано звіт Л. При
сяжної про стан розвитну
фізкультури
і спорту на
підприємстві,
обговорено
статтю «100» —
цифра
сумнівна», затверджено за
ходи по дальшому розвит
ку масової фізичної нультури і спорту в спартаківських колективах фізкуль
тури обкому
профспілки,
закріплено членів галузе
вого бюро за всіма колек
тивами
фізкультури, які
мають надати їм конкрет
ну допомогу
в роботі по
впровадженню виробничої
гімнастики,
компленсу
ГПО, зміцнення спортивної
бази.
У редакцію надійшла та
кож відповідь
на статтю
від директора заводу А. І,
Канцера. А голова
ради
колективу
фізкультури
П. Прохода
і
секретар
комсомольської організації
С. Алімов
представили
план спільних заходів, які
свідчать про те, що на під
приємстві справді по-діло
вому зреагували на критину, і спортивно-масова ро
бота тут поступово почи
нає активізуватись.
Після критини на олієекстранційному заводі прове
дені змагання з настільно
го тенісу, першість із ну
льової стрільби.

В. о. редактора
В. АФАНАСІЄНКО. .
Газета виходить у вівторок
четвер і суботу.
Друкарня Імені Г. М. Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

