ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р.

Середа,

13 березня 1985 року

Москва прощається
з К. У. Черненком
У глибокому траурі Ра
дянська країна. Перестало
битися серце Костянтина
Устиновича
Черненка —
видатного діяча Комуніс
тичної партії і Радянської
держави,
Генерального
секретаря ЦК КПРС, Го
лови Президії
Верховної
Ради СРСР.
Все життя
і діяльність
К. У. Черненка віддані
беззаьітному
служінню
справі партії і народу, бо
ротьбі за з/ліцнення еко
номічної та оборонної мо
гутності Батьківщини, під
вищення добробуту
ра
дянських людей, за все
бічне вдосконалення на
шого соціалістичного су
спільства, за
збережен
ня і зміцнення миру на
землі.
12 березня о 10 годині
відкрився
доступ
тру
дящих для прощання з
Костянтином Устиновичем
Черненком. Колонний зал
Будинку спілок, де вста
новлено
на
постаменті
труну, у траурному вбран
ні. Приспущено
прапори
над узголів’ям покійного.
Завмерли біля труни на
варті
воїни
Радянської
Армії.
Перед постаментом на
червоних подушечках —
нагороди, якими були від
значені
великі
заслуги
К. У. Черненка
перед
Батьківщиною: три Золоті
медалі
«Серп и Молот»
Героя Соціалістичної Пра
ці, чотири ордени Леніна,
три
ордени
Трудового
Червоного Прапора, бага
то медалей, а також най
вищі
нагороди
братніх
країн. Тут же — знак
лауреата Ленінської пре
мії.
До труни покійного по
кладено вінки від Цент
рального Комітету КПРС,
від Президії Верховної Ра
ди СРСР, від Ради Мі
ністрів
СРСР,
від МК
КПРС і виконкому Мособлради, від рідних і близь
ких.
В Будинок спілок
вно
сяться все нові й нові він
ки: від ЦК Компартій со
юзних республік, від Пре
зидій Верховних Рад і Рад
Міністрів союзних респуб
лік. міністерств і відомств,
МК КПРС і
виконкому
Мособлради,
крайкомів
партії і крайвиконкомів,
обкомів партії і облвикон
комів. громадських орга
нізацій.
12 година. Віддати
ос
танню шану К. У. Чернен
ку прийшли товариші М. С.
Гопбачов. Г. А. Алієв. В. І.
Вопетников, В. В. Гришин.
А А. Громико, Д. А. Ку-

наєв, Г. В. Романов, М. С.
Соломенцев, М. О. Тихонов, В. В. Щербицький,
П. Н. Де мічев, В. І. Долгих, В. В. Кузнецов, Б. М.
Гіономарьов, В. М. Чебриков, Е. А. Шеварднадзе,
М. В. Зимянін, І. В. Капітонов, Є. К. Лигачов, К. В.
Русаков, М. І. Рижков.
У
почесній варті біля тру
ни покійного
були та
кож члени і кандидати в
члени ЦК КПРС, члени
Центральної Ревізійної ко
місії КПРС. У скорботно
му мовчанні вони відда
ють данину пам’яті видат
ному партійному і дер
жавному діячеві, патріото
ві й
інтернаціоналістові,
послідовному борцеві за
торжество ідеалів
кому
нізму і миру на землі.
Потім керівники Кому
ністичної партії і Радян
ської держави
підходять
до рідних і близьких К. У.
Черненка. Вони висловлю
ють їм свої глибокі спів
чуття.
Нескінченним
потоком
через Колонний зал про
ходять тисячі й тисячі лю
дей — представників різ
них поколінь,
трудівники
столиці і Підмосков'я.
Під
склепінням
залу
приглушено звучать
тра
урні мелодії. Кожні
три
хвилини
міняється біля
труни почесна варта. Тра
урну вахту несуть члени
комісії по організації по
хорону, партійні і радян
ські працівники, керівники
міністерств і відомств, пе
редовики
виробництва,
воєначальники, діячі науки
і культури, представники
громадськості.
Біля
труни проходять
робітники заводів, фабрик
та будов, визначні вчені,
працівники установ і про
ектних організацій,
сту
денти й учні столиці. Як і
всі радянські люди, вони
підтримують стратегічний
курс КПРС — курс на вдо
сконалення побудованого
в СРСР соціалізму.
який
дістав всебічне обгрунту
вання у виступах К. У.
Черненка. З його ім’ям
зв'язані дальше
поглиб
лення і конкретизація ви
робленої партією концеп
ції розвинутого соціаліз
му, що лягла в основу ро
боти по підготовці нової
редакції Програми КПРС.
Багато сил і уваги поидіі
і К. У, Черненко вдо
сконаленню форм і мето
дів ідейно-виховної та ор
ганізаторської роботи пар
тії в масах. її кадровій'*політииі. поліпшенню діяль
ності Рад. профспілок і
комсомолу, творчих
спі

І10вЧі()м-;|зс, що відповідно до Постано
ви ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР І
1 адп Міністрів СРСР про оголошення в країні
'*РЛ,УРУ. в День похорону Костянтина Устиновича
Іернепка 13 березня 1985 р., в момент поховання
тіла о 1-3 годині <І() хвилин московського часу буду'іь проведені гарматні залпи в Москві, в столи
цях союзних республік, у містах героях Ленінгра
ді, Волгограді, Одесі, Севастополі, Новоросійську
Керчі, Тулі, у фортеці-герої Бресті, а також у міс-

лок,
органів
народного
контролю. Значним є вклад
К. У. Черненка в розроб
ку реформи школи.
Радянські люди високо
цінять виявлену К. У. Чер
ненком
велику турботу
про
підвищення темпів
зростання суспільного ви
робництва, всебічну інтен
сифікацію економіки, при
скорення
науково-техніч
ного прогресу, про вдо
сконалення господарсько
го механізму,
зміцнення
дисципліни й організова
ності. В його промові на
жовтневому (1984 р.) Пле
нумі
ЦК
КПРС
набула
дальшого розвитку аграр
на політика партії.

Світлу пам’ять керівника
Комуністичної партії і Ра
дянської держави вшано
вують ветерани партії і
праці. Народившись у се
лянській сім’ї, Костянтин
Устинович трудове життя
почав з ранніх років, пра
цював по найму у курку
лів. Вся його дальша тру
дова діяльність зв’язана з
керівною роботою в ком
сомольських,
а потім у
партійних органах.
К. У.
Черненко завідував відді
лами райкомів ВЛКСМ і
КПРС, працював секрета
рем крайкому та обкому
партії, завідуючим відді
лом ЦК Компартії Молда
вії. завідуючим відділом і
секретарем ЦК КПРС. По
зачерговий
Пленум
ЦК
КПРС. який відбувся в лю
тому 1984 року, обрав
К. У. Черненка Генераль
ним секретарем ЦК КПРС.
Він був депутатом Верхов
них Рад СРСР і РРФСР ояду скликань. У квітні 1984
року на першій сесії Вер
ховної Ради СРСР 11-го
скликання К. У. Черненко
був обраний Головою Пре
зидії
Верховної
Ради
СРСР.
На високих постах.
які
партія довіряла К. У. Чер
ненку, він проявляв себе
як вірний і стійкий марксист-лєнінець,
активний
борець за мир і щастя лю
дей.
Маючи багатюший
життєвий досвід,
глибокі
теоретичні знання, видатні
політичні й організатор
ські здібності, він вніс ве
ликий вклад у колективну
діяльність
Центрального
Комітету партії по розроб
ці та здійсненню генераль
ної лінії КПРС втіленню в
життя рішень XXVI з'їзду
партії, по розвитку й ут
вердженню
ленінського
стилю партійної і держав
ної роботи.
. Злучать траурні мело
дії. Вахту біля труни по
кійного несуть депутати
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Верховних
Рад СРСР і
РРФСР, Герої Соціалістич
ної Праці, передовики ви
робництва,
космонавти,
представники
партійних,
радянських і громадських
організацій.
Йдуть
у скорботному
мовчанні
воїни
Радян
ських Збройних Сил. У ко
лонах — солдати, льотчи
ки, моряки, курсанти учи
лищ, слухачі й викладачі
академій. Вони пам’ята
ють, що в 1930 році К, У.
Черненко пішов добро
вольцем у Червону Армію,
де в 1931 році вступив у
ряди Комуністичної партії.
До 1933 року він служив
у прикордонних військах,
був секретарем партійної
організації прикордонної
застави.
Очолюючи Раду Оборо
ни СРСР, К. У. Черненко
багато зробив для
зміц
нення
обороноздатності
країни, підвищення бойо
вої готовності Радянських
Збройних Сил.
У складній міжнародній
обстановці К. У. Черненко
невтомно працював над
втіленням у життя миро
любної ленінської зовніш
ньої політики нашої пар
тії, спрямованої на зміц
нення миру і міжнародної
безпеки, приборкання гон
ки озброєнь, на усунення
загрози ядерної війни. Ця
політика знаходила і зна
ходить
одностайну
під
тримку радянського наро
ду, всіх людей
доброї
волі.
Данину пам’яті керівни
кові Радянської держави
віддали члени
диплома
тичного корпусу.
Світлу пам’ять К. У. Чер
ненка вшанували патріарх
московський і всія Русі
Пимен та інші представни
ки вищого духовенства ру
ської православної церкви.
Весь день десятки тисяч
москвичів
прощалися з
Костянтином Устиновичем
Чесненком. Він залишиться
в нашій пам’яті як
пристоасний
пропагандист
маоксистсько - ленінських
ідей, як чуйний і вимогли
вий керівник, як людина
чутлива й уважна до по
треб і турбот людей праці.
Радянські люди з гаря
чим схваленням зустріли
оішення
позачергового
Пленуму ЦК КПРС. Звер
нення ЦК КПРС Президії
Веоховної Ради С.РСР. Ра
ди Мі істрів СРСР до Ко
муністичної партії, до ра
дянського народу. Віддаю
чи данину пам’яті видат
ного партійного і держав
ного керівника, вони за
певняють. що, виявляючи
високу свідомість і орга
нізованість, працюватимуть
з ше більшим ентузіазмом
і самовідданістю,
зміц
нюватимуть економічну та
оборонну могутність нашої
Батьківщини, гідно нести
муть
прапор
Великого
Жовтня.

(ТАРС).

тах Каліпіпграді, Львові, Ростові на Дону. Куйбіїпіеві, Свордловську, Новосибірську, Читі, Хаба
ровську Владивостоці, Красноярську.
У цей же час зупиняється на п'ять хвилин робо
та всіх підприємств і організацій цо всій території
Радянського Союзу, за винятком підприємств без
перервного виробництва; провадиться протягом
трьох хвилин салют гудками па фабриках, заво
дах, залізницях, на суднах морського і річкового
флоту.

Ціна 2 коп.

СЕНАРОДНА
СКОРБОТА
Приспущено траурні пра ла Костянтина Устиновича
пори у містах і селах — партія, в усій повноті роз
Країна Рад сумує з приво кривався його талант орга
ду тяжкої втрати. Пішов з нізатора, керівника ленін
життя К. У. Черненко — ського типу. У відповідь на
Центрального
видатний діяч Комуністич Звернення
ної партії і Радянської Комітету КПРС, Президії
держави, міжнародного ко Верховної Ради СРСР, Рамуністичного і робітничого ди Міністрів СРСР до Ко
руху. Сумуючи про кончи муністичної партії, до ра
ну послідовного борця за дянського народу, заявив
торжество ідеалів комуніз промовець, виявимо високу
і
організова
му і миру на землі, радян свідомість
працею
будемо
ські люди на траурних мі ність.
тингах, які відбулись 11 бе безусіанно зміцнювати еко
резня, заявляли про вір ном ічн\ й оборонну могут
ність ленінським
ідеалам, ність Країни Рал.
Траурні мітинги відбули
прагнення ще тісніше згур
туватись навколо Комуніс ся також в об’єднаннях
тичної партії, її бонового ' Ижорский завод». «Элек
штабу — Центрального Ко тросила», «Светлана», в ін
ших трудових колективах
мітету.
У червоному кутку сор Ленінграда й області.
Хвилиною мовчання вша
топрокатного цеху москов
ського металургійного заво нували нам'ять Костянтина
ду «Серп и Молот» — порт Устиновича Черненка тру
рет Костянтина Устиновича дівники Новолипецького ме
Черненка. Сюди прийшлі! талургійного комбінату на
представники всіх цехів і мітингу в листопрокатному
цеху.
відділів підприємства.
Бригадир коксового цеху
Па трибуні — вальцю
№ 2 А. Хрюкін заявив:
вальник А. Малшнев:
— Ми завжди пам'ятати
— Глибокою скорботою
мемо про ту велику турбо
сповнилися наші серця, — ту, яку Костянтин Устино
сказав вій. — Пішов з жит вич Черненко виявляв про
тя патріот і інтернаціона розвиток
економіки, про
ліст. Усе життя його було підвищення добробуту на
до кінця віддане справі Ко роду. Тому такою глибо
муністичної партії, інтере кою повагою і довір’ям він
сам радянського-народу.
користувався у нас, людей
Незабутньою подією для праці.
пас, металургів, було від
Віддаючи данину світлій
відання в квітні минулого пам’яті борця за торжество
року Костянтином Устино ідеалів комунізму, учасники
вичем нашого колективу. мітингу говорили про повну
Пого порали, рекомендації, підтримку
внутрішньої і
висловлені на зустрічі, і зовнішньої політики партії,
сьогодні є для нас керів про ті великі завдання, які
ництвом до дії по втіленню вони мають розв’язати в
в -окпття накреслені, партії. найближчі роки.
Сотні робітників АлмаНа мітингу
виступили
секретар партбюро листо Атпнського заводу важкого
прокатного цеху Р. Хамеду- машинобудування прийшли
лін. сталевар слскгрофасо- на мітинг в один з цехів.
— Життєвий шлях Ко
иолпварпого цеху В. Курбаков. робітниця цеху холод- стянтина Устиновича — це
пої прокатки нержавіючої шлях вірного маркспсталенінця, невтомного борня
стрічки Л. Окунева та інші. .за мир. — говорить дирек
Вони підкреслили, що, вірні
традиціям радянського ро тор заводу М. Бітннй. —•
бітничого класу, металурги Він вніс великий вклад у
Колективну діяльність Цент
столиці, ЯК І всі москвичі,
рального Комітету, на всіх
свої сили н енергію відда постах, які довіряла йому
дуть справі комуністичного
партія, він виявляв батьків
будівництва, будуть і далі ське піклування про робочу
в авангарді боротьби за вті людину.
лення в життя політики
Виступаючи па мітингу,
партії.
бригадир
складальників
На мітинг у червоний ку
ток інструментально штам 10. Кузьмін. токар А. Купового виробництва АЗЛК жербаєв та інші запевнили,
зібрались представники під що колектив підприємства
доб’ється підвищення якос
розділів підприємства.
ті роботи на всіх ділянках
_— Усе життя Костянтина
Устиновича. — заявив слю виробництва.
Схилили голову перед па
сар В. Брусннкін, — було
нерозривно
зв’язане
з м’яттю К. У. Черненка тру
КПРС, радянським наро дівники Тбіліського авіацій
дом. У ці скорботні дні ми, ного заводу імені Димит
москвичі, заявляємо про рі рова.
Виступаючи на мітингу,
шимість з ще більшим енту бригадир слюсарів В. Коба<
зіазмом, з високою свідоміс
ладзе сказав:
тю боротися за втілення в
— Ми добре пам’ятаємо
життя накреслень партії, за дні перебування Костянтина
виконання завдань п’яти Устиновича в Грузії, йогр
річки.
теплу, проникливу промову
Ленінградсько оптико-ме піл час вручення місту Тбі
ханічне
об’єднання імені лісі ордена Леніна, цінні по
В. І. Леніна. В траурному
вбранні — механоскладаль рали. конкретні рекоменда
ції. Великою мірою це БЙ<(
ний цех.
— Гострим болем віді значило успіхи колективу t
звалася в наших серцях отннадцятій п'ятирічні.
Про тверду рішимість за<»
звістка про кончину К. У.
Черненка. — сказав фрезе КРІПИТИ і РОЗВИН\’ТП пося/1«
’•nnnninn нп“.'»’и,іппі
рувальннк 10. Метелкіи. — itvrp
Скрізь, куди б ие направ зя(Закінчення на 2-й стор-J.

2 стор.

«Молодий

комунар»

ВСЕНАРОДНА СКОРБОТА
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.].

цеху Г. ГІурцеладзе, інженер-технолог А. Наріманідзе
та інші, які виступили на
мітингу.
Клятвою іїа вірність спра
ві комунізму прозвучали

Траурний мітинг у

виступи учасників мітингу,
іцо відбувся в колгоспі іме
ні Леніна Кутузовського
району Молдавії.
— Важко змиритися з
думкою, що немає більше
Костянтина Устиііовнча, —•
сказав
голова
колгосп}1
І. ПТркан. — Кожний його

Кіровоградському інституті

виступ у питаннях дальшо
го розвитку сільського гос
подарства, поради, які він
давав, працюючи в апараті
ЦК Компартії Молдавії,
надихали нас на пошук но
вих
резервів підвищення
сфекіи в нос г і виробництва.
Учасники мітингів на І\п-

виконання- завдань п ятирічки.
Перед виходом у рейс на
теплоході-трейлеровозі СІ Ін
женер Нсчшюренко» від
бувся мітинг.
'— Мн, моряки, як і всі ра
дянські люди, з болем , ді
знались про кончину К.
Черненка, — сказав капітан
судна М. Мертенс. •— Всі
свої сили, знання і досвід

f

ВІД молодих
МЕХАНІЗАТОРІВ
Ми, члени комсомольсько-молодіжної тракіорпої
бригади колгоспу імені Фрунзе Ульяновського району
Кіровоградської області, глибоко сумуємо з приводу
тяжкої втрати, якої зазнала наша партія, весь радян
ський народ — кончшш Генерального секретаря ЦК
КПРС. Голови Президії Верховної Ради СРСР Ко
стянтина Устиновича Черненка.
Цілеспрямована й ініціативна робота К. У. Чернен
ка, його ділові й людські якості, політична мудрість
здобули йому авторитет і повагу, зокрема, серед
нас — .комсомольців і молоді. Життя Костянтина Устияовйча завжди буде для нас прикладом того, як
треба служити народові. Комуністичній партії, люби
ти свою Батьківщину.
У пам’яті комсомольців та молоді, пам’яті всіх лю
дей доброї волі К. У. Черненко назавжди залишиться
невтомним борцем за мир, стійким інтернаціоналістом,
безтавітпо відданим рідній Вітчизні.
У цей скорботний час ми, комсомольці та молодь
нашою !\5Й\. ще тісніше згуртовуємо свої ряди
навколо рідної партії, і запевняємо її ленінський Цент
ральний Комітет, що ударною працею й надалі при
множуватимемо економічну й оборонну могутність
нашої Батьківщини.
З-.МК тракторної бригади колгоспу імені Фрун32 Ульяновського району.

ВІД молодих
БУДІВЕЛЬНИКІВ
Комсомольці і молодь
комбінату «Кіровоградважбуд»,' як і всі радян
ські люди, з глибокою
с корботою
сприйняли
звістку про велике горе,
що спіткало нашу пар
тію і країну — кончину
видатного політичного і
державного діяча сучас
ності, невтомного борця
за мир і комунізм Гене
рального секретаря Цен
трального Комітету Ко
муністичної партії Ра
дянського Союзу, Голови
Президії Верховної Ра
ди СРСР Костянтина Ус"
тпиовича Черненка.
Мн, комсомольці і молодь комбінату < Кіровоградважбуд», запевняємо
нашу партію й уряд, що
іще тісніше згуртуємось
навколо рідної Комуніс
тичної партії і віддамо
всі сили в ім’я зміцнен
ня економічної й оборон
ної могутності нашої
Вітчизни.
Комітет
комсомолу
комбінату
«Кіровоградважбуд».

вад молодих водіїв
ваних кадрів для всієї системи народно
го господарства.
Комсомольці і молодь нашого авто
парку недавно рапортували про достро
кове виконання п’ятирічного плану по
перевезенню народногосподарських ван
тажів. І сьогодні ми запевняємо Цент
ральний Комітет нашої партії, Президію
Верховної Ради СРСР в тому, що докла-имемо своїх знань й енергії для вико
нання історичних рішень XXVI
з’їзду
КПРС, наступних Пленумів ЦК КПРС.
Світла пам ять про дорогого Костянти
на Устиновича житиме у наших серцях.

КМК водіїв колгоспу імені Лені
на вільшанського району.

Глибоким болем у серці
кожної радянської люди
ни відізвалася кончина Ге
секретаря
нерального
Комітету
Центрального
—КПРС,
Голови Президії
верховної Ради СРСР Костянтина Устинозича Чер
ненка, полум'яного
пат
ріота,
інтернаціоналіста,
чия
багатогранна діяль

ність була спрямована на
зміцнення могутності на
шої держави, підвищення
добробуту радянського на
роду. У ці скорботні дні у
виробничих та учнівських
колективах проходять тра
урні мітинги. 12 березня
зібралися вшанувати
па
м’ять К. У. Черненка і сту
денти та викладачі Кірово
градського інституту сіль
госпмашинобудування.
Актозий зал вузу у тра
урному вбранні. У прези
дії — завідуючий відділом
пропаганди й агітації об
кому Компартії України
І. П. Оліфіренко, секретар
міськкому партії А. О. Кошелєва, проректор інсти
туту В. О. Кондратець, сек
ретар парткому вузу П. А.
Коваленко, секретар комі
тету комсомолу В. Зо
зуля,
голова . профкому
М. В. Власенко, завідуюча
кафедрою В. А. Карленко.
Мітинг відкрив секретар
парткому П. А. Коваленко.
У скорботній хвилині мов
чання завмерли присутні.
П. А. Коваленко зачитує
текст
Звернення
Центрального Комітету КПРС,
Президії Верховної Ради
СРСР, Ради Міністрів СРСР
до Комуністичної партії,
до радянського народу.
Слово надасться завідуючому відділом пропа
ганди і агітації обкому
Компартії. України
І. П.
Оліфіренку:
— З іменем Костянтина
Устиновича Черненка по
в’язане вирішення
бага
тьох питань соціального і
економічного розвитку на
шої країни. Під його без
посереднім керівництвом
здійснювалася підготовка
до XXVII з’їзду КПРС, го-

віддавав Костянтин Устішович справі процвітання Віт
чизни. Кращою пам’яттю
йому буде наша самовідда
на праця по гідній зустрічі
XXVII з’їзду КПРС.
Екіпаж судна присвятив
наступний
рейс
пам’яті
Костянтина Устіпювпча Чер
кеска.
(TAFC).

Фото В. ГРИВА,

сільськогосподарського машинобудування.

Ма адресу Центрального Комітету КПРС, Президії
Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР надхо
дять численні глибокі співчуття від партійних, радян£ьких, громадських організацій; трудових колективів,
від радянських громадян у зв’язку з кончиною Ко
стянтина Устиновича Черненка.

Ми члени комсомольсько-молодіжно
го колективу автопарку колгоспу імені
Леніна Вільшанського району Кірово
градської області, глибоко сумуємо з
приводу смерті видатного діяча Комуніс
тично1 партії Радянського Союзу, міжна
родного комуністичного руху, борця за
мир а усьому світі Генерального секре
таря ЦК КПРС, Голови Президії Верхов
но: Ради СРСР Костянтина Устиновича
Черненка.
З іменем Костянтина Устиновича зв’я
зані успіхи радянського народу в кому
ністичному будівництві, у зміцненні ми
ру. Костянтин Устинович приділяв неоспзбн', узагу вихованню підростаючого
пз-пння, підготозц
аисококзаліфіко-

шинівсько.му заводі холо
дильників, у сільськогоспо
дарському інституті
імені
М. В. Фрунзе, науково-ви
робничому об’єднанні «Зо
ря», в інших трудових ко
лективах республіки заяви
ли, що трудівники Молдавії
зроблять усе для успішного

13 березня 1985 року

ДАНИНА
ПАМ’ЯТІ
тузалася ноз-з
редакція
Програми партії. У ці дні
наш
народ ще тісніше
згуртовується назколо Ко
муністичної партії і схва
лює обрання на позачер
говому березневому Пле
нумі Генеральним секре
тарем ЦК КПРС Михайла
Сергійовича Горбачоза.
Від імені викладачів ву
зу виступає кандидат фі
лософських наук, доцент,
завідуюча кафедрою на
укового комунізму 8. А.
Карленко:

— Костянтин Устинозич
Черненко залишиться у
нашій пам’яті як полум'я
ний борець за комунізм,
за мир. У ці сумні дні ми
ще тісніше змикаємо езої
ряди, щоб дати відсіч во
рогам миру і соціалізму.
Голова ради
ветеранів
вузу А. О. Блохін закликаа
віддати всі свої сили для
продозження справи здійс
нення величних планів ко
муністичного будівництва,
якій усе езоє життя віддав
К. У. Черненко.

— Пішоз від нас кому
ніст, котрий усе життя від
дав служінню партії і на

роду,
котрий неухильно
ішов шляхом, накресленим
Леніним, — сказав секре
тар комітету комсомолу
вузу В. Зозуля. — Костян
тин Устинович палко бо
ровся за спокій на планеті,
найкращим пам ятником
йому буде
збережений
мир.

Проректор інституту в. О.
Кондратець зачитав текст
телеграми-співчуття на ад
ресу ЦК КПРС, Президії
Верховної Ради СРСР, Ра
ди Міністрів СРСР.

*

*

Ц:

В актовому залі Кірово
градського
виробничого
швейного об’єднання
зі
бралися робітники, інже
нерно-технічні
працівни
ки і службовці, щоб вкло
нитися пам’яті
славного
сина Батьківщини
К. У.
Черненка, щоб у скорбот
ний для партії і народу
час засвідчити езою згуртозаність навколо Кому
ністичної партії, її Цент
рального Комітету.
Траурний мітинг відкри
ла секретар парткому під
приємства М. М. Дорошен
ко. Вона зачитала
Звер
нення ЦК КПРС, Президії
Верховної Ради СРСР, Ра
ди Міністрів СРСР до Ко
муністичної партії, до ра
дянського народу.

— Я — мати, — сказа
ла, виступаючи на траурно
му мітингу, швачка комсо
мольсько-молодіжного це
ху N2 5 Галина Зубова, —
і, як усі матері
планети,
хочу, щоб наші діти жили
ПІД мирним небом,
щоб
вони не знали жахів війни.
Тому назавжди для всіх
жінок,
котрим дорогий
мир, для всіх матерів жит
тя і діяльність Костянтина
Устиновича Черненка за
лишиться прикладом слу
жіння благородній справі,
прикладом мудрості, да
лекоглядності й доброти.
Так, невпинна боротьба
К. У. Черненка за відвер
нення ядерної катастрофи,
за утвердження добросусідства і співробітництва
між народами назавжди
залишаться у пам’яті вдяч
них нащадків. Про це го
ворила,' виступаючи на мі-

(Закінчемня на 3-й стор-|-

ДАНИНА ПААНЯТЙ
(Закінчення.
Початок на 2-й стор.).
-,гу, і комсомолка Віра
^^іинська — різальниця
цеху № 2. Свій виступ во
на закінчила такими сло
вами:
— Скрізь, де б не пра
цював Костянтин Устино
вич, він проявляз себе ЛЮ
ДИНОЮ високої
партійної
принциповості^ міцної во
лі, відданою ідеалам ко
мунізму. Ці його риси зав
жди будуть нам, молодим,
за приклад для насліду
вання. Світла й незабутня
пам’ять про К. У. Чернен
ка завжди житиме в на
ших серцях.
Слово бере голова проф
кому підприємства В. В.
Олексієнко.
— Ім’я товариша Черсказала вона,—
ненка,
назавжди нерозривно по
з ПОСЛІДОЗНИМ
в'язане
здійсненням політики Ко
муністичної партії РадянЧв^кого Союзу,
спрямова^Рюї на захист миру з усьо
му світі. /Ли, комуністи,
запевняємо сьогодні усіх,
що зробимо все можлизе
для того, аби утверджува
ти мир на Землі — на бла
го усіх народів, заради їх
дальшого прогресу. Ми
чітко усвідомлюємо, ' що
це, разом із самовідда
ною працею кожного на
благо соціалістичної Віт
чизни, буде найкращим
пам’ятником Костянтинові
Устиновичу. Ми, трудівнифабрики, надалі роби
тимемо все можливе для
примноження могутності
нашої Батьківщини, в ім’я
миру на планеті, з ім'я
комунізму.
Учасники мітингу направили на адресу ЦК КПРС,
Президії Верховної Ради
СРСР, Ради Міністрів СРСР
телеграму-слівчутгя, де ви

~3 ЕНТУЗІАЗМОМ
Підготовка до Ленінсько
го комуністичного суботппка
йде повним ходом. Па Олек
сандрійському
електроме
ханічному заводі імені XXV
з’їзду КПРС розпочали її
зі створення штабу комуніс
тичного
суботппка, який
очолив
директор заводу
В- М. Сашко. Для кожного
виробничого підрозділу до
ведено конкретной обсяг ро
біт на цей день — завод ви
робить товарної продукції
-на 70 000 карбованців. Але
^■йіяфра ця в основному орі
єнтовна. Як показав прп-

НАМІТКИ—
ВИСОКІ
Високі зобов’язання взя
ли комсомольці та молодь
колгоспу імені XXV з’їзду
КПРС на Ленінський кому
ністичний суботппк. Зокре
ма, водії комсомольськоАрлодіжного колективу авїогаража зобов’язалися- у
день свята праці виробити
7900 тонно-кілометрів, пе
ревезти 2-Ю іони пан і ажіо.
1 рупкомсорг колективу Вік.

словили свій глибокий сум
з приводу тяжкої втрати і
заявили про свою готов
ність віддати всі сили для
дальшого зміцнення еко
номічної й оборонної мо
гутності Радянської дер
жави.
У мітингу взяв участь і
виступив на ньому секре
тар Ленінського райкому
партії м. Кіровограда М. К.
Скляниченко.
*
*
«
Трудівники полів і ферм
ордена Леніна колгоспу
імені XX з’їзду КПРС Но□оукраїнського району з
глибоким сумом сприйня
ли звістку про кончину ви
датного діяча Комуністич
ної партії і Радянської
держави, невтомного бор
ця за мир і комунізм Ге
нерального секретаря ЦК
КПРС,
Голови Президії
Верховної
Ради
СРСР
тов. К. У. Черненка.
На траурний мітинг у трак
торну бригаду прийшли
механізатори. Його відкрив
секретар парткому кол
госпу М. М. Панасенко.
Хвилиною мовчання при
сутні вшанували пам’ять
Костянтина
Устиновича
Черненка.
Слово надається заступ
нику голови правління по
роботі з молоддю, секре
тарю комсомольської ор
ганізації колгоспу С. Брюховецькій,
яка
зачитує
текст Звернення.
— Смерть вирвала з на
ших рядів, — сказав у
своєму виступі’ член КПРС,
наставник молоді механізатор-ветеран І. Ф. Мураховський, — видатного комуніста-ленінця. У своїй
титанічній діяльності він
особливу увагу приділяв і
розвиткові сільського гос
подарства. Я твердо впеа-

клад минулих суботників,
попередні намітки в цей
день перекривалися. У день
комуністичного
суботппка
продуктивність праці значно
вища за планову. Додається
ентузіазм, робітнича насна
га, бажання працювати як
найкраще.
З особливим натхненням у
цей день будуть працювати
наші комсомольсько моло
діжні колективи, ЯКІ ВКЛЮ
ЧИЛИ у свої бригади земля
ків двічі Героя Радянського
Союзу П. К. Кошового та
прославленого
партизан
ського командира Іллю Діб
рову. Адже суботппк прохо
дитиме напередодні 40-річчя
Великої Перемоги.
А. РАДЗІЄВСЬКИЙ,
секретар парткому Олек
сандрійського електро
механічного заводу.

тор Іпіцеїіко, молоді кому
ністи Павло Сокур та Олек
сій Журавель, а також комсомолсць Андрій Житній
працюватимуть на зеконом
леному паливі.
Молодь тракторної брига
ди № 2 у день суботппка
працюватиме на сівбі ярих.
Комсомольці
Водолії мир
.Жарков, Іван Сирота гадеякі інші також працювати;
муть на зекономленому па
ливі і планують свої вироб
іііічі норми значно перевико
нати.
Л. 8ЕР5А.
Онуфріївський район»

нений, ідо наш народ зро
бить усе, щоб над країною
було чисте небо, відстою
ватимемо мир, за зміц
нення якого безустанно
боровся тоз. К. У. Чер
ненко.

Комбайнер І. С. Мечет
висловив думку, що тру
дівники господарства, як
і всі радянські люди, при
множуватимуть зусилля в
боротьбі
за здійснення
завдань, поставлених пе
ред нами, гідно зустрінуть
наступний
XXVII
з’їзд
КПРС. Пам’ять про К. У.
Черненка буде вічно жити
з серцях радянських лю
дей.
— У нашому господар
стві, — продовжував І. С.
Мечет, — трудяться й мо
лоді механізатори, ком
сомольці. Життя тов. К. У.
Черненка буде для них
прикладом класової стій
кості, наполегливості, від
даності
справі
партії,
непримиренності до про
явів ворожої ідеології.
У всіх виступах було
висловлено тяжкий душев
ний біль у зв’язку з кон
чиною К. У. Черненка, а
також тверду впевненість
у непохитній тісній єднос
ті партії і народу, одно
стайному прагненні енер
гійною творчою працею
кріпити економічну і обо
ронну могутність СРСР.
Текст телеграми-співчуття на адресу ЦК КПРС,
Президії Верховної Ради
Міністрів
СРСР і Ради
СРСР
зачитав секретар
парткому М. М. Панасенко.
*
*
*

Залізничники Зиам'янського локомотивного де
по зібралися на траурний
мітинг, щоб висловити гли-

.боку скорботу у зй’язку з кончиною 1 енеральною
секретаря
UK
КГ1РС, Голови Президії
Верховної Ради СРСР, ви
датного діяча міжнарод
ного комуністичного і ро
бітничого руху, інтернаціодаліста, борця за мир і
безпеку народів усього сві
ту К. У. Черненка.
— Десятого березня 1985
року, — сказав, відкриваю
чи мітинг, секретар парт
кому локомотивного депо
В. II. Шушпан, — невбла
ганна смерть вирвала із
наших рядів вірного про
довжувача великої ленін
ської справи, палкого бор
ця за мир і комунізм Ко
стянтина Устиновича Чер
ненка. .Прошу вшанувати
ного’ нам’ять
хвилиною
мовчашія.
Слово надається почес
ному залізничнику, члено
ві парткому, слюсареві ло
комотивного депо В. В.
Мельниченку.
■
— Наша партій, весь ра:
дянський народ, — сказав
він, — сумують з приво
ду кончини К. У. Черненка.
Його життя — яскравий
приклад беззавітного слу
жіння партії і народові. Ми
знали Костянтина Усти
новича як невтомного бор
ця за мир, за дальше зро
стання добробуту нашого
народу. Вірний ленінським
заповітам, він до останніх
днів свого життя проводив
політику миру. Ми НІКОЛИ
не забудемо ного великих
справ, ще тісніше згуртує
мося навколо Комуністич
ної партії, іще з більшою
енергією будемо трудити
ся на благо нашої Бать
ківщини.
— Видатний діяч Кому
ністичної партії і Радянської держави, — говорив
слюсар автоматного цеху

Чорними стрічками опо
виті портрет К. У. Чернен
ка і прапори в актовому
залі Кіровоградського дер

всьому наскрізному тех
нологічному ланцюжку на
комбайновому цехові ком
сомольські пости якості. У
складальному
цеху, де
працює разом з своїми то
варишами Петро Терно
вий, його очолив началь
ник штабу «Комсомоль
ського прожектора» Ігор
Запара. До сигналів поста
відмінної якості. Зайнята уважно прислухається ад
вона на одній з основних міністрація, а активісти
операцій — складанні кои- цехів узяли до того ж під
пувача майбутньої маши контроль виконання термі
ни. Цей вузол у польових нових замовлень. 1 резуль
умовах розпушує грунт, тат позначився тут же.
Ось так: від розробки
викопує корінь і подає,
технологічної документа
його на іранспоргср.
Під час реконструкції ції до опорних баз екс
дільниці члени комсомоль плуатації «ведуть» нову
сько-молодіжного колек машину комсомольські до
тиву не лишились тільки зорці. Прикладом став
спостерігачами. Так, за лення до справи стали для
пропозицією гру пкомсорга них старші товариші, чий
Анатолія
Трапова було досвід щодо атестації ро
встановлено
маніпулято бочих місць був схвалений
Комітетом
ри, які полаю і ь заготовки. Центральним
У нових умовах комсо КПРС. Закон робігппчоі
мольсько-молодіжний ко совісті новому поповнен
лектив став однією з ла ню прищеплюється з пер
нок заводської наскрізної ших кроків у бригаді або
бригади якості па всьому зміні. Не випадково за
шляху створення комбай успіхи в соціалістичному
на РКС-6, визнаного кіль-, змаганні і за випуск но
важливої
ка років тому кращою вої, особливо
сільськогосподарською ма сільськогосподарської тех
шиною країни. Передусім ніки комсомольська орга
хлопці
чітко визначили нізація комбай побу дівші •
своє особисте ставлення до кіз четвертий рік підряд
справи: працювати без на утримує перехідний Чер
рікань з боку випробувачів воний прапор ЦК ВЛКСМ,
і ЦК
пової техніки Ця вимога і Мінсільгосіїмашу
стала основною при визна профспілки робітників ав
ченні коефіцієнта трудової томобільної о, грак і орного
участі кожного за підсум і сільськогосподарської о
машинобудування.
ками роботи за місяць.
Гарантують
поставку
В. САНІН,
добротної
продукції но
кор. РАТАУ,

КОМСОМОЛЬСЬКЕ ШЕФСТВО

За законом
робітничої совісті
Шефство над випуском
нової
бурякозбиральної
техніки стало конкретною
справою юнаків і дівчат
Дніпропетровського ком
байнового
заводу імені
К. Є. Ворошплова, які пра
цюють під девізом «Про
дукції, машинам і усіаткуванто для сільського гос
подарства — комсомоль
ську
турботу, гарантію
якості».
Взявши в союзники твор
чий пошук, комсомольці
підприємства
викопали
умови договору про спів
робітництво з молодими
землеробами кубанського
колгоспу
імені
Карла
Маркса. Створений ними
додатковий
агрегат до
комбайна
РКС-6, який
дасть можливість збирати
кормові буряки в умовах
Краснодарського краю, ус
пішно пройшов випробу
вання на полях господар
ства.
Втілити в металі кон
структорську ідею розроб
ників з ради молодих спе
ціалістів комітет комсомо
лу підприємства довірив
молодіжній бригаді слю
сарів складальників Петра
Тернового, яка носить ви
соке
звання колективу

молодий комуніст С. В. Фе.
доров, — Костянтин Усти
нович у своїй діяльності
приділяв велику увагу під-'
вищенню ролі партії у ви
хованні радянської молоді.
Кращою
пам'яттю про
К- У. Черненка буде паша
згуртованість і ударна пра
ця на кожній виробничій
ділянці.
4
Висловили того ДНЯ СВОЮ
скорботу
машннісі-інчлси парт hoструкгор,
му підприємства • М. г.
Умансць,
ветеран
Ве
ликої Вітчизняної шіїни,
кавалер двох орденів Сла
ви, бриі -ідир заготівельною цеху О. А Могильний і
машиніст електровоза І. і.
іолоіі. Вони говорили про
те, що постійно відчували
полику турботу К- У. Чер
ненка про' радяиськпх_дюден на собі, що радянські
люди ніколи не забудуть
тс хороше, що зробила ця
людина.
У прийнятій на мі піні у
резолюції залізничники ло
комотивною депо запевни
ли ЦК КПРС, Президію
‘ Верховної Ради СРСР, Ра' ду Міністрів СРСР, що
ще тісніше згуртуються
навколо партії, з іще біль
шою віддачею трудіїтнмуться в ім’я зміцнення еко
номічної і оборонної мо
гутності нашої Батьківщи
ни. Зроблять все, щоб за
безпечити безперебійне пе
ревезення
народногоспо
дарських вантажів і паса
жирів. Дбатимуть і падалі
про економію енергоресур
сів, бережливе ставлення
до техніки і пального. Пра
цюватимуть без браку і
аварій, боротимуться за
зниження собівартості пе
ревезення
вантажів, за
дальше зростання продук
тивності праці.
*
*
*

жавного педагогічного ін
ституту імені О. С. Пушкі
на. Траурний мітинг пам'я
ті Генерального секретаря
ЦК КПРС, Голови іірезид’ї
Верховної Ради СРСР К. У.
Черненка відкрив секре-ар
парткому вузу Т. І. Бабак.
Хвилина мовчання. Зачи
тується текст Звернення
Центрального
Ко/.-.ітету
КПРС, Президії Верховної
Ради СРСР, Ради Міністрів
СРСР до Комуністичної
партії, до радянського Кероду.
Завідуючий бідд.лом на
уки ' і назча'ль: их закладів
обкому Компар: і України
О. О. Решетсз у своєму
виступі зазна^Лв,* що всі
СИЛИ Костянтина -> щинсвича були спрямовані на .те,
щоб наша країна дедалі
процвітала, ювариш Чер
ненко сприяв здійсненню
ленінського зовнішньопо
літичного
курсу
СРСґ.
Оратор наголосиз на даль
шому підвищенні політич
ної .активності мас, зокре
ма,-молоді. Завідуючий
кафедрою
історії пГіРС доценг 11. М.
Безтака, секретар комітету
комсомолу вузу О. Рафальський, студенти Л. Крамар
чук, С. Гриднєз сказали
про велику роль Костян
тина Устиновича у згурту
ванні міжнародного кому
ністичного руху, у реалі
зації реформи школи, у
відверненні загрози ядер
ної війни. Промови
під
креслили, що життя Ко
стянтина
Установи-а —
яскравий приклад оеззавітного служіння пары і
народу, що пам ять про
нього назавжди збереже
ться у серцях радянських
людей.
Доцент кафедри росій
ської і зарубіжної літера
тури Л. П. Смольянова за
читала текст телеграмиспівчуття на адресу Цент
рального Комітету КПРС,
Президії Верховної Ради
СРСР,
Ради
Міністрів
СРСР.

ЗЕМЛЕРОБІВ
ГОТУЄ ПОЛЕ
Новий предмет з'явився
в розкладі занять Люботинської школи-інтернату
на Харківщині. Агрономи
місцевого радгоспу «Ко,
мунар» почали вести тут
уроки агротехніки. Ці знан
ня знадобились учням, щоб
грамотно вести своє вели
ке господарство.
, А почалося все кілька
років тому, коли з ініціа
тиви директора інтернату
М. Г. Семотюка учні роз
чистили пустир, посадили
на ньому фруктові дерева,
розбили грядки. Шефи по
дарували юним землеро
бам трактор, допомогли
відновити старий сільгоспінвентар,
дали потрібне
насіння.
— Але найголовніше, —
говорить Михайло Григо
рович, — шкільне
поле
допомагає нам прищеплю
вати любов до землі,
Довір'я, що його вияв
ляють педагоги вихован
цям, дає добрі плоди. Ро
бота в полі стала для
школярів улюбленим за
няттям, а для багатьох —
з часом і покликанням В
інтернаті вже
скг.аг ась
традиція
всім випу< ом
йти в сільські проф’ех--илища і технікуми, щоб по
тім повернутись у седо
кваліфікованими ово-.,заи
ками, механізаторам - > са
доводами.
В. КОТЕЛЕЗСЬДИ'Л.
(РАїХУ).

«Молодий

13 березня 1985 року

комунар»

нттм

ТВОРЧИМ НЕСПОКІЙ
ЗАПРОШУЄ
«ДРУЖБА»
Тематичною вікториною
«Що ти знаєш про міжна
родний молодіжний рух?»
ваявив про своє народження
клуї > «Дружба»,
створений у їердичівському СПТУ № 12 Житомир
ської області. Її учасники
підготували виставки, ре
ферати, яскраві альбоми
про життя молоді в нашій
країні І гз рубежем. Гос
тями юнаків і дівчат були
делегат VI Всесвітнього
фестивалю молоді І сту
дентів, бригадир комсо
мольсько . МОЛОДІЖНОЇ
бригади заводу «Прогрес»
Микола
Сивобородько,
члени делегацій, які побу
вали в соціалістичних краї
нах. Чергова зустріч у
«Дружбі» — з членом Ра
дянського підготовчого ко
мітету по проведенню мо
лодіжного форуму, депу
Верховної
Ради
татом
СРСР,
пташницею
колгсспу «Гігант» Людмилою
Г уменюк.
Під час виробничої прак-і
тики учні виготовляють су-1
венірні вироби з фести
вальною символікою, від
правляють посилки з по
дарунками дітям Нікара
гуа. А зароблені за почес
ного члена колективу Ге
роя Радянського Союзу
Ніну Сосніну 3500 карбо
ванців майбутні робітни
ки вирішили перерахувати
у Фонд фестивалю.
Такі клуби, що об єдна
ли сотні юнаків і дівчат,
відкрито в багатьох проф
техучилищах
Житомир
ської області.
А. ЯНУШЕВСЬКИИ,
кор. РАТАУ.

НОВА

ВИСОТА

ТКАЛІ

Токар третього розряду комсомолець Віктор ПУШКАР
працює на механічному заводі Всесоюзного об’єднання
«Союзполіграфпром». Денні завдання постійно виконує
на 105 — 110 процентів, причому всю продукцію здає з
першого пред’явлення.
Фото М. ПАЛЬЧИКА.

м. Олександрія.

Учні Новомнргородської
восьмирічної
школи № 1
добре усвідомлюють, що і
вони причетні до виконання
завдань Продовольчої про
грами СРСР. Ось чому ко
жен з них вдома вирощує
кролів. Минуле літо не про
йшло для учнів марно. Всі
вони допомагали колгоспові
імені Чкалова нарівні з до
рослими заготовляти кор
ми, а заодно припасли їх і
для кролів. Косили і сушили

ТРАГЕДІЯ
ІНЕ ПОВИННА
ПОВТОРИТИСЬ

дорослі
різнотрав’я, і тепер є чим
годувати тварин.
В операцію «Піонерська
ферма» активно включилися
і учні четвертого класу. То
рік здавали державі не мен
ше десятка кроликів піонери
цього класу, а тепер утри
мують у себе в господарстві
вдвічі більше. Найкраще до
глядають тварин Вася Макатьора, Коля Самокоз, Юра
Путников, Олена Коваленко,
Вітя Мурашевськпй, Вася
Корупов, Оксана Путнпкова
та інші.
Батьки н матері багатьох
піонерів працюють у колгос
пі доярками, свинарками, те
лятницями. доглядачами ху
доби. І їхні сини та дочки|
охоче допомагають їм у що
денній роботі. Світлана Іва
нова, Руслан Чорний, Коля
Федоров, Вася Макатьора,
Саша Кириленко, Олена Ко
валенко, Вася Корупов до
помагають
доглядати на
фермі велику рогату худо
бу. Вони роздають корми
телятам, випоюють їх моло
ком, словом, роблять усе тс,
що і дорослі. Батьки задо
волені роботою юних поміч
ників, хвалять їх, кажучи,
що з них вийдуть у майбут
ньому справжні трудівники.
В. ШУЛЬГА,
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».

«Молодой коммунар»

Сорок років тому відгри
міли бої другої світової
війни — найкривавішої,
найруйнівн’.шої війни в іс
торії, яка забрала більше
п’ЯГДЄСЯТИ мільйонів люд
ських життів.
Це була велика перемо
га. І сьогодні ми славимо
тих, хто героїчно захищав
світову цивілізацію її май
бутнє людства в жорсто
кій боротьбі з фашизмом і
мілітаризмом.
Відомо, що саме СРСР
поніс основний тягар бо
ротьби з фашизмом, Але
жертви радянського народу були недаремнпми.
Радянські
люди
і їх
Збройні Сили розгромили
фашистську Німеччину й
мілітаристську Японію, зу
міли захистити свободу й
незалежність своєї соціа
лістичної Батьківщини й
виконати велику історичну
місію.
Розгром німецького фа
шизму в Європі і япон
ського мілітаризму став
рішучим ударом по всій
світовій системі капіталіз
му. Значно зріс міжнарод
ний авторитет першої со
ціалістичної держави. Ви
никли умови для зростан
ня революційної національ
но-визвольної боротьби в
Азії, Африці н на інших
континентах.
Відзначаючи цю велику
перемогу, ми не повніші
забувати про те, що стало
причиною виникнення ВІЙ
НИ. Говорячи словами Ле
ніна, ми повинні знати «ве
лику» таємницю її виник
нення. 1 це знання допома
гає нам сьогодні впевнені
ше боротися проти сил
агресії, за збереження й
зміцнення миру, за демо
кратію й прогрес, за зав
трашній день нинішнього н
наступних поколінь.

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЖСМ Украины.

еул. Луначарського, 36.

Ма украинском языке.

БИ 00403.

Згідно розробленого поло
ження, в конкурсі беруть
участь ті раціоналізатори,
які протягом кварталу по
дали не менше трьох рац
пропозиція з економічним
ефектом не менше 1,5 ти
сячі карбованців.
Переможцями конкурсу
минулого року стали бри
гадири
слюсарів-інструмсптальнпків Анатолій Калашпик, Володимир Медуховський,
електрослюсар
Микола Возіяи та брига
дир слюсарів механоскла
дальних робіт Віктор Мар
ко в.
На заводі поки що не
має
експериментальної
дільниці, яка б займалася
питаннями
виготовлення
деталей, пристроїв та ін
ших конструкцій з подаль
шим їх впровадженням у
виробництво, зіідііо пода
них рацпропозиція. Та
ентузіасти технічної твор
чості запропонували прос
тий вихід: організувати
творчі комплексні бригади

К. ПОВЕЛЬКО,
громадський корес
пондент «Молодого
комунара».
м. Олександрія.

ДО 40-РІЧЧЯ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ

їх хвалять

Наступному Всесвітньому
фестивалю молоді і сту
дентів присвятила свій ноеий трудовий успіх опера
тор текстильного цеху чер
нігівського
виробничого
об єднання «Хімволокно»
імені
50-річчя
Великої
Жовтневої соціалістичної
революції Анастасія Яки/ленко. З початку п'ятиріч
ки вона виконала одинад
цяте річне завдання.
У тритисячному загоні
комсомольців і молоді під
приємства лауреат Дер
жавної премії СРСР А. Яки
менко — визнаний лідер.
Обслуговуючи розширену
зону веретен, вона виро
била з початку п’ятирічки
майже 1340 тонн анідного
волокна, з них 946 тонн —
понад план. До дня від
криття молодіжного фо
руму Анастасія зобов язалесь виконати ще одне
річне заедания. За її при
кладом на розширену зо
ну обслуговування пере
йшли більше половини мо
лодих трудівниць.
О. ОЛІЙНИК,
кор. РАТАУ. І

На заводі «Автоштамуі»
майже кожен десятий ро
бітник бере активну участь
у технічній творчості. Від
дача помітна: план мину
лого року по економічно
му ефекту від впровадже
них у виробництво раціо
налізаторських
пропози
цій перевиконано на 40
тисяч
карбованців. За
гальна ж сума — 120 ти
сяч карбованців, що май
же вдвічі більше, ніж у
1983 році. Еконбмія тру
домістких
процесів від
впроваджених рацпропо
зиції! становила 35,3 про
цента від загальної еко»омії по заводу.
Вагома заслуга у під
вищенні творчої віддачі
новаторів, розширенні ко
ла раціоналізаторів на ра
хунку молодого інженера
по організації винахідниць
кої і раціоналізаторської
роботи підприємства Геннадія Грязнова.
На заводі щоквартально
проводиться конкурс на
кращого раціоналізатора.

на громадських засадах.
Але як знайти час, щоб
не завдавало шкоди оеншг
ній роботі? Члени творчих
бригад зуміли так ущілі,нити робочий час, що всти
гають перевиконати змінну
норму, а решту часу (інко
ли й після зміни) займаю
ться рацпропозпціямп. іа
87 впроваджених у мину
лому році — 46 на рахуй,
ку громадських комплекс
них бригад.
Праця ентузіастів оку
пилася сторицею: втілені в
життя
технічні новинки
принесли
екопомІЧ-ШАЙ
ефект понад 66 тисяч МЬ'
бованців. Але ні з чні^Те
зрівняти моральне заловоленпя, оту радість від
усвідомлення, що твоя ро
бота принесла користь за.
воду, полегшила чиюсь
працю.
У 1984 році комплексних
бригад було шість, ниві—
сім. Всі воші змагаються
між собою. Кращі брига
ди, які виборюють пер
шість у змаганні, нагород,
жуються 'грамотами.

Обсяг 0,5 друн. вріг.

Дійсно, забувши уроки
історії,7 ті, хто прагнуть до
світового панування — я
маю на увазі передусім
агресивні кола Сполучених
Штатів, — знову беруть на
озброєння ідеологію во
йовничого аіітіікомупізму
й антирадянщини і готу
ють новий «хрестовий похід» проти СРСР та інших
соціалістичних країн.
Ігноруючи
повчальний
досвід минулого, міліта
ристські сили, використо
вуючи ідеологію аптнкомупізму, возвели в ранг дер
жавної політики міжна
родний тероризм, вдаються
до прихованої агресії й неоголошених воєн, до дивер.
сій, шантажу і натиску по
відношенню до прогресив
них режимів і рухів, які
не влаштовують їх. Хіба
можна забути, що німець
кий імперіалізм прагнув до
захоплення великих тери
торій в Африці, на Близь
кому Сході, розташова
них від Єгипту до Мадагаскара. Спираючись на цю
ідеологію,
мілітаристські
сили, в першу чергу вояч
чина Сполучених Штатів,
ведуть підготовку до ІІО
вої війни, ще більш небез
печної.
Але їх зусилля даремні.
Велика перемога у другій
світовій війні показала
непереможність соціалізму. Вона показала й те,
що боротися проти нової
війни треба до того, як во
на почнеться. Сьогодні го
лосніше, ніж будь-колп,
звучить вимога народів
планети: трагічне минуле
не повинно повторитися!
Емільсон
РАНДРИАМИХАСИНОРУ,
регіональний
секретар
Всесвітньої Ради Миру.

(АПН).
Антананаріву.

ВАСИЛЬ Семндігіїїій у
гравні 1938 року був
призваний до лав Червоної
Армії. Служив у Закавказь
кому військовому окрузі
артилеристом. Звістка про
віроломний напад фашист
ської Німеччини на Радян
ський Союз застала Василя
Пахомовича на посту.
Військова частіша, в якій
він служив, була направле
на на захист столиці нашої
Вітчизни — Москви. Арти
лерійська бригада в дводен
них ганкових атаках гітле
рівців втратила майже по
ловину особового складу.
Проте ворог не пройшов.
Василь Пахомович згадує:
«За ніч для всіх гармат
були викопані окопи. Перед
гарматами сапери встанови
ли протитанкові міни. На
ступного дня вранці ворог
розпочав нову атаку. Спочатку на полі з’явилось
близько 80 танків. Вони ру
халися до окопів стрілець
ких частин. По них прямою
наводкою відкрила вогонь
паша артилерія. Зав'язався
бій...
Тоді бійці прорвали обо
рону гітлерівців і погнали
ворога. За цей бій старши
на В. П. Семпдітішй був нагороджений орденом Чер
воної Зірки.
ГІ ІСЛЯ госпіталю крово** пролитій бої за Кліпі,
Волоколамсыс, Ржев.
На все життя Василю Пахомовичу запам’ятався бій
під селом Духовщина Смо
ленської області. Батареї
було наказано зайняти по
зицію вздовж шляху і під
готуватися
для відбиття
танкової атаки ворога. Пе
ред боєм відбулися партій
ні збори, на яких Семпдітного прийняли до лав Ле
нінської партії. Начальник
політвідділу частини вручив
йому партійний квиток.
Г* ТАРШПНА Семидітннй
повернувся в рідне се
ло Клинці після дев’яти ро
ків військової служби. І од
разу взявся за хліборобську
справу. Водив комбайна,
деякий час очолював кол
госп, потім керував рільни
чою бригадою, молочното
варною формою. Брався за
будь-яку справу,
піко-
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Ветеран
в строю
дуючи сил для піднесення
колекгпвного господарства.
Комуніст Семпдітипй ішов
туди, де важче. Очолив від
стаючу птахоферму. Примі
щення були примітивні, со
бівартість продукції висока,
птахівництво завдавало кол
госпові чималі збитки. По
будували нове приміщення
птахоферми. Василь Пахо
мович по справжньому взяв
ся за підвищення продук
тивності птахоферми. Несу
чість курей зростала. Снс-Ї
соціалістичні зобов'язання
працівники ферми у дев’я
тій п’ятирічці викопали за
4 роки і 2 місяці. Василь
Пахомович був нагородже
ний орденом «Знак Поша
ни».
Комуніст, солдат, ветеран
праці тепер на заслуженому
відпочинку. Проте він не
пориває зв’язку з життям
трудового колективу. Він
член групи народного коптролю, бажаний гість в школі
на уроках мужності, віїсту- •
пає і, на комсомольських
зборах. Адже він — настав
ник молоді.
І. БІЛОНОГ,
секретар парторганізації колгоспу «Рассвет»
Кіровоградського ра
йону.
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