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звернення
Центрального
Комітету КПРС,
О рея и дії
Верховної Ради СРСР,
Ради Міністрів СРСР

до Комуністичної партії,
до радянського народу
Дор’огі товариші!
Комуністична партія Радянського Союзу, Радянська
держава, весь радянський народ зазнали тяжкої Етрати.
Пішов з життя Костянтин Усткнович Черненко — видат
ний партійний і державний діяч, патріот і інтернаціона
ліст, послідовний борець за торжество ідеалів комунізму
і миру на землі.
Усе життя Костянтина Устиновича Черненка до кінця
віддане справі ленінської партії, інтересам радянського
народу. Куди б не направляла його партія, він незмінно,
з притаманною йому самовідданістю, боровся за втілен
ня в життя політики КПРС, у рядах якої перебував понад
п’ятдесят років.
Бід комсомольського вожака і парторга прикордонної
застави до Генерального секретаря ЦК КПРС, Голови
Президії Верховної Ради СРСР — такий жнттсвий шлях
£{. У. Черненка. На найвищих постах у партії і державі в
усій повноті розкрився його талант організатора, керів
ника ленінського типу. Центральний Комітет партії, По
літбюро ЦК КПРС на чолі з К. У. Черненком вели велику
й плодотворну роботу по мобілізації трудящих на вико
нання рішень XXVI з’їзду КПРС, наступних Пленумів
Центрального Номітету.
Послідовно проводився курс на вдосконалення розви
нутого соціалізму, на розв’язання великих завдань еко
номічного і соціального розвитку, підвищення добробуту
радянського народу, дальше піднесення творчої актив
ності мас, поліпшення ідеологічної роботи. В центрі ува
ги партії постійно були питання зміцнення дисципліни,
законності і порядку, кадрової політики, активізації ді
яльності Рад, комсомолу, народного контролю, шкільної
реформи, підвищення суспільної ролі літератури і мис
тецтва. Ведеться активна робота по підготовці до черго
вого, XXVII з’їзду КПРС, розробці нової редакції Про
грами партії.
На міжнародній арені зусилля партії концентрувались
на дальшому розвитку всебічного співробітництва з брат
німи країнами соціалізму. З діяльністю К. У. Черненка
зв’язані перехід до нового етапу соціалістичної еконо
мічної інтеграції, зміцнення позицій соціалістичної спів
дружності.
ЦК КПРС, Радянська держава твердо й послідовно
проводили в життя принцип мирного співіснування дер
жав з різним суспільним ладом, рішуче протидіяли агре
сивним замірам і устремлінням найбільш реакційних кіл
імперіалізму, безустанно боролися за припинення нав'я
заної і/хперіалізмом гонки озброєнь, усунення загрози
ядерної війни, за гарантування надійної безпеки народів.
У зв’язку з тяжкою втратою Центральний Комітет
КПРС, Президія Верховної Ради СРСР, Рада Міністрів
СРСР звертаються до комуністів, до радянського народу

№ 31 (3538).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про Пленум Центрального Комітету
Комуністичної партії Радянського Союзу
11 березня 1985 року відбувся
позачерговий Пленум Центрально
го Комітету Комуністичної партії
Радянського Союзу.
За дорученням Політбюро
ЦК
Пленум відкрив член Політбюро,
секретар ЦК КПРС тов. Горбачов
М. С.
У зв’язку з кончиною Генераль
ного секретаря ЦК КПРС, Голови
Президії
Верховної Ради
СРСР
К. У. Черненка учасники Пленуму
вшанували пам'ять Костянтина Ус
тиновича Черненка хвилиною скор
ботного мовчання.
Пленум відзначив, що Комуністич
на партія Радянського Союзу, весь
радянський народ зазнали тяжкої
втрати. Пішов з життя видатний
партійний і державний діяч, патріот
і інтернаціоналіст, послідовний бо
рець за торжество ідеалів комуніз
му і миру на землі.
Усе життя Костянтина Устиновича
Черненка до кінця було віддане
справі ленінської партії, інтересам
радянського народу. Куди б не на
правляла його партія, він незмінно,
з притаманною йому самовідданіс
тю, боровся за втілення е життя
політики КПРС.
Багато уваги приділяв Костянтин
Устиносич Черненко послідовному
проведенню курсу на вдосконален
ня розвинутого соціалізму, на роз
в’язання великих завдань
еконо

мічного і соціального розвитку, під
вищення добробуту і культури ра
дянського народу, на дальше підне
сення творчої активності мас, по
ліпшення ідеологічної роботи, зміц-

нення дисципліни, законності і по
рядку.
Великий вклад вніс Костянтин Устинович Черненко в дальший роз
виток всебічного співробітництва з
братніми країнами соціалізму, здійс
нення соціалістичної економічної
інтеграції, зміцнення позицій со
ціалістичної співдружності. Під його
керівництвом твердо і послідовно
втілювалися в,життя принципи мир
ного співіснування держав з різним
суспільним ладом, давалась рішуча
відсіч агресивним замірам імперіа
лізму, велась безустанна боротьба
за припинення нав’язаної імперіа
лізмом гонки озброєнь, усунення
загрози ядерної війни, за гаранту
вання надійної безпеки народів.
Як зіницю ока беріг
Костянтин
Устинович Черненко єдніст^ нашої
Комуністичної партії,
колективний
характер діяльності
Центрального
Комітету і його Політбюро4.. Він
завжди прагнув до того, щоб пар
тія на всіх рівнях діяла як згурто
ваний, злагоджений і бойовий орга
нізм. В єдності думок і справ кому
ністів бачив він запоруку всіх наших
успіхів, подолання недоліків, запо
руку поступального руху вперед.
Пленум підкреслив, що в ці скор
ботні дні комуністи, весь
радян
ський народ ще тісніше згуртовую
ться навколо Центрального Коміте
ту партії і його Політбюро. В партії
радянські люди з цілковитою під
ставою бачать керівну і спрямовую
чу силу суспільства і сповнені ріши
мості беззавітно боротися за реалі
зацію ленінської внутрішньої і зов
нішньої політики КГІРС.

Учасники Пленуліу ЦК еисловили
глибоке співчуття рідним і близь
ким покійного.
Пленум ЦК розглянув
питання
про обрання Генерального секре
таря ЦК КПРС.
За дорученням Політбюро з про
мовою в цьому питанні виступив
член Політбюро тов. Громико А. А.
Він вніс пропозицію обрати Гене
ральним
секретарем
ЦК
КПРС
тов. Горбачова М. С.

Генеральним секретарем
Цент
рального Комітету КПРС Пленум од
ностайно обрав тсв. Горбачова М. С.
Потім на Пленумі виступив Гене
ральний секретар ЦК КПРС тов. Гор
бачов М. С. Він висловив глибоку
вдячність за високе довір’я, вияв
лене йому Центральним Комітетом
КПРС, відзначив, що дуже добре
розуміє, якою великою с зв'язана
з цим відповідальність.

Тов. Горбачов М. С. запевнив
Центральний Комітет КПРС, що він
докладе всіх сил, щоб вірно служи
ти нашій партії, нашому народові,
великій
ленінській
справі,
щоб
неухильно здійснювались програмні
настанови КПРС, забезпечувалась
наступність у розв язанні
завдань
дальшого зміцнення єконоааіч.чої і
оборонної ллогутності СРСР, підви
щення добробуту радянського на
роду, зміцнення миру, щоб напо
легливо втілювалася в життя ленін
ська внутрішня і зовнішня політика
Комуністичної партії і Радянської
держави.
На цьому Пленум ЦК закінчив
свою роботу.

Михайло Сергійович ГОРБАЧОВ

(Закінчення на 2-й стер.).

Від Центрального Комітету
Комуністичної партії Радянського Союзу,
Президії Верховної Ради СРСР.,
Ради Міністрів СРСР
Центральний Комітет Комуністичної партії Радянсько
го Союзу, Президія Верховної Ради СРСР і Рада Мі
ністрів СРСР з глибокою скорботою сповіщають партію
і весь радянський народ, що 10 березня 19X5 року о 19
год. 20 хн. після тяжкої хвороби номер Генеральний
секретар Центрального Комітету КПРС, Голова Президії
Верховної Ради СРСР Костянтин Устинович ЧЕРНЕНКО.
їм я Костянтина Устиновича Черненка — видатного
діяча Комуністичної партії і Радянської держави, стій
кого борця за ідеали комунізму, за мир — назавжди
збережеться в серцях радянських людей, усього проіреснвиоі о людства.

Ціна 2 нон.

Михайло Сергійович Горбачов народився 2 березня
ЮЗІ року в селі Привольному Крлсиогвардєйського ра
йону Ставропольського краю в сім і селянина.
Невдовзі після Великої Вітчизняної війни 1941—

1945 рр. віком 15 років він почав свою трудову діяль
ність. Працював механізатором машинно-тракторної
станції. У 1952 році вступив у члени 1\11РС. У 1955 році
закінчив Московський державний університет імені М. В.
Ломоносова (юридичний факультет), а в 1967 році —
Ставропольський сільськогосподарський інститут, здо
бувши спеціальність ученого агронома економіста.
З 1955 року М. С. Горбачов — на комсомольській і
партійній роботі. Працює у Ставропольському краї: пер
шим’секретарем Ставропольського міськкому ВЛКСМ,
заступником завідуючого відділом пропаганди і агітації,
а потім другим і першим секретарем крайкому комсо
молу.
У березні 1962 рок\ М. С. Горбачов був висунутий
парторгом Ставропольського територіально-виробничого
колгоспно-радгоспного управління, а в грудні того ж ро
ку затверд.кеннн завідуючим відділом партійних органів
крайкому КПРС.
У вересні 1966 року він обирається першим секретарем
Ставропольського міськкому партії. З серпня 1968 року
М. С. Горбачов працює другим секретарем, а в квітні
1970 року обирається перші.м секретарем Ставрі поль
ського крайкому КПРС.
М. С. Горбачов — член Центральною Комітету КІІРС
з 1971 року. Був делегатом XXII, XXIV, XXV і XXVI
з’їздів партії. У 1978 році обраний секретарем ЦК КПРС,
у 1979 ропі — кандидатом у члени Політбюро ЦК КПРС.
У жовтні 1980 року М. С. Горбачов переведений з кзпДйдатів у члени Політбюро ЦК КГІРС. Депутат Верхов
ної Ради СРСР 8— 11-го скликань, голова Комісії в такордокнпх справах Ради Союзу. Депутат Верховної Ра
ди РРФСР 10— 11-і о скликань.
Михайло Сергійович Горбачов — ви значний діяч Ко
муністичної партії і Радянської держави. Па всіх постах,
які йому доручає партія, працює з властивими йому іні
ціативою, енергією і сз.мЬвіддайіг.тю, віддає свої звання,
багатий досвід і організаторський талант втіленню вжит
тя політики партії, беззавітно служить велзгкій справі
Леніна, інтересам трудового народу.
За заслуги перед Комуністичною партією і Радянською
державою М. С. Горбачов рагороджедий трьома ордена
ми Леніна, орденами Жовтневої Революції, Трудового
Червоного Прапора, <3нак Повіапи* і медалями.

«Молодий
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ІНостянтин УСТИНОВИЧ ЧЕРНЕНКО
-=-------- “

10 березня 1985 року на сімдесят четвертому році
^иТтйДГсЛя тяжкої хвороби помер Генеральний секретар
Центрального Комітету Комуністичної партії Радянсько.
Й?
Голова Президії Верховної Ради СРСР, тричі
(М? Соціалістичної Праці Костянтин Устинович Чер
ненка.
Перестало битися серце видатного діяча Комуністич
ної партії і Радянської держави, міжнародного комуніс
тичного і робітничого руху. Все життя і діяльність Ко

стянтина Устиновича Черненка віддані беззавітному слу
жінню справі партії і народу, боротьбі за зміцнення
економічної та оборонної могутності Батьківщини, під

вищення добробуту радянських людей, за всебічне вдо
сконалення нашого соціалістичного суспільства, за збе
реження і зміцнення миру на землі.
Костянтин Устинович Черненко народився 24 вересня
]|911 року в селянській сім'ї в селі Велика Тесь Новоселозсьного району Красноярського краю. Трудове жит

тя К. У. Черненко почав з ранніх років, працюючи по
^айму у куркулів. Вся його дальша трудова діяльність
зв язана з керівною роботою в комсомольських, а по

тім у партійних органах. У 1929—1930 роках К. У. Чернен
ко завідував відділом пропаганди і агітації Новоселовського райкому ВЛКСМ Красноярського краю. У 1930
році він пішов добровольцем у Червону Армію, де в
1931 році вступив у ряди Комуністичної партії. До 1933
року служив у прикордонних військах, був секретарем
партійної організації прикордонної застави.
Закінчивши службу в армії, К. У. Черненко працював у
Красноярському краї: завідуючим відділом пропаганди
1 агітації Новоселовського й Уярського райкомів партії,
директором Красноярського крайового оудинку партій
ної освіти, заступником завідуючого відділом пропаган
ди і агітації, секретарем Красноярського крайкому пар£її.

З 1945 року після закінчення вищої школи парторгані»аторів при ЦК ВКП(6) К. У. Черненко працював секрета
рем Пензенського обкому партії, а з 1943 року — заві
дуючим відділом пропаганди і агітації ЦК Компартії Мол
давії.

У 1956 році вік був висунутий в апарат ЦК КПРС на по
їзду завідуючого сектором відділу пропаганди. З 1960
року К. У. Черненко працював
начальником Секрета
ріату Президії Верховної Ради СРСР. У 1965 році він за
тверджується завідуючим загальним відділом ЦК КПРС.
1966—1971 роках К. У. Черненко — кандидат у члени
ЦК КПРС. На XXIV з'їзді партії, в березні 1971 року, оби

рається членом Центрального Комітету КПРС, а в берез
ці 1976 року на Пленумі ЦК КПРС, який відбувся після
XXV з’їзду партії, — секретарем ЦК КПРС.
З 1977 року К. У. Черненко — кандидат у члени По
литбюро, а з 1978 року — член Політбюро ЦК КПРС.

Позачерговий Пленум ЦК КПРС, який відбувся 13 лю
того 1984 року, обрав К. У. Черненка Генеральним сек
ретарем ЦК КПРС.

К. У. Черненко був депутатом Верховної Ради СРСР
7—11 скликань і депутатом Верховної Ради РРФСР 10—11
^кликань. У квітні 1984 року на першій сесії Верховної
Ради СРСР 11-го скликання К. У. Черненко був обраний
Головою Президії Верховної Ради СРСР.

На високих постах, які партія довіряла Костянтину Ус
тиновичу Черненку, він проявив себе як вірний і стійкий
марксист-ленінець, активний борець за мир і щастя лю
дей. Маючи багатющий життєвий досвід, глибокі теоре
тичні знання, видатні політичні й організаторські здіб
ності, він вніс великий вклад у колективну діяльність
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ

КПРС

Центрального Комітету партії по розробці і здійсненню
Генеральної лінії КПРС, втіленню в життя рішень XXVI
з’їзду, по розвитку й утвердженню ленінського стилю
Партійної і державної роботи.
У доповіді на червневому (1983 р.) Пленумі ЦК КПРС,

в інших виступах К. У. Черненка всебічне обгрунтування
дістав стратегічний курс КПРС — курс на вдосконалення
побудованого в СРСР соціалізму. З його ім'ям зв’язані

дальше поглиблення й конкретизація виробленої пар
тією концепції розвинутого соціалізму, яка лягла в осно
ву роботи по підготовці нової редакції Програми КПРС.

Багато сил і уваги приділяв К. У. Черненко вдоскона
ленню форм і методів ідейно-виховної і організатор
ської роботи партії в масах, її кадровій політиці, поліп
шенню діяльності Рад, профспілок і комсомолу, творчих
спілок, органів народного контролю. Значний
К. У. Черненка у розробку реформи школи.

вклад

К. У. Черненко виявляв велику турботу про підвищен
ня темпів зростання суспільного виробництва, всебічну
інтенсифікацію економіки, прискорення науково-техніч

ного прогресу, про вдосконалення господарського ме
ханізму, зміцнення дисципліни й організованості. У його

промові на жовтневому (1984 р.) Пленумі ЦК КПРС діста
ла дальший розвиток аграрна політика партії, визначено
актуальні завдання по виконанню Продовольчої програ
ми, неухильному підвищенню життєвого рівня народу.
Очолюючи Раду Оборони СРСР, К. У. Черненко багато
зробив для зміцнення обороноздатності країни, підви
щення бойової готовності Радянських Збройних Сил.

У складній міжнародній обстановці К. У. Черненко
невтомно працював над зтіленням у життя миролюбної
ленінської зовнішньої політики нашої партії, спрямова
ної на зміцнення миру і міжнародної безпеки, прибор
кання гонки озброєнь, на усунення загрози ядерної вій
ни. Ця політика знаходила і знаходить одностайну під
тримку радянського народу, всіх людей доорої волі.
Першорядну увагу К. У. Черненко прид.ляв розвиткові
і зміцненню співробітниці за і згуртованості країн соціа
лістичної співдружності. Він послідовно виступав за зміц
нення єдності світового комуністичного і робітничого
руху, на підтримку національно-визвольної боротьби на
родів.
З ініціативи К. У. Черненка були розроблені багато
конструктивних пропозицій Радянського Союзу, спрямо
ваних на оздоровлення міжнародної обстановки, на
утвердження принципів мирного співіснування держав з
різним суспільним ладом.

За зеликі заслуги перед Батьківщиною Костянтин Усти
нович Черненко тричі удостоєний звання Героя Соціа
лістичної Праці, нагороджений чотирма орденами Лені
на, трьома орденами Трудового Червоного Прапора,
багатьма медалями Радянського Союзу, а також найви
щими нагородами братніх країн. Він був лауреатом Ле
нінської премії.
К. У. Черненко користувався глибокою повагою і до
вір’ям радянського народу, наших зарубіжних друзів.
Його завжди відзначали чуйне ставлення до потреб і за
питів трудящих, принциповість і особиста скромність.

Усе життя Костянтина Устиновича Черненка — яскра
вий приклад непохитної відданості великій справі ленін
ської партії, самовідданої праці в ім я торжества ідеалів
комунізму.
Світла пам’ять про Костянтина Устиноаича Черненка
назавжди збережеться з серцях комуністів, усіх радян
ських людей.

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ
РАДИ СРСР

РАДА МІН1СТРІЗ СРСР

ЗВЕРНЕННЯ
Центрального Комітету КПРС,
Президії Верховної Ради СРСР,
Ради Міністрів СРСР

до Комуністичної партії, до радянського народу
{Закінчення. Початок на 1-й стор.].
З закликом ще тісніше згуртуватися навколо ленінського
Центрального Комітету партії і його Політбюро. В Кому
ністичній партії Радянського Союзу трудящі нашої краї
ни з ловкою підставою бачать керівну і спрямовуючу
силу радянського суспільства. Всі діла й помисли партії
спрямовані на беззавітне служіння корінним інтересам
радянського народу, справі комунізму.
КПРС озброєна безсмертним революційним марксист
сько-ленінським вченням. Вона неухильно йде по шляху,
вказаному Леніним, і з цього шляху не зверне ніколи.
Партія й далі проводитиме курс на всебічне вдоскона
лення розвинутого соціалізму. Вона вважає найвищим
«смислом своєї діяльності дальше підвищення матеріаль
ного і культурного рівня життя народу на основі інтенси.
фікації економіки, всемірного прискорення науково-тех
нічного прогресу. З усією наполегливістю дедалі повніше
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здійснюватиметься в усіх сферах нашого життя власти
вий соціалізмові принцип соціальної справедливості, не
відступно проводитиметься схвалена і підтримана трудя
щими країни лінія на зміцнення дисципліни, порядку, ор
ганізованості. Партія й далі зміцнюватиме союз робіт
ничого класу, колгоспного селянства та інтелігенції, бра
терську дружбу радянських народів, які становлять ос

нову життєдіяльності нашого суспільства, розвиватиме
соціалістичну демократію. Партія вважала і вважає най
вищими духовними цінностями радянських людей марк
систсько-ленінську переконаність, колективізм, патріо
тизм, пролетарський соціалістичний інтернаціоналізм.
КПРС, Радянська держава робили і роблять усе мож
ливе й необхідне для зміцнення соціалістичної спів
дружності, позицій соціалізму на світовій арені, для від
вернення ядерної катастрофи І забезпечення "міцного

миру. Ми хочемо і наполегливо добиваймося припинен

У ЦК КПРС,

Президії
Верховної Ради СРСР

і Раді Міністрів СРСР
ді, Волгограді, Одесі, Се
вастополі, Новоросійську,
Ради СРСР і Рада Міністрів Керчі, Тулі, у фортеці-герої
Бресті, а також у містах
СРСР постановили:
1. У зв'язку з кончиною Калінінграді, Львові, РосКуйбишезі,
Генерального
секретаря тові-на-Дону,
ЦК КПРС, Голови Президії Свердловську, Новосибір
Верховної Ради СРСР Ко ську, Читі, Хабаровську,
Краснояр
стянтина Устиновича Чер Владивостоці,
ненка оголосити в країні ську.
Центральний
Комітет
КПРС, Президія Верховної

траур II, 12, ІЗ
1985 року.

березня
на

У цей же час зупинити
п'ять хвилин роботу

В день похорону в по
чаткових, восьмирічних і

всіх підприємств і органі
зацій по всій території

середніх школах навчаль
них занять не проводити.

Радянського Союзу за ви
нятком підприємств безпе
рервного
виробництва;

2. В момент поховання
тіла Костянтина Устинови
ча Черненка провести гар
матні залпи в Москві, сто
лицях союзних республік,
у містах-героях Ленінгра-

провести протягом

трьох

хвилин салют гудками на
фабриках, заводах, заліз
ницях, на суднах морсько
го і річкового флоту.

ня гонки озброєнь, запобігання мілітаризації космосу
Наша кінцева мета — повне знищення ядерної зброї
всюди на планеті, повне усунення загрози ядерної вій
ни. Радянський Союз незмінно виступав і виступає за
конструктивний діалог, за практичні заходи, які б вели
до зниження міжнародної напруженості, до встановпеяня атмосфери довір'я, співробітництва і взаєморозуміння
між усіма народами і державами.
Радянський Союз нікому не загрожує і не прагне до
воєнної переваги. Але він не допустить того, щоб будьяка інша країна чи коаліція держав дістали таку перева
гу Ось чому ми й надалі будемо безустанно підвищува
ти пильність, зміцнювати обороноздатність нашої соціа
лістичної Батьківщини.
Наші симпатії і наша підтримка на боці народів, які
борються за свободу і національну незалежність. У бо
ротьбі за мир і соціальний прогрес КПРС незмінно вірна
послідовному курсові на всемірне згуртування сил між
народного комуністичного і робітничого руху.
Цілі партії ясні й благородні. Зони дали змогу КПРС
здобути безмежне довір'я трудящих. В єдності з наро
дом — сила партії. В єдності з партією, в її керівництві—
сила народу
Костянтин Устинович Черненко, який присвятив уса
своє життя вірному служінню партії, радянському наро
дові, назавжди залишиться в пам'яті комуністів, всіх ра
дянських людей. Він залишиться п нашій пам’яті як при
страсний пропагандист марксистсько-ленінських ідей, н
чуйний і вимогливий керівник я|< людина чутписа й уваж
на до потреб і турбот людей праці.
Центральний Комітет КПРС, Президія Верховної Ради
СРСР, Рада Міністрів СРСР твердо впевнені п тому. Щ'3
комуністи, всі радянські люди, виявляючи високу свідо
мість і організованість, працюватимуть з ще більшим
ентузіазмом і самовідданістю, зміцнюватимуть економіч
ну й оборонну могутність нашої Батьківщини, гідно нес
тимуть прапор Великого Жовтня.

І

«Молодий

12 березня 1985 року

Центральному Комітетові
Комуністичної партії Радянського Союзу,

^Президії Верховної Ради СРСР,
Раді Міністрів СРСР
Комуністи, всі трудящі зок вірного служіння спра
Укр аїнської РСР з глибо ві ленінської партії, ра
кою скорботою сприйняли дянському народові. Де б
Звістку про тяжку втрату—
не працював волею партії
гіередчасну кончину видат Костянтин
Устинович,
ного діяча КПРС і Радян скрізь він проявляв себе
ської держави, полум'яно- як великий організатор,
гр патріота соціалістичної пристрасний пропагандист
батьківщини,
невтомного - марксистсько - ленінських
§6рця за мир і комунізм
ідей, непохитний
борець
Генерального
секретаря
за втілення в життя гене
ЦК КПРС, Голови Президії
ральної лінії партії.
берховної Ради СРСР Ко
Чудові якості Костянти
стянтина Устиновича Чер
на Устиновича Черненка—
ненка.
керівника ленінського ти
Життя і діяльність Ко
пу з особливою силою
стянтина Устиновича Чер
розкрились на постах Ге
ненка — це яскравий зра
нерального секретаря ЦК

КПРС,
Голови Президії
Верховної Ради СРСР. Він
вніс великий вклад у фор
мування принципових ос
нов і практичне здійснен
ня внутрішньої і зовніш
ньої політики нашої партії
і держави, розробку тео
рії і практики
вдоскона
лення розвинутого соціа
лізму, утвердження ленін
ського стилю партійного і
державного
керівництва.
Костянтина
Устиновича
Черненка відзначали біль
шовицька
принциповість,
величезна
працьовитість,
глибоке знання справи і

•центральному КОМІТЕТОВІ КПРС,

комунар»

вміння чітко організувати
колективну роботу, поєд
нувати
високу вимогли
вість з шанобливим, доб
розичливим ставленням до
людей, в усьому спирати
ся на ініціативу і досвід
трудящих.
З ім’ям Костянтина Ус
тиновича Черненка
зв’я
зане вирішення
багатьох
великих питань економіч
ного і соціального розвит
ку країни, дальшого зміц
нення партії, підвищення
ролі Рад, усіх ланок на
шої політичної системи,
здійснення шкільної ре
форми,
посилення всієї
організаторської, ідеоло
гічної,
політико-виховної
роботи. Під його безпосе
реднім керівництвом здій
снювалась підготовка до
чергового, XXVII
з'їзду
КПРС, розроблялась нова
редакція Програми партії.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ
УКРАЇНИ

мир назавжди збережеться
з серцях комуністів, усіх
трудящих області.

В ці скорботні дні за
певняємо Центральний Ко
мітет
КПРС,
Президію
Верховної Ради СРСР, Ра
ду Міністрів СРСР, що ко
лант організатора, керів муністи, всі трудящі об
ника ленінського типу.
ласті ще тісніше згурту
Широкою І багатогран ють свої ряди навколо ле
ною була діяльність
Ко нінського
Центрального
стянтина Устиновича в га комітету, примножать , зу
лузі міжнародних відно силля з боротьбі за вико
син.
нання історичних рішень

; ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР,
РАДІ МІНІСТРІВ СРСР
Кіровоградський обком
Компартії України і об

ласна Рада народних

де

путатів від і/иені комуніс
тів, усіх трудящих області
висловлюють глибоке спів
чуття в зв'язку з кончинрю Генерального секре
таря ЦК КПРС, Голови
Президії

Верховної

СРСР Костянтина
Ійча Черненка.

Ради

Устино-

Яскраве життя дорогого
Костянтина
Устиновича
було надихаючим прикла
дом служіння радянсько
му народові, безмежної
відданості
Комуністичній

партії, ідеям
ленінізму.

марксизму-

На всіх постах, на які
направляла Костянтина Ус

тиновича наша партія,
виявляв величезний

він
та

ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

[МСОМОЛЬСКЫ
У7Т77Т7

Ланковий
комсомоль
сько-молодіжної
ланки
колгоспу імені Калініна
Новоархангельського райо
ну Юрій ПІДДУБНИЙ:
— Соціалістичні зобов язання — 65,5. Фактично —
94,4 центнера зерна куку
рудзи. Так, майже у півто
ра раза більше намічено1
го зібрали ми торік качаі нистої з гектара. Передба
чаю запитання: а чи не з
великою перестраховкою
взяли зобов’язання?
Думаю, що ні. Адже в
складі КМК ланки працює
мо лише третій рік. У по
заминулому
зібрали 60
центнерів з гектара. І, при
родно, в минулому взяли
курс лише на трохи вищий
результат. А він перевершиз сподівання багатьох.
Ніяких секретів ми не
відкрили. Висока трудова
дисципліна, помножена на
суворе додержання , агро
технічних заходів.
Плюс
застосування
бригадного
■^"підряду та індустріальної
технології.
Нині комсо
мольці В. Ціпрун, Ю. Дорош, інші члени ланки ви
рішили штурмувати видат
ний для будь-якого госпо-

дарства
показник — 100
центнерів зерна кукуруд
зи з гектара!
Що дозволяє нам роби
ти такі сміливі
намітки?
Отримали нову техніку: дві
сівалки СУПН-8, пристрій
для внесення гербіцидів
БДТ-7, кукурудзозбираль
ний комбайн «Херсонець200». Незабаром наш тех
нічний парк
поповниться
моїм іменним трактором
ЮМЗ-6. А нова техніка,
якщо її добре підготувати
і постійно доглядати, дасть
можливість ефективно ви
користати дорогоцінні хви
лини під час особливо га
рячої пори сівби, внесен
ня гербіцидів, збирання
врожаю.
Хотілося б іще розпо
вісти про наболіле. Мені
здається, що багатьом ко
лективам,
і комсомоль
сько-молодіжним
зокре
ма, часто не вистачає од
ного, але важливого фак
тору — ініціативи. А що
вона може дати — ось
вам приклад. Торік ми по
ставили собі за мету вдо
сконалити
пристрій для
внесення у грунт гербіци
дів — ПОУ. Його недолік
— розпилення рідини під
великим тиском. Зробили
нехитрі
переобладнання,
замість двох двохсотлітроустановили
вих ємкостей
Добилися
1800-літрову.
можливості
регулювати
тиск (а це в свою чергу
рівномірно
дало
змогу

Світлий образ Костянти
на Устиновича Черненка,
видатного діяча Комуніс
тичної партії і Радянської
держави, стійкого борця
за ідеали комунізму, за

XXVI з'їзду КПРС, наступ
них Пленумів ЦК
дальше зміцнення

партії,
еконо

мічної і оборонної могут
ності нашої любимої Бать
ківщини.

ВИКОНКОМ
ОБЛАСНОЇ РАДИ
НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

ЧИЙ УЖИНОК
ІІа календарі — перший весняний місяць, але зима
поки що не думає поступатися. Ще тріщать справжні
морози, окутує землю сніг. Ллє календар нагадує:
весна не за горами. Хліборобська весна. Незабаром
поле покличе хлібороба.
Минулого року в області зібрано мільйон п’ять ти
сяч тонн зерна кукурудзи. Чималий вклад у цей здо
буток внесли і молоді кукурудзоводи. Нинішнього ро
ку треба закріпити, примножити успіхи. Молоді куку
рудзоводи цього року вирішили зробити кожен третій
гектар цієї культури в області комсомольським. Це —
складне, відповідальне завдання. Про те, як механі
затори готуються до боротьби за урожай-85, про
проблеми які треба розв’язати і йшла мова за «круг
лим столом» «Молодого комунара».
розподіляти по площі ерадикан) і економити час на
дозаправленні ємкостей.
Так-от, я вже знаю, що
ми були не перші: такий
принцип внесення
гербі
цидів
практикується ба
гатьма колективами
об
ласті. Але далеко не усі
ма. Чому?

ЯК ПОТРАПИТИ
У ЛАНКУ
КОЗЛЕНКА?
Механізатор КМК трак
торної бригади № 1 кол
госпу імені Ватутіна Кіро
воградського району ком
сомолець Григорій СКОБЕЛЄВ:
— У нашій тракторній
бригаді є хороший колек-

тив кукурудзоводів—лан
ка Василя Івановича Козленка. Торік члени цього
колективу добилися найвищого в районі врожаю
кукурудзи — 85 центнерів
з гектара. Стабільно висо
кі врожаї цього колективу
стали нормою.
Я теж хочу працювати у
цій ланці. Що приваблює?
Насамперед, сувора тру
дова дисципліна, глибокі
знання своєї справи. Кіс
тяк колективу — механі
затори зі стажем, і вони
охоче діляться досвідом з
МОЛОДДЮ — КОМСОМОЛЬЦЯ

Володимиром Симонцем
та
Володимиром
Кравченком.
У ланці В. І. Козленка не
думають про врожай «від»
і «до», тобто від сівби до
збирання. Ось, наприклад,
минулий рік. Урожай
зі
брали пізно, а там — майМИ

З стор

тивну
думку, волю
й
енергію комуністів, робіт
ничого класу, всього ра
дянського народу на клю
чових проблемах сучасно
го і майбутнього.
Народ Радянської
Ук
раїни гаряче, всім серцем
схвалює і одностайно під
тримує
мудрий
ленін
ський курс партії, її внут
рішню і зовнішню
полі
тику.
У ці скорботні дні ко
муністи, трудящі респуб
ліки ще тісніше згуртозуються навколо бойово
го штабу нашої партії —
її ленінського Централь
ного Комітету. Вони
все
зроблято для втілення в
життя рішень XXVI з’їзду
КПРС,
для
здійснення
безсмертних
ленінських
заповітів, яким присвятив
своє життя Костянтин Ус
тинович Черненко.

Костянтин
Устинович
Черненко приділяв неос
лабну увагу
зміцненню
безпеки нашої Батьківщи
ни, підтриманню на
на
лежному рівні її обороно
здатності. Послідовно про
водячи в життя зовніш
ньополітичний курс КПРС,
він виявляв постійну тур
боту про усунення загро
зи ядерної війни, яка на
висла над людством, про
зміцнення загального ми
ру, про поглиблення спів
робітництва країн
соціа
лістичної
співдружності,
братніх марксистсько-ле
нінських партій.
Вірна заповітам велико
го Леніна,
забезпечуючи
наступність своєї внутріш
ньої і зовнішньої політи
ки, КПРС упевнено веде
нашу країну по шляху бу
дівництва нового суспіль
ства, концентруючи колек-

РАДА МІНІСТРІВ
УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ
РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Від комсомольців
Кіровоградщини
Глибокою скорботою ві
дізвалась в серцях молоді
Кіровоградської
області
звістка про кончину вірно
го продовжувача справи
Леніна,
видатмого
полі
тичного і державного дія
ча сучасності, невтомного
борця за мир, за торже
ство ідей комунізму Ге
нерального секретаря ЦК
КПРС, Голови
Президії
Верховної Ради СРСР Ко
стянтина Устиновича Чер
ненка. Світла пам'ять про
Костянтина
Устиновича
Черненка, комуніста, по
лум'яного патріота-інтернаціоналіста, мудрого на-

КІРОВОГРАДСЬКИЙ

ставника молоді буде жи
ти вічно в наших комсо
мольських серцях. Комсо
мольці, всі юнаки і діз'-ата Кіровоградщини будуть
берегти і примножувати
традиції
Комуністичної
партії і радянського наро
ду, впевнено продовжува
ти справу, котрій присвя
тив своє яскраве
життя
Костянтин Устинович Чер
ненко, віддаватимуть
асі
свої сили, знання і енер
гію справі дальшого зміц
нення економічної і обо
ронної могутності
нашої
любимої Батьківщини, бо
ротьбі за комунізм.

ОБКОМ ЛКСМ УКРАЇНИ

рювали завдання на нинішже одразу і дощі, морози. Кількаденний проміній рік. Зупинились на 70
жок сприятливої
погоди
центнерах.
тут використали по-госпо- •
Це, погодьтеся, досить
дарськи: зорали всі поля,
високий результат.
Але
внесли оптимальну кіль
«на всі сто» впевнена —
кість мінеральних добрив.
він міг би бути значно ви
Цим самим заклали непо
щим. Що ж заважає цьо
гану основу для цього
му? Дошкуляє стара тех
річного врожаю.
ніка. Ми, звичайно, не з
Моя мета, потрапивши
тих, що кивають на об’єк
у ланку Василя Івановича
тивні труднощі. Але як ви
Козленка, — виправдати
розцінюєте такий
факт,
довір’я працювати у пере
коли з ремонту надходить
довому колективі, зроби
гарно пофарбований МТЗти все для примноження
80 і, кілька днів попрацю
його успіху.
вавши, впевнено... стає «на
прикол».

«ПОФАРБОВАНО
ГАРНО, АЛЕ...»

Член комсомсльсько-молодіжної ланки кукурудзоводів колгоспу імені Шев
ченка Новомиргородського району Ольга ГРУЗИН:
— Ще й досі мене, бу
ває, запитують: «Чого тебе
потягло у тракторну брига
ду? Адже це чоловіча ро
бота!». Не буду стверджу
вати, що це не так. Але
мене з дитинства тягло до
техніки, до поля. Як закін
чила школу, не роздумую
чи поїхала у Новомиргородську райсільгосптехніку на чотиримісячні меха
нізаторські курси. А як
тільки кілька років
тому
запропонували
працюва
ти в кукурудзівницькій лан
ці — погодилась одразу.
Стало звичним, говорячи
про майбутні плани огля
датися на рік, що минув.
Зібрали
по 68 центнерів
зерна кукурудзи з гекта
ра, значно перевиконавши
соцзобоз’язання (54 цент
нери), І недавно обгозо-

Ланка наша невелика:
Петро Бойко
(ланковий),
Володимир Куменко (групкомсорг), Віктор Шляхов і
я. Усі можуть підмінити
один одного у роботі. Це
— теж хороша підмога у
роботі.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Минуло
го року на кукурудзяних
полях області трудилося
понад 270 комсомольськомолодіжних загонів і ла
нок. Нині ще триває доукомплектація колективів,
кількість яких має зрости.
Треба, щоб керівники і
спеціалісти
господарств
більше довіряли молодим.

Розмова з кращими мо
лодими кукурудзоводами
області довела: проблем у
підготовці до нинішньої
хліборобської весни ще
чимало Втім, час іще є. і
кукурудзоводи з надією
очікують, що їх вчасно і а
необхідній кількості забез
печать мінеральними доб
ривами
і
гербіцидами
кондиційним насінням, до
поможуть їм вирішити пи
тання з ремонтом техніки

і!
И

!
и

.

«Молодий

41 СТОр.

комунар»----------------

12 березня 1985 року-

КОМСОМОЛЬСЬКЕ ШЕФСТВО

На замовлення
ударних

Г

Зелена лампочка засвітилась поруч з літерами
«41*3» на карті в комітеті комсомолу Олександрій
ського заводу підйомно-транспортного устаткування.
Цс значить, то з випередженням графіка викопано
замовлення об’єднання «Челябінський тракторний за
вод імені В. І. Леніна». Туди достроково відправлено
два е.іектромостовнх крани, які буде використано на
рсконструкції підприємства.

рах за пропозицією на
чальника заводського шта
бу «Комсомольського про
жектора» Миколи Тимошенка вирішили: щоб ви
ручити челябінців, не зри
ваючи виконання інших за
мовлень, провести комсо
мольські суботники.

ви, який прибув з ЧТЗ. —
Навпаки, за те, що на мі
сяць
наблизили
постав
ки — величезне спасибі.
Тільки крани нам потрібні

— Прийнята на жовтне
вому (1984 р.) Пленумі ЦК
КПРС програма меліорації
багато до чого зобов’язує
і нас, — сказав тоді сек

ще раніше. Хочемо змон
тувати їх у нових цехах по
випуску тракторів для ме
ліоративних робіт — щоб
за зиму провести опоряд
ження приміщень і вста
новити верстати.

ретар заводського коміте
ту комсомолу Валерій Пет
ренко. — Допоможемо
прискорити випуск меліо
ративної
техніки — зна
чить
зробимо
важливу
справу. Сили і можливос
ті, думаю, знайдуться.

. У комітеті комсомолу
не на жарт занепокоїлись,
коли на

заводі

з'явився

«гонець»
з Челябінська.
Терміново перевірили гра
фік

відправки

продукції

всесоюзним ударним —
усе було в нормі.
і
— У нас претензій не
має, — заспокоїв Сергій
Архипов, начальник ком
сомольського штабу будо

На комсомольських збо-

Цей заклик підтримали
не тільки бригади основ
них цехів, а й інженернотехнічні працівники. Зав
дання було нелегке — ад
же челябінцям знадобили
ся справжні богатирі: про
літ кожного з кранів —
22,5 метра, а потрібно для
нього чотири з половиною
тисячі
деталей. Тому й
прагнув
кожен зробити
більше,
ніж у звичайний
день.

Задовго до закінчення
другої зміни комплексний
комсомольсько - молодіж
ний колектив Володимира
Грицая передав ВТК пер
ший
пов некомплектний
кран. Хороший заділ було
створено і для виготовлен
ня другого. Це дало змо
гу потім прискорити його
виготовлення на третину
проти нормативних стро
ків.
Поставка підйомних ме
ханізмів ударним будовам
з випередженням строків
уже стала на підприємстві
доброю традицією. Штаб

Тон на суботнику зада
вали активісти. Так, ком
сорг відділу головного ме
ханіка Сергій Панасенко і
його товариші стали на ро
бочі місця токарів. А сек
ретар комсомольської ор
ганізації механоскладаль
ного цеху Сергій Садилов
уже до перерви закінчив
обробку барабана до кра
на, виконавши практично
змінне завдання. Майже
по дві норми на рахунку
зуборізальника Олександ
ра Бабєнка, токаря Люд
мили Гуліди, свердлуваль
ниці Ганни Головачук та
багатьох інших.

«КП» разом з співробітни
ками відділу автоматизо
ваної системи управління
виробництвом розробив на
нинішній рік сітьові графі
ки виготовлення такої про
дукції. Для чіткого їх ви
конання комітет комсомо
лу звернувся до поста
чальників
з проханням
прискорити
відвантажен
ня металопрокату. А на
основних дільницях самого
заводу виставляються пра

Робітники,
котрі про
працювали на цукровому
заводі не один десяток
літ, добре пам’ятають ті
часи, коли всі автоматичні
пристрої можна було пе
рерахувати
на пальцях.
Ручна праця була важкою,
виснажливою, забирала ба
гато сил і здоров'я. Сьо
годні ж цукровий завод —
велике сучасне підприєм

годні. Багато років підряд
незмінним групкомсоргом
був Микола Казанок —
технічно грамотний спеціа
ліст і хороший товариш.
Тепер після служби е ар
мії в КМК прийшов пра
цювати і його брат . Олек
сандр. На минулорічних
звітно-виборних
зборах
хлопці і дівчата групком
соргом комсомольськс-мо-

порці-наряди з зазначен
ням крайніх строків пере
дачі виготовлюваних вуз
лів суміжникам. Стали по
стійними рейди прожекто
ристів, які контролюють
виконання почесних зо/лоепень.
Комсомольці і МОЛОДІ,
підприє/лства багато зро
били для дострокового ви
готовлення кранів, які нині
працюють на киснево-кг •верторноглу
компХ^’Дніпровського
металур
гійного
комбінату імені
Ф. Е. Дзержинського, в
об’єднанні «Іжорський за
вод імені А. О. Жданова»,
на Уральському і Кутаїі
ському автозаводах. А не

забаром на карті ударних
будов у комітеті комсомо

лу засвітиться ще одна
зелена лампочка: колек
тив приступив до виконан
ня замовлення КАТЕКу.

В. МАЛИНОВСЬККЙ,
кор. РАТАУ.
Олексайдрія
Кіровоградської області.

■■■■■нзяавкмамлкха

•
«Спасибі, ліка[ ш!.. Спасибі, се
стро!» — схвильонапо
говорить
С. Ю. МАТВЄЄВ.
прощаючись із пра
цівниками Кірово
градського облас
ного госпіталю ве
теранів
Великої
Вітчизняної — лі
карем Р. А. 1ШЕНК.ОАА та медсест
рою І. ГА. ЛАВРОНЕНКО. Ці люди
зробили все мож
ливе для того, аби
постачити чоловіка
па ноін. Тому іі
бринить на очах у
ветерана
сльоза
вдячності в хвили
ну розставання з

РУЧНУ ПРАЦЮ — -

АВТОМАТИКА
НА ПЛЕЧІ МАШИН

ЦИМИ .НОДЬМІі.

Фото Е. КОВПАКА.

ОБРАЛА ПРОФЕСІЮ
Обратн професію до душі, доводилося залишатися й
щоб бути потрібним, щоб після зміни, консультувати
приносити користь людям — ся з досвідченішими швачка
такі питання постають перед ми. Але не розчаровувалась
кожною молодою людиною. в обраній професії, вперто
Про швачку верхнього одя долала трудноті. Моєю по
гу Головані вського райпо- радницею була Євдокія Іва
буткомбінату Любов Запо нівна Бак. Вона добре знає
рожець можна сказати, що швейну справу. Коли щось
вона знайшла своє місце у не виходило, підказувала
житті. Не. один раз виходи мені, як справитись швидко
ла переможцем соціалістич з пошиттям, шоб був задо
ного змагання серед моло волений замовник. Так з до
дих виробничників району. помогою Євдокії Іванівни
Систематично виконує свої вдосконалювала свою маіїособисті планові завдання /стерпість.
Мабуть, для кожної пра
но наданню побутових по
слуг населенню. Отже, їй цівниці нашого цеху най
більша радість, коли твоєю
слово.
Насамперед
необхідно, роботою задоволені відвіду
щоб тобі подобалася обрана вачі. коли сяють щастям їх
професія, шоб працював із ні очі. Виконуючи замовлен
::.ідоволенням. тоді викону- ня, прагну не тільки швидко
ватимепі намічені завдання, пошити костюм чи пальто,
тоді тебе поважатимуть то але дбаю і про високу
вариші. Вісім років — та якість. Трапляється, що й не
кий мій трудовий стаж. За- виходить. Уважно прислу
к;іґп:вч:і! Кіровоградське мі хаюсь тоді до зауважень і
сько
професійно - технічне виправляю помилку. Тому у
училіппе. сгала працювати мене й постійні клієнти,
швачкою п'ятого розряду у яким кожного разу шлю
Го юванінському побутком- верхній одяг. А коли є за
Гіиаті. Спочатку було важко мовники, то буде й плав.
Систематично дбаю про
він онуваги доведений план,

вдосконалення професійної
майстерності, цікавлюся спе
ціальною літературою. До
цього спонукає саме життя.
Адже відвідувачі хочуть,
щоб їм пошили річ красиву,
сучасну, оригінальну, щоб
вона відповідала й вимогам
моди. Інколи навіть самі за
мовники просять порадити,
який зараз модний той чи
інший елемент одягу. Тож
було б дивно, якби шпачка
не знала елементарних ре
чей.
Обов’язок радянської.лю
дини — старанно працюва
ти. Про це я завжди пам'я
таю. Доведений план па
1984 рік викопала на 120,7
процента, успішно справи
лася з планом по наданню
побутових послуг населен
ню в січні і лютому ниніш
нього року. Беру активну
участь у громадському жит
ії колективу. Відповідаю за
роботу лекторської групи та
групи політінформаторів. Не
один рік є членом комітету
комсомолу. Відчуваю свою
причетність до всього. Адже
зараз у мене важливий у
житті період — проходжу
кандидатський
стаж
до
вступу у партію. Бути кому
ністом — висока відпові
дальність.
Я. ЗАПОРОЖЕЦЬ,
швачка Голованівського
райпобуткомбінату.

«Молодой иоммунар» орган Ккрсзоградского

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вуя. Луначарського, 36.

Па украинском языке.

НАША АДРЕСА:

БК 00402.

Обсяг 0,5 друк. врк;

ство, на якому більшість
процесів автоматизовано.
Порівняємо такі цифри.
До 1960 року на заводі
була дільниця контрольновимірювальних приладів і
автоматики, в якій працю
вало всього 4 чоловіки.
Після реконструкції з 1967
року в лексиконі заводчан
з’явилося ноєе тоді слово
сполучення — «система ав
томатики», нині ж воно --невід’ємна характеристика
виробництва.
Звісно, четверо, хоч і
досвідчених слюсарів, вже
н^ могли справитися з та
ким обсягом робіт. Виник
лі необхідність
створити
колектив, який займався б
обслуговуванням різнома
нітних автоматичних при
строїв. Тоді ж у 1969 році
народився комсомольськомолодіжний колектив цеху
контрольно - вимірюваль
них приладів і автоматики.
Нині в складі цього ко
лективу — 20 чоловік.
Очолює його начальник
цеху Анатолій Григорович
Власєнко, з часу народ
ження колективу і по сьо-

Корабель

у

Рік тому газета «Зірка»
опублікувала
звернення
миколаївського піонерсько
го штабу «Факел» до всіх
юних ленінців Унраїни. У
ньому школярі висунули
ініціативу на честь 60-річчя присвоєння комсомолу і
піонерії
імені Леніна І
60-річчя піонерської газети
провести трудову операцію
«Зірка» по збиранню мета
левого брухту
на
будів-

лодіжного колективу об
рали Ніну Кривенко,
яка
прийшла на завод після
профтехучилища.
Середній вік членів ко
лективу
25
років. Вся
бригада цього цеху поді
лена на дві ланки. У кож
ної з них певна ділянка
роботи. На заводі понад
1200 одиниць автоматично
го обладнання і розміщені
вени в усіх цехах, так, що
на місці працівники не си
дять. Сергій Лук'яненко і
Олександр Казанок, зо
крема, займаються ремон

том і монтажем зарубіж
ного обладнання, впровад
женням нових схем авто
матизації
технологічних
процесів, іншими робота
ми. Автоматизація проце
сів у дифузійній установці,
автоматичне регулювання
температурних
режимів
підігрівачів соку — це та
кож робота колективу.
Виконання планових зав
дань по колективу стано
вить щомісяця в середньо
му 115—120 процентів.
Комсомольсько-молодіж
ний колектив — неоднора-

подарунок
ництво піонерського норабля.
Операція «Зірка»
стала трудовим
салютом
юних цим славним датам
ударною справою всієї рес
публіканської піонерської
організації.
І ось почесне піонерське
замовлення київські кора
бели з честю виконали: на
борту білосніжного красенл — корабля сяють слова
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зовий переможець соціа
лістичного змагання сереД**т*’
КМК промисловості райо
ну. За минулий рік тут
впроваджено сім рацп^^
позицій
з економістці
ефектом більше шести^^
сяч карбованців. А це —
свідчення творчого потен
ціалу колективу, того не
спокою, пошуку, який по
всякчас
ведуть
молоді
майстри служби контроль
но-вимірювальних прила
дів і автоматики під керів«
ництеом досвідчених
на
ставників.
Працюють
добре всі.
Поряд з ветеранами (хоча
за віком їм ще й 30-ти не
має) — молоді. Еслоди.
мир Кудря і Сергій Л у к'я--.,
ненко, Валерій Долматов г"
Анатолій Шабанов, Георгій
Мельниченко і Ніна Кри
венко, Ольга Скрипога і
Віктор Ткаченко. Робота
оцінюється тим, як ефек
тивно в кожному завод
ському цеху діє евто/иатика.
Нинішнього року запла
нували впровадити автома
тизацію на газових печах,
що поліпшить умови пра
ці, культуру виробництва.
Та й економічний ефект
від цього буде чималий —•
кілька тисяч карбованців.
А головне — це ще один
крок до заміни ручної пра
ці автоматикою.
Керівник колективу
—•
Анатолій Григорович Вла
сенко — задоволений ро
ботою молодих. Хлопці і
дівчата підібралися енер
гійні, працьовиті.

Відрадно, що на заводі
молодих спеціалістів авто
матики знають, як друж
них принципових робітни
ків, які звикли, щоб їх
нім словам довіряли. А
слова ніколи не розходя
ться з ділом.
О. ЖЕБАГО,

заступник секретаря
комітету комсомолу
Цукрозаєоду.
м. /Аала Виска.
«Юная смс-на». Це ім'я він
отримав на
честь газети
«Зірка», перша назва ЯКОЇ
була «На зміну».

(РАТАУ).
Наступний номер
«Молодого комунара»
вийде 13 березня ц. Р»
ИИ—І "І»і 1 ці
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