
ЧУТТЯ

ЄДИНОЇ

РОДИНИ

ОРГАН ОБКОМУ ЛКСМУ

Рік видання XX ©№ 14 (2586). ЧЕТВЕР, 1 ЛЮТОГО 1979 РОКУ © ГвЗСта 1 «°АИ’Ь Д*959 ₽0КУ

ВИСОКА НАГОРОДА
Відзначаючи важливу роль міста Переяслав-Хмєль- 

ннцького у возз’єднанні України з Росією і за успіхи, 
досяміуті трудящими в господарському і культурному 
будівництві, Указом Президії Верховної Ради СРСР 
Переяслав-Хмельннцький Київської області нагород
жено орденом Дружби народів.

З нагоди цієї важливої події відбувся урочистий мі
тинг трудящих міста.

(РАТАУ).

ПАРТІЙНИМ, РАДЯНСЬКИЙ, громадським організаціям, 
КІМ ТРУДЯЩИМ РОСІЙСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ФЕДЕРАТИВНОЇ 
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ І УКРАЇНСЬКОЇ 
РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСЯУБЛІКИ

■ ■

■ О

Комуністичпої партії Радян- 
Верховної Ради СРСР і Рада 

гаряче н сердечно поздоровляють ро- 
всіх трудящих 

Соціалістичної

■ Центральний Комітет 
ського Союзу, Президія 
Міністрів СРСР

І бітників, колгоспників, інтелігенцію, 
І Російської Радянської Федеративної 
|Д Республіки і Української Радянської Соціалістичної 
В Республіки з 325-річчям возз’єднання України з Ро

сією.

[
Возз’єднання України з Росією було результатом 
багатовікового розвитку їх економічних, політичних і 
культурних зв’язків, виражало їх обопільне прагнення 
до єднання, мало неминуще значення для майбутнього 
всієї нашої Вітчизни. Цим історичним актом назавжди 
було закріплено єдність двох братніх народів, таких 

близьких, як відзначав В. 1 Ленін, мовою, місцем иро- 
В жнвапня, характером та історією.
! Трудящі Росії і України разом з іншими народами 
І нашої країни пройшли славний, героїчний шлях бо

ротьби' проти царського самодержавства, влади калі- 
! талістів і поміщиків, за торжество соціалістичних 

ідеалів. Очолюваний більшовлкзми-леніїщямн росій- 
Іськйи пролетаріат згуртував трудящих і привів їх до 

перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції. 
В революційній боротьбі активну участь брав україн
ський пролетаріат — один з найбільших і найбільш 
бойових загонів робітничого класу Росії.

Беззавітна відданість ідеям комунізму, мужність і 
самовідданість, патріотизм і інтернаціоналізм пролсіа- 

| рів Росії і України здобули їм глибоку повагу і вдяч
ність усіх народів нашої країни. Велика дружба ро
сійського, українською та інших народів Радянського 

І Союзу гартувалась у вогненні роки громадянської він- 
I ип, на будовах перших п’ятирічок, у смертельній битві 
® з фашизмом, у боротьбі за побудову першою в світі 

розвинутого соціалістичного суспільства.
, У братній сім'ї народів нашої великої Батьківщини 
І Російська Федерація і Українська РСР перетворились 

у високорозвипу гі республіки з могутньою індусі рією, 
І великим механізованим сільським господарством, пе

редовою наукою і процвітаючою культурою. Сьогодні
■ промисловість РРФСР за два дні виробляє продукції 

■ »

• •

стільки, скільки її випускалося за рік в усій дореволю
ційній Росії, (із Україні обсяг промисловою вироб
ництва за роки Радянської влади збільшився майже 
в 100 разів. Колгоспи і радгоспи обох республік у 
кілька разів збільшили виробництво продукції сіль
ського господарства. Незмірно зріс матеріальний рі
вень трудящих. Світове визнання здобули багато ви
датних відкриттів учених. Гідний вклад у розвиток 
багатонаціональної радянської культури вносять ху
дожня інтелігенція, мільйони учасників самодіяльної 
творчості Росії і України.

325-річ ія возз’єднання України з Росією — не спілі
ле свято всіх народів нашої Батьківщини, яскраве 
свідчення торжества ленінської національної політики, 
морально-політичної єдності радянського народу — 
нової історичної спільності людей.

У монолітному єднанні всіх нац:й і народностей Ра
дянського Союзу, їх згуртованості навколо Комуніс
тичної партії, її Центрального Комітету ьа чолі з това
ришем <Л. 1. Брежнєвим, всенародній підірнміїі ленін
ської внутрішньої і зовнішньої політики КПРС — за
порука нових успіхів у боротьбі за комунізм, за мир 1 
соціальний прогрес.

Центральний Комі ге і Комуністичної партії Радян
ського Союзу, Президія Верховної Ради СРСР і Рздз 
/Міністрів СРСР висловлюють тверду впевненість уто
му, ЩО робітники, КОЛГОСПНИКИ, інтелігенція, есі трудя
щі Російської Радянської Федеративної Соціалістичної 
Республіки і Української Радянської Соціалістичної 
Республіки в єдиній братній сім’ї народів нашої країни 
доб’ються нових успіхів у комуніснічному будівннитвт 
внесуть гідний вклад у реалізацію історичних р’шень 
XXV з’їзду партії, липневого і листопадового (1978 р І 
Пленумів ЦК КПРС.

Хай живе Союз Радянських Соціалістичних Рес
публік!

Хай живе братерська дружба і непорушна єдність 
усіх націй і народностей нашої соціалістичної Батьків
щині})
, Під прапором марксизму-леиіиізму, під керівництвом 

Комуністичної партії—.вперед, до перемоги комунізму!
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДА АПНІСТРІВ

КПРС РАДИ СРСР СРСР

ТЕПЛО
ДРУЖНІХ 
зустрічей

Широко й урочисто від
значає наша Вітчизна 325- 
річчя возз’єднання Украї
ни з Росією, що є спіль
ним сеятом усіх народів 
СРСР. 29 січня столиця 
Української РСР тепло зу
стрічала делегації трудя
щих РРФСР і міста Моск
ви, які прибули на юві-

лейні торжества. За тра 
дицісю дорогим гостям 
було піднесено хліб-сіль, . 
діти вручили їм живі 
квіти.

Того ж дня гості відяі 
дали ряд трудових колен-• 
тивів Києва.

Зустрічі киян з послан
цями велико, о російсько
го народу ще раз пере
конливо демонструють 
непорушну єдність трудя
щих братніх республік; їх- . 
ню вірність ленінським 
заповітам, одностайну рі- • 
ЦІИМІСТЬ іти ПЛІЧ-О-ЛЛІЧ до 
спільної великої мети — 
комунізму.

(РАТАУ).

ДАНИНА ГЛИБОКОЇ
ЛЮБОВІ І ШАНИ

Тисячі киян і гостей 
міста, які прибули на юві
лейні торжестєа, зібра
лись 29 січня на Хрещати
ку, щоб віддати данину 
глибокої любові й поваги 
вождеві і учителю трудя
щих усього світу. Біля 
пам’ятника З І. Леніну 
майорять державні пра
пори СРСР і союзних рес
публік. Присутні тепло зу
стрічають делегації Росій
ської Федерації та міста 
Москви, очолювані канди
датом у члени Політбюро 
ЦК КПРС, Головою Ради 
Міністрів РРФСР М. С. Со- 
яоменцееим і другим сек
ретарем Московського мі
ського комітету КПРС 
В. М. МаксєЕим. Біля па
м’ятника В І. Леніну — 
член Політбюро ЦК КПРС, 
перший секретар ЦК Ком
партії Унраїни товариш 
В. В. Щербкцький, члени і

кандидати в члени Політ
бюро ЦК Компартії Ун
раїни.

Над центральною магі
страллю столиці республі- ; 
ки лине мелодія «Ленін < 
завжди живий». Від деле
гації Російської Радян
ської Федеративної Со
ціалістичної Республіки, ' 
делегації трудящих міста ; 
Москви, від ЦК Компартії • 
України, Президії Еерхов- 
ної Ради і Ради Міністрів 
Української РСР до під- . 
ніжжя пам’ятника ставля
ться корзини живих нві- 
тів. Звучить партійний 
гімн «Інтернаціонал».

Квіти було покладено 
також до монумента на 
честь Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. 
На могилу Невідомого 
солдата було покладено 
вінки.

(РАТАУ).

КИЇЕСЬКОМу 

«Украі- 
урочисті 
разом з 

партій- 
громад- 

і Ра-

30 січня
Палаці культури 
на» відбулись 
збери трудящих 
представниками 
них, радянських, 
ських організацій 
дянської Армії, присвяче
ної 325-річчю возз’єднан
ня України з Росією.

На сцені святково при
крашеного залу — бюст 
засновника Комуністичної 
дертії і Радянської дер
жави В. І. Леніна. На фоні 
державного прапора
СРСР — прапори РРФСР і 
Української РСР, цифра 
«325».

Тривалими оплесками 
зустрічають присутні по
яву в президії дорогих 
гостей — делегацій Росій
ської Федерації і міста 
Москви, очолюваних кан- 
дидатогл у члени Політ
бюро ЦК КПРС, Головою 
Ради Міністрів РРФСР 
М. С. Соломенцевим і 
другим секретарем Мос
ковського міського комі- 
жту КПРС В. М. Макєсвнм. 

Пепло зустрінуті учасни
ками зборів, місця в 
президії займають член 
Політбюро ЦК КПРС, пер
ший секретар ЦК Компар
тії України товариш В. В. 
Щербицьний, члени І кан-

НАВІКИ РАЗОМ

діячі 
пред-

дидати в члени Політбю
ро ЦК Компартії України 
М. М. Борисенко, О. П. 
Ботвин, О. Ф. Ватченко, 
Г. І. Ващенко, О. П. Ляш
ко, П. Л. Погребняк, І. 3. 
Соколов, В. О. Сологуб, 
О. А. Титаренко, В. В. Фе
дорчук, І. О. Герасимов, 
В. Ф. Добрии, Б. В. Качу
ра, В. Ю. Маланчук, Я. П. 
Погребняк, члени Прези
дії Верховної Ради і Ради 
Міністрів УРСР, перші 
секретарі обкомів партії, 
ветерани пертії, передо
вики виробництва, 
науки і культури, 
ставники Збройних Сил 
СРСР. Тут же — представ
ники прогресивних укра
їнських організацій за ру
бежем.

Урочисті збори відкри
ває член Політбюро ЦК 
Компартії України, Голова 
Президії Верховної Ради 
УРСР О. Ф. Ватченко.

Під бурхливі оплески 
присутніх одностайно оби
рається почесна президія 
в складі Політбюро ЦК 
КПРС на чолі з Гелераль- 

ним секретарем ЦК КПРС, 
Соловою Президії Верхов
ної Ради СРСР товаришем 
Л. 1. Брежнєвим.

З доповіддю «Могутня 
сила віковічної дружби, 
монолітної єдності наро- 
дів-братів» на зборах ви
ступив член Політбюро 
ЦК КПРС, перший секре
тар ЦК Компартії України 
товариш В. В. Щербиць- 
кий.

В історії кожного наро
ду є події справді епо
хального значення, від
значив доповідач. Такою 
подією для українського 
народу стало возз’єднан
ня України з Росією. 325 
років тому втілились у 
життя віковічні сподіван
ня двох братніх народів— 
російського і українсько
го — про єдність, непо
рушну дружбу і взаємо
допомогу. Матеріалізува
лась заповітна ідея, що 
володіла їх у/лами і серця
ми протягом віків.

«Едины вовеки» — цій 
клятві наші народи були 
вірні завжди — і в годи
ну всенародного торже

ства, і в годину суворих 
випробувань. Це священ
не почуття з/ліцнилося і 
виросло в нездоланну си
лу в боротьбі проти екс
плуататорів. Нерозривна 
єдність і дружба трудя
щих різних національнос
тей наповнились новим 
змістом в результаті пе
ремоги Великого Жовтня, 
коли вперше на ділі, го
ворячи ленінськими сло
вами, здійснилось велике 
інтернаціональне братер
ство народів.

Це інтернаціональне 
братерство стало життє
дайним джерелом най
більших перемог радян
ських людей у боротьбі 
за побудову соціалізму і 
зрілого соціалізму, яке с 
найвищим досягненням 
соціального прогресу в 
наш час.

Весь історичний досвід 
переконливо показав, що 
найбільш ефективною, пе
ревіреною на практиці 
формою державного об’
єднання соціалістичних 

республік є єдина багато
національна Радянська 
держава. І ми завжди бу
демо зміцнювати наш 
єдиний, могутній Союз 
Радянських Соціалістич
них Республік, примножу
вати його енономічну та 
оборонну могутність.

Вся історія боротьби 
російського, українського 
та інших радянських на
родів за своє визволення 
від найданіз капіталізму, 
за побудову соціалізму І 
комунізму—це безсмерт
не свідчення великої 
життєвої сили пролетар
ського інтернаціоналізму, 
торжества ленінської на
ціональної політики КПРС.

Пролетарський, соціа
лістичний інтернаціона
лізм — наш прапор, наша 
непереможна зброя!

На марксистсько-ленін
ських принципах проле
тарського інтернаціона
лізму грунтується вся ді
яльність Комуністичної 
партії Радянського Союзу.

Наша партія творчо ви
рішує питання національ
них відносин в інтересах 
усієї країни і кожної рес
публіки зокрема, в інте
ресах комуністичного бу
дівництва. Вона послідов
но здійснює ленінський 
курс на розквіт соціаліс

тичних націй та їх посту
пове зближення, робить 
усе для гою, щоб міцніла 
спільність усіх класів, со
ціальних груп, націй і на
родностей Союзу РСР.

Бойовим, випробуваним 
загоном КПРС є Компер 
ті? України, яка об єднує 
в своїх рядах понад 2,8 
млн. чоловік, представни
ків більш як 100 націо
нальностей. З часу свого 
утворення Компартія Ун
раїни завжди була, є і бу
де надійною опорою 
Центрального Комітету 
КПРС у боротьбі за здійс
нення ленінської гене
ральної лінії.

Робітничий клас, кол
госпне селянство, народ
на інтелігенція Радянської 
України, як і всієї країни, 
свою самовіддану працю, 
енергію, натхнення спря
мовують нині на здійснен
ня історичних.рішень XXV 
з’їзду КПРС.

У результаті революцій
ного перевороту, що 
стався в суспільній свідо
мості цілого народу, ін
тернаціоналізм з ідеалу 
невеликої жменьки кому
ністів перетворився в гли
бокі пеоеконання і корму

(Закінчення на 3-й стор-)-



2 с тор

3 кожним днем шири- 
' ться в нашій країні підго
товка до виборів у Вер
ховну Раду СРСР. 27 січ- 

■ пя окружні виборчі комі- 
; сії почади реєстрацію кан

дидатів у депутати Ради 
Союзу і Ради Національ
ностей Верховної Ради 
СРСР, відкривши новий 
важливий етап виборчої 
кампанії. Урочисто, в об
становці одностайності в 
Москві, Ленінграді, Сверд- 
лозську, Києві, Мінську, 
Алма-Аті, Кишиневі, Ризі 
та інших містах зареєстро
вано перших кандидатів у 
депутати найвищого орга
ну державної влади краї
ни — гідних синів і дочок 
Батьківщини, представни
ків непорушного блоку ко
муністів і безпартійних.

З величезним задово
ленням трудящі Бауман- 

іського, Калінінського і Со- 
ікольиицького районів сто- 
ілиці, які входять до Ба- 5 
уманського виборчого ок
ругу міста Москви по ви
борах до Ради Союзу 
Верховної' Ради СРСР, ді- 
'зналися з' опублікованого 
•в пресі відкритого листа 
•окружним виборчим комі
ціям про те, що Генераль- 
і ний секретар ЦК. К.ПРС, 
: Голова Президії Верхов- 
•[ної Ради СРСР Л. 1. Бреж- 
: нев дав зі оду балотувати
ся в депутати Верховної 
Ради СРСР по цьому ви
борчому округу. На під
приємствах, в організаціях 
і навчальних закладах у 
районах столиці 27 січня 
відбулися багатолюдні мі
тинги, на яких робітники, 
інженерно-технічні праців
ники і службовці висло
вили Леоніду Іллічу 
Брежнєву глибоку вдяч
ність. Промовці говорили 
про гаряче схвалення і од
ностайну підтримку вну г-

■1 лютого 1979 року

ВИРАЖАЮЧИ
, РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

рішньої і зовнішньої полі
тики Комуністичної пар
тії, цілеспрямованої пло
дотворної діяльності її 
ленінського Цеп і рального 
Комітету, Політбюро ЦК 
на чолі з товаришем Л. І. 
Брежнєвим.

В урочистій обстановці 
відбулося засідання Ок
ружної виборчої комісії 
Бау.мавського виборчого 
округу.

Своїм першим кандида
том у депутати, відзнача
лось на засіданні, москви
чі, як і весь радянський 
народ, назвали продовжу
вача справи великого Ле
ніна, видатного діяча на
шої партії і держави 
Леоніда Ілліча Брежнєва. 
Він одностайно висунутий 
кандидатом у депутати 
Верховної Ради СРСР по 
Бауманському виборчому 
округу. Учасники окруж
ної передвиборної наради 
звернулись до Леоніда 
Ілліча з проханням дати 
згоду балотуватися по 
цьому округу. Виборці з 
великою радістю дізнали
ся про те, що Леонід Іл
ліч Брежнєв дав згоду ба
лотуватися в депутати 
Верховної Ради СРСР по 
Бауманському виборчому 
округу столиці.

На мітингах, які відбу
лися в трудових колекти
вах округу, трудящі за
певнили, що їх відповід
дю на виявлені їм Леоні
дом Іллічем Брежнєвим 
високу честь і довір'я бу

де самовіддана праця по 
виконанню рішень XXV 
з’їзду КПРС, листопадо
вого (1976 р.) Пленуму 
Ц1\ КПРС, по достроко
вому завершенню планів 
та зобов'язань 1979 року 
і десятої п'ятирічки в ці
лому і що вони зустрінуть 
день виборів до Верхов
ної Ради СРСР новими 
успіхами на всіх ділянках 
господарського та куль
турного будівництва.

Одноголосно приймає
ться постанова: зареєстру
вати кандидатом у депу
тати Верховної Ради 
СРСР по Бауманському 
виборчому округу по ви
борах до Ради Союзу Ге
нерального секретаря ЦК 
К1ІРС, Голову
Верховної Ради 
Леоніда Ілліча Брежнєва.

Окружна виборча комі
сія Ступінського виборчо
го округу по виборах де 
Ради Союзу Верховної 
Ради СРСР (Московська 
область) зареєструвала 
кандидатом у депутати по 
цьому округу члена По
літбюро ЦК КГІРС, Голо
ву Комітету державної 
безпеки СРСР Юрія Во
лодимировича Андропова.

Па засіданні Окружної 
виборчої комісії Перов- 
ського виборчого окр^ гу 
Москви зареєстровано кан
дидатом у депутати Ради 
Союзу Верховної Ради 
СРСР по цьому окруїу 
члена Політбюро ЦК 
КПРС, першого секретаря

Президїі
СРСР Ради

Московського міського ко
мітету партії Віктора Ва
сильовича Гришина.

У Мінську Окружна ви
борча комісія постановила 
зареєструвати члена По
литбюро ЦК КПРС, мі
ністра закордонних справ 
СРСР Андрія Андрійови
ча Громимо кандидатом у 
депутат Ради Союз\ Вер
ховної Ради СРСР по 
Мінському міському дру
гому виборчому округу.

У Свердловську відбуло
ся засідання Окружної 
виборчої комісії Чкалов- 
СоКОГО виборчого округу. 
Комісія зареєструвала чле
на Політ бюро ЦК КПРС, 
секретаря ЦК КПРС Ан
дрія Павловича Кириленка 
кандидатом у депутати 

Союзу Верховної
Ради СРСР по цьому ок
ругу.

У Московській Раді від
булося засідання Окруж
ної виборчої комісії Мос
ковського міською вибор
чого округу РРФСР по 
виборах до Ради Націо
нальностей Верховної Ра
ди СРСР. Учасники засі
дання одноголосно поста
новили зареєструвати кан
дидатом у депутати по 
цьому округу члена ІІо- 
літбюро ЦК КГІРС, Голо
ву Ради Міністрів СРСР 
Олексія Миколайовича 
Косигіна.

У столиці Казахстану 
Окружна виборча комісія 
зареестру вала кандида і ом 
у депутати Ради Союзу 
Верховної Ради СРСР по 

Алма-Атниському — Ле
нінському виборчому ок
ругу члена Полі і бюро ЦК
КПРС, першого секретаря 
ЦК Компартії Казахстану 
Дінмухамеда Ахмедовича 
Кунаева.

У Ризі Окружна вибор
ча комісія зареєструвала 
члена Політбюро ПК 
КПРС, Голову Комітету 
партійного контролю при 
ЦК КПРС Арвіда Янови
ча Пельше кандидатом у 
депутат Верховної Ради 
СРСР по і\іровському ви
борчому округу Латвій
ської іРСР но виборах ДО 
Ради 1 Бітональностей.

Члена Політбюро ПК 
КГІРС, першого секретаря 
Ленінградського обкому 
парт ії і ригорія Васильо
вича Романова на засідан
ні Окружної виборчої ко
місії зареєстровано кан
дидатом у депутати Ради 
Союзу Верховної Ради 
СРСР по Московському 
виборчому округу Ленін
града.

Відбулося засідання Ок
ружної виборчої комісії 
Кіривськоги виборчою ок
ругу Ленінграда по вибо
рах до Ради Союзу Вер
ховної Ради СРСР. Комі
сія постановила зареестрі
зати кандидатом у депу
тати по цьому округу 
члена 1 іолітоюро ЦК 
КПРС, секретари ЦК 
КПРС Михаила Андрійо
вича Суслова.

У Москві Окружна ви
борча комісія зареєструва
ла кандидатом у депутати 
Ради Союзу Верховної Ра

ди СРСР по Кунцевсько- 
му виборчому округу чле
на Політбюро ІДІ\ КГІРС, 
міністра оборони СРс.Р 
Маршала Радя;;сі>когоСо
юзу Дмитра Федоровича 
Устинова.

На засіданні Окружної 
виборчої комісії Кишинів
ського — Ленінською ви
борчого округу по вибо
рах до Ради Союзу Вер
ховної Ради СРСР канди
датом у депутати по цьо
му округу зареєстровано 
члена Політбюро ЦК 
КПРС, секретаря ЦК 
КГІРС Костянтина Усти
новича Черненка.

У Києві Окружна ви
борча комісія зареєстру

вала кандидатом у депу
тати Ради Союзу Верхов
ної Ради СРСР по Київ
ському' — Ленінському ви
борчому округу члена По
літ бюро ПК КГІРС. пер
шого секретаря ЦК Ком
партії України Володими
ра Васильовича Шер- 
бицького.

Кандидатами у депутати 
Верховної Ради СРСР та
кож зареєстровані брига
дир комплексної бригаді! 
БУ-11! управління «Зелс- 
ноградбуд», 1 єроіі Соціа
лістичної Праці Микола 
Анатолійович Злобіи, сіа- 
лсвар заводу «іЗлсктрр- 
сталь» Анатолій Романо
вич Коротенькое, брига
дир овочівників головно
го радгоспу об'єднання 
«Де і СКОСЄ.И.СКОЄ», І ерой 
Соціалістичної Праці Ва
лентина Романівна Пар
шина, президент Академії 
наук Української РСР, 
двічі Герой Соціалістичної 
Гіраці Борис Євгенович 
Патоїт, старший горновий 
доменної печі № 4 К< ра- 
гандішської о неї алургін- 
ного комбінату Тулетен 
Дюсембайович Адам-Юсу- 
пов та інші.

(ТАРСь

Під знаком непорушної 
єдності партії і народу 
проходять у країні засі
дання окружних виборних 
комісій по виборах до 
Верховної Ради СРСР. Б 
обстанозці одностайності 
комісії реєструють канди
датів у депутати найвищо
го органу державної вла
ди — кращих синів і до
чок Батьківщини.

Окружна виборча комі
сія Бакинського — Ленін
ського виборчого округу 
зареєструвала кандида
том у депутати Ради Сою
зу Зерховної Ради СРСР 
по цьому округу кандида
та в члени Політбюро ЦК 
КПРС, першого секретаря 
ЦК Компартії Азербайд
жану Гейдара Алі Рза ог- 
ли Алієза.

На засіданні Окружної 
виборчої комісії Любе- 
рецького виборчого окру
гу Московської області по 
виборах до Ради Союзу 
Зерховної Ради СРСР кан
дидатом у депутати за
реєстровано кандидата з 
члени Політбюро ЦК КПРС, 
міністра культури СРСР 
Петра Ніловича Демічева.

У Волгограді Окружна 
виборча комісія постано
вила зареєструвати канди
дата в члени Політбюро 
ЦК КПРС, першого за
ступника Голови Президії 
Верховної Ради СРСР Ва
силя Васильовича Кузне
цова кандидатом у депу
тати Ради Національнос
тей Верховної Ради СРСР

по Волгоградському ви
борчому округу.

Кандидатом у депутати 
Ради Національностей 
Верховної Ради СРСР по 
Брестському виборчому 
округу зареєстрований на 
засіданні Окружної ви
борчої комісії кандидат у 
члени Політбюро ЦК 
КПРС, перший секретар 
ЦК Компартії Білорусії 
Петро Миронович Машс- 
ров.

Окружна виборча комі
сія Калінінського вибор
чого округу зареєструва
ла кандидата в члени По
літбюро ЦК КПРС, секре
таря ЦК КПРС Бориса Ми
колайовича Пономарьова 
кандидатом у депутати 
Ради Національностей 
Верховної Ради СРСР по 
цьому округу.

У столиці Узбекистану 
Окружна виборча комісія 
зареєструвала кандидаїа 
в члени Політбюро ЦК 
КПРС, першого секретаря 
ЦК Компартії Узбекистану 
Шарафа Рашидовича Ра
шидова кандидатом у де
путати Ради Національнос
тей Верховної Ради СРСР 

по Ташкентському—Жовт
невому виборчому ок
ругу.

На засіданні Окружної 
виборчої комісії Шахтин
ського виборчого округу 
(Ростовська область) кан
дидатом у депутати Ради 
Союзу Верховної Ради 
СРСР зареєстровано кан
дидата в члени Політбю
ро ЦК КПРС, Голову Ради 
Міністрів РРФСР Михайла 
Сергійовича Соломснцева.

Окружна виборча комі
сія Нікопольського вибор
чого округу Дніпропет
ровської області по вибо
рах до Ради Союзу Вер
ховної Ради СРСР заре
єструвала кандидатом у 
депутати по цьому окру
гу кандидата в члени По
літбюро ЦК КПРС, пер
шого заступника Голови 
Ради Міністрів СРСР Ми
колу Олександровича Ти
хонова.

У столиці Грузії на засі
данні Окружної виборчої 
комісії прийнято постано
ву зареєструвати кандида
том у депутати Ради На
ціональностей Верховної 
Ради СРСР по Тбілісько
му — Ленінському вибор

чому округу кандидата в 
члени Політбюро ЦК 
КПРС, першого секретаря 
ЦК Компартії Грузії Еду- 
арда Амвросійовича Ше
варднадзе.

У Кінешемському ви
борчому окрузі (Ізаноа- 
ська область) кандидатом 
у депутати Ради Союзу 
Верховної Ради СРСР за
реєстровано секретаря 
ЦК КПРС Івана Васильови
ча Капітонова.

У Красноярську канди
датом у депутати Ради Со
юзу Верховної Ради СРСР 
по Ленінському виборчо
му округу зареєстровано 
секретаря ЦК КПРС Воло
димира Івановича Долгих.

Секретаря ЦК КПРС 
Михайла Васильовича Зи- 
мяніна зареєстровано кан
дидатом у депутати Ради 
Національностей Верхов
ної Ради СРСР по Красно
дарському виборчому ок
ругу.

У Нижньотагільському 
виборчому окрузі (Сверд- 
лозська область) кандида
том у депутати Ради Сою
зу Верховної Ради СРСР 
зареєстровано секретаря 
ЦК КПРС Якова Петрови
ча Рябова.

Кандидатом у депутати 
Ради Національностей 
Верховної Ради СРСР по 
Лені нанайському — Цент
ральному виборчому ок
ругу (Вірменська РСР) за
реєстровано секретаря 
ЦК КПРС Костянтина Вік
торовича Русакова.

Б іпатозському вибор
чому окрузі (Ставрополь
ський край) зареєстрова
но кандидатом у депута
ти Ради Союзу Верховної 
Ради СРСР секретаря ЦК 
КПРС Михайла Сергійови
ча Горбачова.

Кандидатами з депута
ти Верховної Ради СРСР 
зареєстровані пресуваль
ниця Московського ком
бінату твердих сплавів 
Валентина Михайлівна Те
рехова, буровий майстер 
морської о управління бу
рових робіт «Нафтові ка
мені», Герой Соціалістич
ної Праці іерафіл Самі 
огли Гусейнов, сталевар 
Волгоградського металур
гійного заводу «Красный 
Октябрь» Олександр Ми
колайович Поздняков, го
лова білоруського кол
госпу «Оснєжицький», 
двічі Герой Соціалістичної 

Гіраці Володимир Антоно
вич Ралько, бригадир ри
сівницької бригади рад
госпу імені Чапаєва Кара
калпацької АРСР, 1 ерей 
Соціалістичної Праці Уб- 
бініяз Бекніязов, сталевар 
Руставського металургій
ного зааоду, Герой Соціа
лістичної Праці Отарі 
Олександрович Ломідзе.

На засіданнях окруж
них виборчих комісій 
прийнято постанову за
реєструвати також канди
датами в депутати Вер
ховної Ради СРСР робіт
ницю радгоспу села Геха- 
ніст (Вірменська РСР) Ай- 
кануш Хачатурівну Гука
сян, керівника комплекс
ної бригади Паневезько-
го показового будтресту, 
Героя Соціалістичної Пра
ці Антанаса Прановича 
Смалакіса, чабана радгос- 
" : ' СРСР

Героя

пу імені 50-річчя 
(Киргизька РСР), 
Соціалістичної Праці Оро-

Мамбетакунова. 
ба вовницької 

колгоспу імені

закуна 
бригадира 
бригади
Леніна Кулябської області 
лурбі Аліхмадову, брига- 
дира бавовницької брига
ди радгоспу «Теджен» 
(Туркменська РСР), Героя 
Соціалістичної Праці Ал- 
ламурада Італмазоза, май
стра машинного доїння 
радгоспу «Вільянді» (Ес
тонська РСР), Героя Со- 
^ашетичної Гіраці Лайду 
Аугустівну Пейпс та ін
ших.

(ТАРС).

ВІЛЬНЮС. 29 січня 
республіка урочисто від
значила 60-річчя Ленін
ської Комуністичної Спіл
ки Молоді Литви. Комсо
мол республіки нагород
жений орденом Трудовою 
Червоного Прапора. Висо
ку нагороду Батьківщини 
до прапора комсомоль
ської організації прикрі

пив перший секретар ЦК 
Компартії Литви II. П. 
Грішкявічус.

Від кількох десятків 
юних борців революції в 
1919 році він виріс у 400- 
тисячну армію молодих 
будівників комунізму, 
став одним з бойових за
гонів ВЛКСМ, створений і 
вихований Комуністичною 

партією, вірний заповітам 
великого Леніна, він про
йшов великий і славний 
шлях боротьби й перемог. 
Юнаки і дівчата республі
ки самовіддано працюють 
на передових рубежах де
сятої п'ятирічки. Майже 
20 тисяч молодих вироб
ничників до дня Консти
туції СРСР виконали пла

ни трьох років п’ятирічки. 
Ці факти навів перший 
секретар ЦК ЛКСМ Лит
ви В. С. Балтрунас, який 
виступив з доповіддю на
урочистому засіданні, при
свяченому ювілейній даті.

На засіданні виступив 
перший секретар ЦК 
В.ЧКСМ Б. М Пастухом 
Він повідомив, що Ленін

ську Комуністичну Сіті іьу 
Молоді Лигвв занесена

і ,п.Очес”°ї книги ВК 
ВЛКСМ.

часники урочистого зз- 
сідання з великим під»е‘ 
сепиям прийняли віталь
ний лист Центральному 
Компотові КПРС, товар»’ 
фсзі Л. і. Брежнєве.

(ТАРС).



і лютого 1979 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ З сіпор.

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

поведінки мільйонів ра
дянських людей усіх на
ціональностей.

Це — величезне завою
вання нашого ладу, нашо
го, соціалістичного спосо
бу життя!

Трудящі України свій 
інтернаціональний обов’я
зок вбачають у тому, щоб:

— постійно нарощувати 
свій вклад у зміцнення 
єдиного народногоспо
дарського комплексу краї
ни, з будівництво матері
ально-технічної бази ко
мунізму;

— всемірно зміцнюва
ти інтернаціоналістські 
основи і традиції нової 
лсторичної спільності ---
радянського народу, зба
гачувати його єдину ду
ховну кулотуру, всі сторо
ни радянського способу 
життя;
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— брати активну участь 
у боротьбі КПРС і Радян
ської держави за зміц
нення союзу сил соціаліз
му, міжнародного робіт
ничого і національно-виз
вольного руху, за міцний 
мир і соціальний прогрес;

— виховувати у трудя
щих, особливо молоді, 
нетерпимість до будь- 
яких національних і расо
вих передсудів, неприми
ренність до проявів бур
жуазної ідеології, до 
будь-яких порушень на
шої моралі.

Від імені трудящих Ра
дянської України товариш 
В. В. Щербицький висло
ви* глибоку і сердечну

НАВІКИ РАЗОМ
вдячність Центральному 
Комітету КПРС, його По- 
літбюро, особисто товари
шеві Леоніду Іллічу Бреж
нєву за постійну турботу 
і всебічну допомогу в 
розвитку економіки, на
уки, культури нашої рес
публіки і запевнив, що 
український народ і далі 
робитиме все для процві
тання нашої любимої 
Батьківщини — великого 
Союзу Радянських Соціа
лістичних Республік.

З теплими словами при
вітань до учасників збо
рів, а в їх особі до всього 
українського народу, 
звернулися керівники де
легацій РРФСР і міста Мо
скви товариші М. С. Со
ломенцев і В. М. Макссв.

У своїх виступах воии 
сердечно поздоровили 
учасників ювілейних збо
рів, усіх трудящих Радян
ської України зі спільним 
чудовим святом—325-річ- 
чям возз’єднання України 
з Росією, передали гаря
чий братерський привіт і 
найкращі побажання від 
російського і всіх народів 
Російської Федерації, від 
трудящих Москви, від 
Верховної Ради і уряду 
республіки.

Я радий, сказав товариш 
М. С. Соломенцев, вико
нати доручення Генераль
ного секретаря ЦК КІ1РС, 
Голови Президії Верхов
ної Ради СРСР Леоніда 
Ілліча Брежнєза і переда

ти вам, дорогі товариші, 
його сердечний, дружній 
привіт. Високо оцінюючи 
вклад наших республік у 
справу зміцнення Радян
ської багатонаціональної 
держази, встановлення 
нових, соціалістичних від
носин між націями і на
родностями нашої країни, 
Леонід Ілліч висловив 
свою тасрду перекона
ність, що трудящі Росій
ської Федерації і України 
і надалі будуть свято бе
регти і зміцнювати бра
терську, інтернаціональну 
дружбу народів — осно
ву дальших успіхів нашо
го руху вперед, до кому
нізму. Леонід Ілліч бажає 
вам, товариші, нових звер
шень, нсвих видатних пе
ремог у цій благородній 
справі.

Багато віків ідуть наші 
народи одним шляхом, 
по-братерському ділять 
радощі перемог, спільно 
переживають труднощі і 
знегоди. Дружба, братер
ство, взаємна допомога 
міцно увійшли в наше 
життя, як повітря, як бит
тя серця.

Братерство українсько
го і російського народів 
особливо яскраво вияви 
лось і обезсмертило себе 
в революційній боротьбі 
пролетаріату, керованого 
ленінською партією, за 
перемогу Жовтня, за со

ціалістичне перетворення 
суспільства.

Під керівництвом вели
кого Леніна наша партія 
високо піднесла прапор 
пролетарського інтерна
ціоналізму і дружби на
родів. Справжнім тріум
фом ленінської націо
нальної політики стало 
утворення Союзу Радян
ських Соціалістичних Рес
публік. Український народ 
одним з перших виступив 
за створення цього бра
терського союзу вільних 
націй. Утворення єдиної 
багатонаціональної соціа
лістичної держави, відзна
чав товариш Л. І. Бреж
нєв, відкрило небачені 
можливості соціального, 
економічного і культур
ного прогресу нашої Бать
ківщини.

У єдиній братній сім'ї на 
всю глибину і ширину 
розкрились могутні твор
чі сили наших народів. 
Газом вони пройшли 
справді ееликий шлях бо
ротьби і творення, який 
гідно увінчаний побудо
вою розвинутого соціаліс
тичного суспільства, су
спільства найвищого гу
манізму, справжнього на
родовладдя, що відкрило 
широкий простір для віль
ного, всебічного розвитку 
особи. Цей шлях, ці вели
чезні досягнення станов
лять нашу законну гор
дість. Вони закріплені в 

новій Конституції СРСР — 
Основному Законі країни.

Жиїтя кожної союзної 
республіки тісно зв'язане 
з життям інших республік. 
В умовах розвинутого со
ціалістичного суспільства, 
в рамках єдиного народ
ногосподарського комп
лексу дедалі більшого 
значення набуває їх спіль
на праця на основі спеціа
лізації і кооперування. 
Яскравим втіленням друж
би наших народів стало 
соціалістичне змагання, в 
якому беруть участь бага
то країв і областей, сотні 
міст і тисячі трудових ко
лективів Росії і України. 
Трудове змагання, обмін 
передовим досвідом — 
усе це багаторазово при
множує наші можливості 
в реалізації планів кому
ністичного будівництва. В 
цьому наочно виявляє
ться зростаючий процес 
інтернаціоналізації еконо
мічного і соціального жит
тя, зближення всіх націй і 
народностей країни, які 
становлять нову велику 
історичну спільність лю
дей — радянський народ.

Дозвольте запевнити 
вас, дорогі брати, у тому, 
сказав на закінчення това
риш М. С. Соломенцев, 
що російський народ, усі 
народи Радянської Роси і 
надалі безустанно зміц
нюватимуть непорушну 
дружбу народів, зносити
муть свій гідний вклад у 
реалізацію рішень XXV 
з’їзду партії, у зміцнення 
могутності і процвітання 
нашої Батьківщини.

На зборах виступили 

сталевар Ждановського 
металургійного заводу 
«Азозсталь» імені С. Орд- 
жонікідзе, член ЦК КПРС, 
двічі Герой Соціалістичної 
Праці Г. Я. Горбань, агрс 
ном колгоспу імені Леніні- 
Гсофіпольського району 
Хмельницької області, де 
путат Верховної Радь 
СРСР 3. П. Розна, секре 
тар правління Спілк- 
письменників України, ла
уреат Державної премії 
СРСР поет Б. І. Олійник, 
студентка Дніпропетров
ського державного уні
верситету імені 300-річ ія 
возз'єднання України з 
Росією Мирослава Іващи- 
шина.

З великим піднесенням 
учасники урочистих збо
рів прийняли вітальний 
лист Центральному Комі
тетові КПРС, Президії 
Верховної Ради СРСР, Ра
ді Міністрів СРСР, Гене
ральному секретарю ЦК 
КіІРС, Голові Президії 
Верховної Ради СРСР то
варишеві Леоніду Іллічу 
Брежнєву.

З заключним словом на 
зборах вистугіиз товариш 
В. В. Щербицький.

Урочисті збори оголо
шуються закритими. Зву
чать державні гімни СРСР 
і Української РСР. У залі 
довго не стихають здрави
ці на честь Комуністичної 
партії, її бойовою шта
бу — ленінського Цент- . 
ральчого Комітету, непо
рушної дружби народів 
СРСР.

Для учасникіз урочистих 
зборів було дано святко
вий концерт.

(РАТАУ).

НАРАДА ЖУРНАЛІСТІВ
МОЛОДІЖНОЇ ПРЕСИ

29 січна в ЦК ЛКСМУ 
відбулася республіканська 
нарада працівників комсо
мольських і піонерських 
видань, молодіжних ре
дакцій телебачення і ра
діо, на якій обговорено 

# завдання, що випливаюіь 
з постанови лпстопадово- 
гЛЙ^978 р.) Пленуму ЦК 

К/Ф'С, грудневого (1978 р.) 
Пленум} ЦК Компартії 
України, проблеми підви
щення рівня виховної, ор
ганізаторської і пропаган
дистської діяльності мо
лодіжної преси.

З доповіддю «Про зав
дання комсомольських і 
піонерських видань, моло
діжних редакцій телеба
чення і радіо, що виплива
ють з постанови листопа
дового- (1978 р.) Пленуму 
ЦК КПРС і виступу на 
ньому Генерального сек
ретаря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради 
СРСР товариша Л. 1. 
Брежнєва, рішень грудне
вого (1978 р.) Пленуму 
ЦК Компартії України» 
на нараді виступив секре
тар ЦК ЛКСМ України 
В, Ц Плохій.

^вирішенні грандіозних 
завдань комуністичного 
виховання радянських лю
дей, підкреслювалось на 
нараді, великого значення 
партія завжди надавала 
засобам масової інформа
ції і пропаганди. Конкрет
ною програмою дій для 
майстрів пера стали рі
шення XXV з'їзду КПРС, 
постанови ЦК КПРС «Про 
заходи по поліпшенню 
підготовки і перепідготов
ки журналістських кад
рів», «Про роботу Том- 

.кого обкому КПРС по 
керівництв} засобами Кіа- 
со'Хі-А'чіформації і пропа
ганди», в яких визначені 
головні напрямки, форми 
і методи робот преси в 
умовах розвиненого соціа
лізму.

Загальний тираж усіх 
комсомольських і піонер
ських видань, які виходять 
у респ} бліці, сягає 10 
мільйонів примірників. І іс- 
редачі для юнацтва ве
дуть 41 молодіжна редак
ція телебачення і радіо. 
Понад 4 мільйони книг ви
пускає щороку видавни
цтво ЦК ЛКСМУ «Мо
лодь». Іворчі колективи 
видань, редакцій телеба
чення і радіо прагнуть 
підвищувати ефективність 
свого впливу на молодь, 
бути її справжніми колек
тивними пропагандистами, 
агітаторами і організато
рами.

Значного поширення на
були в республіці органі
зоване з ініціативи газети 
«Молодь України» змаган
ня «Майстри завтрашньо
го дня», конкурс газети 
«Комсомольское знамя» 
«В своей профессии косми
ческих высот», операція 
«Якість», яку вже кілька 
років проводять львівські 
журналісти на сторінках 
обласної комсомольської 
газети, шефство над удар
ними будовами, здійсню
ване працівниками газети 
«Комсомолец Донбасса». 
Глибокі за змістом мате
ріали на теми ідейного за
гартування молоді, мо
рального виховання юна
ків і дівчат, цікаві лііера- 
турно-художні твори мо
лодих постійно з’являю
ться на сторінках журна
лів «Дніпро», «Ранок», 
«Барвінок», звучать в пе
редачах радіостанції «Мо
лода гвардія», програмах 
молодіжної редакції Рес
публіканського телеба
чення.

11а нараді велась прин
ципова розмова про недо
ліки в журналістській ро
боті, зверталась увага на 
вирішення актуальних 
проблем творчості в світлі 
рішень листопадового 

(1978 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, грудневого (1978 р.)
Пленуму ЦК Компартії 
України.

Па нараді виступили ре
дактор газети «Комсомоль
ское знамя» Л. П. Прядко, 
редактор газети «Молодий 
комунар» (м. Кіровоград) 
М. 1. Успаленко, в. о. заві
дуючого відділом пропа
ганди газети «Молодь Ук
раїни» ЛІ. ЛІ. Слюсарев- 
ський, редактор редакції 
передач для молоді Запо
різької студії телебачення 
О. ЛІ. Лазутіна, закупник 
голови Державного Комі
тету УРСР по телебачен
ню і радіомовленню І. II. 
Хропко, заступник голов
ного редактора видавни
цтва «Молодь» В. Ф. Гуж
ва, заступник редактора 
газети «Комсомольська 
іскра» (м. Одеса) Б. І. Су- 
шшіський, редактор редак
ції передач для молоді 
Львівського радіо А. М. 
Губіна, редактор газети 
«Юный ленинец» Н. Л. Ло
бода, головний редактор 
журналу «Ранок» В. Я. 
Бурбан.

У роботі паради взяв 
участь і виступив перший 
секретар ЦК ЛКСМ Ук
раїни А. І. Корнієнко. Він 
вручив Почесну грамоту 
Президії Верховної Ради 
УРСР журналові «Знання 
та праця», який удостоє
ний цієї високої нагороди 
за успіхи в комуністично
му вихованні молоді і в 
зв’язку з 50-річчям від дня 
виходу першого номера.

У роботі республікан
ської паради взяли участь 
відповідальні працівники 
ЦК Компартії України, 
другий секретар ЦК 
ЛКСМУ В. В. Солдатсько, 
секретар ЦК ЛКСМУ 
В. Б. Врублевська, відпо
відальні працівники ЦК 
ВЛКСМ і ЦК ЛКСМУ.

ПОДІЇ, ФАКТИ, КОМЕНТАР

ПАР

У КІНО 
і в дійсності

Узбережжя провінції 
Нстагь у ПАР сумно відо
ме нападами акул на лю
дей. Його води частенько 
відвідують білі акули, тиг
рові, акули макао та інші, 
відомі своєю «пристрас
тю» до одиноких плавців. 
Так, тут недавно пропав 
ловець перлів. Ще раніше 
морська хижачка напала 
на поліцая Фліта Скінкем- 
па, що займазея підвод
ним плаванням, і тяжко 
поранила його. Друг Флі
та, також любитель-під- 
водник, пострілом з руш
ниці для підводного по
лювання відігнав хижачку.

Поява біля узбережжя 

Голод і хвороби щороку забирають сотні малоньних 
жителів у расистській ПАР. Із кожних п’яти дітей тіль
ки троє доживає до 5-річного віку. Десятки тисяч дігей 
зайняті на найважчих роботах, щеб якось прохарчувати 
себе і допомогти сім’ї.

гі а знімну: африканські дітлахи.
Фотохроніка ТАРС,

акул-людоїдіз збіглася з 
показом фільму «Щеле
пи», де, як відо.'до, також 
діє акула. Власті докла
дають усіх зусиль, щоб 
зьищити акул-людоїдів.

МОНГОЛІЯ

ОРДЕН 
ДО ЮВІЛЕЮ

Перший родильний бу
динок Улан-Батора — ве
ликий центр спеціалізова
ної допомоги жінці-мвте- 
рі. Тепер у ньому щороку 
приймають понад три ти
сячі новонароджених, а 
за останні двадцять років 
тут появилося на світ по
над 100 тисяч нових гро
мадян Монголії. За вели
кий вклад у справу охо
рони здоров’я матері і 

дитини, підготозки медич
них кадрів та у зв’язку з 
50-річчям з дня заснуван
ня столичний родильний 
будинок удостоєно висо
кої нагороди — ордена 
Полярної зірки МИР.

ІТАЛІЯ

ХТО ВИКРАДАЄ 
ЛЮДЕЙ В ІТАЛІЇ

Недавно телеглядачі Ге
нуї лицезріли якогось 
Фортунато Занфретті, по 
професії нічного сторожа. 
Він запропонував «оригі
нальну» теорію, що пояс
нює викрадення людей в 
Італії, число яких особли
во зросло останнім часом. 
Як вважає Занфретті, в 
усьому винні «маленькі 
зелені чоловічки з іншої 
планети». В стані гіпнозу 
нічний сторож описузаа 
перед телекамерами, як 
інопланетяни забрали йо
го з поста і протримали у 
себе на космічному ко
раблі кілька годин. «У них 
жовті трикутні очі, зеле
на шкіра, на щоках рос
туть колючки, а коли вони 
говорять, у них з рота 
струмує зелене світло». 
Психіатр, котрий був при
сутній у телестудії, заявив, 
що «його пацієнт не бре
ше, але це не значить, що 
все це з ним справді ста
лося».

БОЛГАРІЯ

КОЖНІЙ СІМ’Ї — 
ОКРЕМУ
КВАРТИРУ

Житлове будівництво 
займає одне з важливих 
місць у програмі підви
щення життєвого рівн.т 
трудящих народної Бол
гарії. 480 тисяч квартир 
буде споруджено з 1976— 
1980 рр. у містах і робіт
ничих селищах, а також 
зусиллями селян-коопе- 
раторів у сільській місце
вості. На житлове будів
ництво виділено на гри 
мільярди левів більше, 
ніж у минулій п’ятирічці.

Розроблено плани й на 
наступні роки: 1985 року 
кожна сім’я повинна мати 
власну квартиру.

(АГ1Н).
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ЩОТИЖНЕВИЙ 
ВИПУСК 
«молодого 
КОМУНАРА»

КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧ
НІЙ КУЛЬТУРІ І СПОР
ТУ ПРИ ОБЛВИКОНКО
МІ ВИЗНАЧИВ ДЕСЯ
ТЬОХ КРАЇНІ IX СПОРТ
СМЕНІВ К1РОВОГР АЛ
ІЦИНИ ЗА РЕЗУЛЬТА
ТАМИ ЇХНІХ ВИСТУПІВ 
1978 РОКУ.

Віктор САВЧУК — май
стер спорі у міжнародно
го класу, чемпіон УРСРз 
класичної боротьби, пере
можець міжнародних кон
курсів у Польщі, та Шве
ції, п’яте місце в першос
ті країни («Буревісник*, 
тренер — заслужений тре
нер УРСР М. І. Рома
ненко) . л

Валентина ПАСЮКО
ВА—кандидат у майстри 
спорту. Багатоборство 
ГПО. Друге місце в чем- 

I піонаті України на призи

Кіровоградська міська 
спартакіада спортклубів— 
один з найбільш пред
ставницьких спортивних 
форумів області. В табе
лях про ранги її можна 
поставити поруч змагань 
на першість області з ба
гатьох видів спорту. Ко
лективи спортклубів «Зір
ка» заводу «Червона зір
ка», педагогічного інсти
туту, «Машинобудівник» 
машинобудівного техніку
му, «Авіатор» льотно- 
штурманського училища, 
інституту сільськогоспо
дарського машинобуду
вання беруть антивну 
участь у спартакіаді. Са
ме тут основа збірних 
команд області для учас
ті в різних республікан
ських змаганнях, саме 
звідси живитимуться
команди, що виступати
муть у наступних фінал-іх 
VII Спартакіади УРСР.

Отже, колективи спор
тивних клубІЕ міста без 
перебільшення можна на
звати правофланговими 
великого загону фізкуль
турників області. Тож і 
вимоги до них підвищені.

До програми змагань 
увіходить дев’ять най
більш поширених 
спорту: легка 
багатоборство ГПО, ку
льова стрільба, 
велоспорт, 
гандбол, футбол, волей
бол. До речі, більшість із 
цих видів є обов’язкови
ми для збірної Кірово
градської області у фіна
лах VII Спартакіади УРСР.

Спартакіада вийшла на 
фінішну пряму. Лишилося 
два види — легка атлети
ка і футбол, які буде ро
зіграно навесні. Помітні

деякі позитивні зрушення 
в колективі спортсменів 
педінституту. Згадаємо, 
що за підсумками попе
редньої спартакіади пед
інститут і спортклуб «Ма
шинобудівник» набрали 
однакову кількість очок, і 
лише незначна перевага у 
співвідношенні зайнятих 
місць за видами спорту 
висунула студентів в аван-

нлуб проводить заводську 
спартакіаду, в якій беруть 
участь команди цехів та 
відділів підприємства. Але 
ж ці команди прилучають 
до спорту лише від зма
гань до змагань. Та що го
ворити про цехи і відділи, 
коли й збірні команди 
спортклубу формуються і 
діють ...... ~!~
ступів 
кіадії 
видів 
клубі 
цюють.

тільни під час ви
на міській спарта- 

Центральні секції з 
спорту при спорт- 
регулярно не кра

результатамн в кожному.
Трохи здав позиції 

спортклуб «Авіатор», який 
бере участь лише е чоло
вічих видах спартакіадної 
програми. Тому й про ре
зультати виступів можна 
судити в порівнянні з від
повідною частиною команд 
інших спортивних клубів. 
Порівняння це не на ко
ристь авіаторів: торік во-

ВИДІВ 
атлетика,

плавання, 
баскетбол,

ЩО ТАМ, 
НА ПРАВОМУ 
ФЛАНЗІ?

гард. Нині вони лідирують 
із солідним розривом. 
Спортсмени інституту ма
ють на свссму рахунку 44 
очка — на десять більше, 
ніж учні машинобудівного 
технікуму, які поки що 
посідають друге місце.

На третьому — спорт
смени «Зірки». Чи законо
мірна ця «золота середи
на» для багатотисячного 
колективу червонозооів- 
ців? Вважаємо, ні. За свої
ми потенціальними мож
ливостями робітничий 
спортклуб вигідно відріз
няється від суперників. У 
його розпорядженні влас
ний стадіон, Будинок 
спорту, дитячо-юнацька 
спортивна школа, велика 
група штатних інструкто
рів фізкультури і тренерів.

Великі можливості так І 
зостаються тут лише по
тенціальними, перебува
ють наче в ембріонально
му стані. Щороку спорт-

'~Т~

СПАРТАКІАДА І 
099 УРСР 1979 ]

Погано використовує
ться найсприятливіший 
для розвитну спорту вес
няно-літній період. Ніякої 
навчально - тренувально: 
роботи не провадять на 
волейбольних та баскет
больних майданчиках ста
діону «Зірка». Вони за
недбані, там нема волей
больних сіточ. баскетболь
них корзин. Не розмічено 
ігрових полів. Лише час 
від часу на 
появляються 
відвідусачі, 
«поганяти» м’яч.

Тож і не дивно, що за 
підсумками виступів 
міській спартакіаді спорт
клуб «Зірка» має у своєму 
активі перше 
з баскетболу 
другі місця 
ства ГПО та 
Спортнлуб не ________
змагання команд з волей
болу (жінки) і гандболу 
(чоловіки). Заводська
команда з плавання була 
представлена всього 
ма спортсменами, 
могли вони внести _ ... 
пилку збірної спортклубу? 
Адже програма з плавання 
включала е себе вісім ви
дів, причому залік прово
дився за даогла кращими

• час
майданчиках 

випадкові 
щоб просто

на

місце лише 
(чолсвіни) і 

з багатобор- 
велоспорту. 

виставив на

дво-
Що 

в ко-

І..'.

ни були другими, нині по
сідають лише 
місце. Нижче своїх 
ливостей виступили 
ставники всіх видів 
ту, крім волейболу 
льової стрільби. Не 
ли участі у спартакіаді 
команди з гандболу та 
велоспорту.

Останні місця ьа спарта
кіаді стали традицією 
команд інституту сільсько
господарського машино
будування. Одначе не вид
но, щоб ця обставина 
скільки-небудь турбувала 
інститут, адже заходів для 
виправлення становища 
не вживається. Тому в со
ціалістичному змаганні по 
розвитку фізкультури і 
спорту серед вузів респуб
ліки НІСМ перебуває в 
числі аутсайдерів. Очевид
но, основна причина в то
му, що тут принизили 
роль, авторитет фізичної 
культури і спорту.

Останнім часом у 
сограді проводяться 
такіади Ленінського 
ровського районів, 
диктовано це 
тю формування

четверте 
мож- 

пред- 
спор- 
і ку- 
взя-

Міро- 
спар- 
й Кі- 
Ппо- 

необхідніс- 
збірних

«Комсомольской правды» 
(«Авангард», тренер М. М. 
Запльоскін).

Сергій МЕЗЕНЦЕВ — 
майстер спорту. Бороті ба 
дзю-до. Переможець між
народного молодіжного, 
турніру в Румунії, брон
зовий призер першості 
країни («Колос», тренер 
В. Б. Покришкін).

Галина ЖУРАКОВ- 
СЬКА — кандидат у май
стри спорту. Баскетбол. 
Друге місце в складі збір
ної України на Всесоюз
ній спартакіаді школярів 
(облвно, тренер Л. О. В’я- 
зовський).

Валерій РЕШЕТНИКОВ 
— кандидат у майгтри 
спорту. Метання молота. 
Рекордсмен області. П’яте 
місце на першості Укра
їнської РСР серед юніо
рів («Буревісник», тренер 
Валовик).

Михайло МИХАИЛОВ
— першорозрядник. Фут
бол. Переможець першого 
всесоюзного молодіжно
го турніру «Переправа» 
на приз щотижневика 
«Футбол — Хоккей» у 
складі збірної України 
(«Авангард», тренер О. І. 
Расторгуев).

Юрій КАРНАУХ—кан
дидат у майстри спорту. 
Веслування—каное. Броп-
зовий призер чемпіонату 
України в естафеті 4X500 
(«Спартлк». тренер М. С. 
Кукуруза).

Григорій САВЕНКО — 
майстер спорту, Валентин 
ЦЯМРІОК, Олександр 

НЕЦВЄТВЕЙ НИЙ—кан
дидати в майстри спорту. 
Велокрос. Трете командне 
місце в чемпіонаті Укра
їнської РСР («Локомо
тив», «Буревісник», тре
нери В. А. Гулзк, А. Г. 
Цнганепко).

НАПЕРЕДОДНІ
НОВОГО
СЕЗОНУ

1 квітня почнеться пер
шість Радянського Союзу 
з футболу.

У двоколовому турнірі 
візьмуть участь 176 но- 

манд. У вищій лізі — 18, у 
першій — 24, а в другій, 
поділеній на шість зон, — 
134.

Кіровоградська «Зірка», 
як і минулого року, вхо
дить до другої зони. По
ряд з нашою командою бо
ротимуться за перемогу 
спортивні колективи Ніко

поля, Полтави, Львова, 
Херсона, Ровно, Житоми
ра, Чернівців, Тирасполя...

ФУТБОЛ

Усього за першість боро
тимуться 22 клуби.

А поки що напружено 
готується до 42-го чемпіо
нату кіровоградська «Зір
ка». Згідно з планом наші 
земляни провели у Світло- 
водську перший трену
вальний збір. Основна ува
га приділялася загально- 
фізичній підготовці, техні
ці. витривалості, швид- 
ності.

Нині «Зірка» продовжує 
підготовну до наступних 
футбольних баталій на 
спортивних базах обласно
го центру. А незабаром 
вона поїде в Крим, де бу
де проведено черговий 
етап підготовки до фут
больного маоафону перед- 
олімпійсьного року.

В. ШАБАЛІН.

?) Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

316050, ГСП. Кіровоград-50, вуп. Луначарсьиого, 36. 
Телефони: відповідального секретаря те відділу
комсомольського життя—2-45,35, ЕІдділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та сперту — 2-46-67.

БК 30850. Індекс 6П97.

колективів для участі в об
ласних спартакіадах ко
манд міських Рад народ
них депутатів. Так от, Ін
ститут сільгоспмашинобу
дування зміг торік делегу
вати у збірну Кіровського 
району тільки представни
ків класичної боротьби, в 
той час як до програми 
змагань увіходить оди
надцять видів спорту.

В інституті нема літньої 
спортивної бази. Тому ніде 
провадити не тільки на
вчально-тренувальну ро
боту по підвищенню май
стерності легноатлетів, _ба- 
гатоберців ГПО, а й навіть 
заняття зі студентами на 
відкритому повітрі за на
вчальною програмою. Тим 
часом не робиться навіть 
спроб створити літній 
спортивний комплекс.

Вкрай необхідно, щоб 
правління спортивних клу
бів Кіровограда глибоко 
проаналізували хід участі 
своїх збірних команд у 
міській спартакіаді. На
слідком цього повинні 
бути позитивні зрушення 
і е представництві спорт
клубів на спартакіаді, і в 
підвищенні майстерності 
її учасників.

Не за горами фінальні 
змагання VII Спартакіади 
Української РСР, які є най
головнішим іспитом пе
ред VII Спартакіадою на
родів СРСР і XXII Олім
пійськими іграми. У скла
ді збірних команд області 
для участі в цих фіналах 
значна частина посланців 
спортивних клубів Кірово
града. Вони мають ствсрит.
ти збірникам якнайкращі», 
умови для плодотворної 
підготовки та успішних 
виступів на відповідаль
них змаганнях.

А. ПОДОЛЬСЬКИН, 
голова комітету по 
фізкультурі і спорту 
при Кіровоградській 
міській Раді народ
них депутатів.

Кірової радська спеціалізована дитячо-юнацька спортшкола олімпійського 
резерву (СДІОСШОР) з футболу. Під керівництвом 8 досвідчених тренерів тут 
тренується 407 хлопчаків. У грудні минулого року школа отримала у своє роз
порядження повнії великий спортзал — один з найкращих в обласному центрі.

— Нині ми маємо хороші можливості для підготовки гідної зміни відомим 
футболістам, — сказав старший тренер школи В. Г. Ступак.

На фото Л. ЛАПІНЬ: під час тренувань.

Відділ веде чемпіон об
ласті, кандидат у майстри 
спорту Георгій ДУБІВКА.

НАШ КАЛЕНДАР

О. Д. ПЕТРОВ
Першого лютого минає 

185 років з дня народжен
ня першого російського 
шахового майстра, компо
зитора І літератора Олек
сандра Дмнтрспича Пет
рова.

Шахові здібності V Олек
сандра виявились дуже 
рано. В сім років вів «грав 
неабияк», а в п’ятнадцять 
переміг найкращого ша
хіста Петербурга О. Коп’є- 
ва. Відтоді протягом пів
століття О. Петров був

наЛсильнішим шахістом 
Росії.

У змаганнях з найкра
щими російськими шахіс
тами Петров постійно ви
ходив переможцем.

Значну роль у розвитку 
вітчизняної шахової шко
ли відіграв підручник 
О. Петрова «Шахова гра», 
приведена в систематич
ний порядок» (1824 рік).

Петров був піонером ша
хової композиції І видат
ним літератором. Ного 
оповідання «Сцени з жит
тя шахових гравців» пе
рекладено на кілька іно
земних мов.

Творчість О. Д. Петрова 
мала велике значення для 
за родже н ня в і тч и.з 11 я 11 ої 
шахової школи і для роз
витку шахового мистецтва 
в усьому світі.

» ♦ ♦

Любителям шахів про
понуємо розв’язати зна
мениту символічну задачу 
Петрова «Втеча Наполсона 
з Москви».

Білі: І\рІі2, Фііі, КЛ,

Кс2, Соб, пп: с2, с5, 64 
(8 фігур).

Чорні: КрЫ, ТІ4, Тіб, 
СеЗ, Ка5, К(і8, пп: а4, Ь2, 
с4, с7, еб, 12, д7, р4 (14 
фГгур).

Білі починають і дають 
мат за 14 ходів.

а Ь . с Ті Б 7 к ь
Відповіді присилайте на 

поштових листівках до 11 
лютого. Наша адреса: 
316050. КІРОВОГРАД. ВУЯ. 
ЛУНАЧАРСЬНОГО. 36. РЕ
ДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «МОЛО
ДИЙ КОМУНАР».

МАСОВІ ЗМАГАННЯ 1979 РОКУ
ШАХИ

20 — 28 лютого — чемпіо
нат області серед жінок.

23 лютого — бліцтурнір 
чоловіків на приз газети 
«Молодий комунар», при
свячений Дню Радянської 
Армії і Військово-Морсько
го Флоту.

1 — 12 березня — чемпіо
нат області серед чолові
ків.

8 березня — бліцтурнір 
серед жінок, присвячений

Міжнародному жіночому 
дню.

6 — 28 нвітня — першість 
Радянського Союзу серед 
жінок — членів товари
ства «Спартак» (м. Світло- 
водськ).

9 травня —шахово-шаш
ковий турнір ветеранів 
Великої Вітчизняної війни 
на приз міського парну 
культури імені В. 1. Ле
ніна.

4—14 червня—першість 
області серед юнаків 1 дів
чат.

ШАШКИ /

Ю—17 лютого — чСОДДО- і 
пат області з російсйЖх | 
шашок серед жінок. !

2—10 нвітня — чемпіо- І 
пат області з міжнарод- ® 
них шашок серед жінок.

19—26 квітня — чемпіо
нат України з міжнарод
них шашок серед жінок 
(м. Кіровоград).

15 — 23 травня — чемпіо
нат області з російських 
шашок серед чоловіків.

15 — 27 червня — чемпіо
нат області з міжнародних 
шашок серед чоловіків. І
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ПОГОДА
Сьогодні вдень по області і Елісту буде хмарно, 

місцями невеликі опади, вранці слабка ожедадз. 
Вітер нестійкий, 0—5 метрів на секунду ТемпсьТру- 
ра 0—5, по місту 1—3 градуси тепла.

2 і 3 лютого — хмарно з проясненням місцями 
невеликий сніг. Вітер західний 5—10 метрів на се
кунду. Температура повітря вночі 4—9 градусів мо
розу, вдень 0—5 градусів морозу.

Редактор М, УСПАНЕНКО,
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