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10 січня в Кіровограді 

закінчила роботу

XX конференція

Кіровоградської 

обласної

партійної організації

ММ ©ВЛАСНА ОАРТАМА КОНЄЕВ1НЦ©
9—10 січня 1981 року, в Будинку політосвіти обкому 

Компартії України відбулася XX обласна партійна кон
ференція. На неї прибуло понад 700 делегатів від пар
тійних організацій міст і районів області.

Делегати одностайно обрали почесну президію кон
ференції в складі Пслітбюро Центрального Комітету 
КПРС на чолі з ГеперальнилА секретарем ЦК КПРС това
ришем Л І. Брежнєвим.

Делегати сбрели робочі оргени конференції: прези
дію, мандатну комісію, секретаріат, затвердили, поря
док денний:

1. Звіт обласного комітету Компартії України.
2. Звіт ревізійної комісії обласної партійної організа

ції.
3. Про проект ЦК КПРС до XXVI з'їзду Комуністичної 

партії Радянського Союзу «Основні напрями економіч
ного і соціального розвитку СРСР на 1981—1985 роли і 
на період до 1990 року».

А. Вибори'
— обласного комітету Компартії України;
— ревізійної комісії обласної партійної організації;
•— делегатів на XXVI з'їзд КПРС;
—делеіатів на XXVI з'їзд Компартії України.

Із звітною доповіддю про роботу обласного коміте
ту Компаріії України виступив перший секретар обко
му партії М. М. Кобильчак.

Із звітом про роботу ревізійної комісії обласної 
партійної організації виступила голева комісії М. П. Ба- 
бенко.

В обговоренні доповідей взяли участь перший секре
тар Кіровоградського міськкому партії В. О. Сокурен- 
ио, бригадир тракторної бригади колгоспу імені XX 
з їзду КПРС Новоукрі-їнськсго району, двічі Герой Со
ціалістичної Праці О. В. Гіталов, перший секретар 
Олександрійського міськкому партії В. І. М’яснянкін, 
машиніст електровоза Знам'янського локомотивного 
депо В. М. Орленко, перший секретар Світловодського 
міськкому партії В. М. Сідун, бригадир формувальників 
к.рсвоградського заЕоду сільськогосподарського маши
нобудування «Червона зірка», депутат Вссховної Ради 
СРСР В. І. І етьманець, перший секретар Новсорхаягсль- 

ського райкому партії І. С. Зусець, директор Кірово
градського заводу тракторних гідроагрегатів імені XXV 
з’їзду КПРС В. М. Желтобрюх, перший секретар Онугр- 
ріївськогс райкому партії В. Д. Іванов, машиніст екска
ватора вуглерозрізу «Бандурівський» виробничого 
об'єднання «Олександрі ясу гілля» П. Й. Опефіров, голо
ва колгоспу імен' Леніна Знам'янського району, Герой 
Соціалістичної Праці В. М. Гуртовий, бригадир муляріз 
будівельного управління № 2 коллбінату «Кіровоград- 
вежбуд» А. І. Бабич, секретар парторганізації колгоспу 
імені Ульянова Дсбровеличківського району Г. Є. Глу- 
хсва, голова облпрефради В. П. Івпєв, бурильник Зазал- 
лівського графітового комбінату Ю. І. Гупалюк, старший 
продавець Кіривського райхарчоторгу м. Кіровограда 
К. В. Битко, ланковий механізованої ланки колгоспу іме
ні Леніна Устинівськсго району А. П. Горбенко, про
ректор Кіровоградського інституту сільськогосподарсо- 
кого машинобудування, голова правління обласної орга
нізації товариства «Знання» В. Ю. Комаристсв, дояока 
колгоспу імені Урицького Компаніївсьчого району, де
путат Верховної Ради УРСР О. К. Довгопола, військово
службовець А. К. Бабчинський, директор Малсвисків- 
ської музичної школи П. Я. Бровченко, начальник управ
ління КДБ по Кіровоградській області К. А. Шевчук, 
перший секретар обкому ЛКСМ Україні О. О. Скічко, 
робітник рафінадного цеху цукрозаводу Другого імені 
Петровського цукрокембінату (емт Олександрівна) 
В. Т. Нагорний, голова Ленінського райвиконкому м. Кі
ровограда Л. І. Фенько.

Конференція заслухала і затвердила доповідь мандат
ної комісії, з якою виступив голова комісії В. Д. Бабій.

Тепло зустрінутий присутніми, на конференції-висту
пив член Пслітбюро, секретар ЦК Компартії України 
І. О. Мозговий.

Із заключним слсєом у першому питанні виступив 
М. М. Кобильчак.

Конференція визнала роботу обкому Компартії Украї
ни задовільною. В одноголосно прийнятій постанові 
конференція намітила конкретні завдання облесної 
партійної організації щодо дальшого поліпшення оога- 
г ізатсоської і політичної роботи по мобілізації трудя

щих області на гідну зустріч XXVI з’їзду КПРС, успішне 
виконання його накреслень.

Конференція затвердила звіт ревізійної комісії облас
ної партійної організації.

З доповіддю в третьому питанні порядку денного 
конференції — «Про проект ЦК КПРС до XXVI з’їзду 
партії «Основні напрями економічного і соціального 

-розвитку СРСР на 1981—1985 роки і на період до 1990 
року» — виступив голева виконкому обласної Ради на
родних депутатів В. І. Желіба.

В обговоренні доповіді по третьому питанню взяли 
участь перший секретар Долинського райкому партії 
П. Л. Гідулянов, голова Кіровоградського міськвиконко
му К. М. Черевно, директор радгоспу «П'ягихатський» 
Гієтрівськпго району А. Д Антонюк, перший секретар 
Вільшанського райкому партії І. А. Юрченко машиніст 
електровоза Помічнянськсго локомотивного депо А. П. 
Веселуха, толова Ульяновського райвиконкому Г. Д. 
Сольська, голова иоггоспу «Зоря комунізму» Ноьоархан- 
гельського району, Геоои Соціалістичної Поаці Л. Й. 
Шліфер.

В третьому питанні порядку денного конференція 
прийняла постанову, в якій одностайно схвалено про
ект ЦК КПРС до XXVI з'їзду КПРС «Основні напрями 
економічного і соціального розвитку СРСР на 1981 — 
1985 роки і на період до 1990 року».

Проведено вибори нового складу обкому Компартії 
України та ревізійної комісії обласної партійної органі
зації, делегатів на XXVI з'їзд КПРС і XXVI з’їзд Ком
партії України.

Учасники конфорені'іі надіслали вітальні листи на ад
ресу ЦК КПРС, Генерального секретаря ЦК КПРС това
риша Л. І. Брежнєва, а також на адресу ЦК Компартії 
України.

В роботі конференції взяли участь член ЦК КПРС, ге
нерал армії І. Г. Паврсвський, завідуючий відділом ма
шинобудування ЦК Компартії України В. М Шргменко, 
міністр будівництва підприємств важкої індустрії УРСР 
Г. К. Лубєнець, заступник завідуючого ь’ддіпом орг- 
партроботи ЦК Комгартії України Є. А. Новицькнй.

^ПЛЕНУМ ОБКОМУ 
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

10 січня відбувся плечу/л 
обкому Компартії України, 
обраний XX обласною пар
тійною конференцією.

Пленум розглянув органі
заційні питання.

Членами бюро обкому 
обрані В. Д. Бабій, В. К. 
Дрило’енко, В. І. ЖелІб.ч,
В. П. Івлсв, Л. Ф. Кібець,
М. М. Кобильчак, А. І. По
гребняк, В. О. Сокуренко, 
М. О. Сухомлин, К. А. Шев
чук, В. М. Щербина, канди
датами в члени бюро---

ЧГ-’З. Г. Касьяненко, Ю. Д. Мо
торний, О. О. Скічко.

Пленум обрав першим 
секретарем обкому — 
М. М. Ксбипьчака, другим— 
Л. Ф. Кібця, секретарями 
— В. К. Дримченка, А. І. 
Погребняка, В. М. Щерби
ну.

Затверджено завідуючих 
‘відділами обкому партії: 
і .... |

оргєнізаційно-пертійної ро
боти — В. Д. Бабія, пропа- 
іанди і агітації — І. П. Олі- 
фіренка, науки і навчальних 
закладів — О. О. Решетова, 
промислово - транспортним 
— Б. Ф. Суржзна, будів
ництва — Г. Т. Костроміна, 
сільськогосподарським — 
В. Р. Маринкевича, торгозо- 
фінансових органів — М. П. 
Михайленка, адміністратия- 
них органів — Ю. Я. Бра- 
ніцького, загальним — П. І. 
Коваленка, фінансово-гос
подарським — М. А. Каліча.

Головою партійної комісії 
при обкомі Компартії Укра
їни затверджено М. Г. Че
редника, редактором газети 
«Кіровоградська правда» — 
!О. Д. Моторного.

В роботі пленуму взяв 
участь член Політбюро, сек
ретар ЦК Компартії Украї
ни І. О. Мозговий.

Під час перебування в Кірово
градській області член Політбюро, 
секретар ЦК Компартії України 
І. О. Мозговий- відвідав заводи 
«Червона зірка» і тракторних гід
роагрегатів, де ознайомився з ходом 
виконання державних планів і соці
алістичних зобов'язань, перспекти
вами розвитку підприємств, розши
рення виробництва сільськогоспо
дарських машин, вузлів, агрегатів і 
запасних частин до них, з умовами 
праці й побуту робітників. В облас
ному центрі 1. О. Мозговий відвідав 
ряд торговельних підприємств і оз
найомився з їх роботою.

ПЕРЕБУВАННЯ І. 0. МОЗГОВОГО В ОБЛАСТІ
І. О. /Мозговий відвідав колгосп 

імені Леніна Знам’янського району, 
побував на тваринницькому комп
лексі, мав розмову про організацію 
праці та культурно-побутові умови 
життя колгоспників.

Відбулася зустріч з керівниками 
і спеціалістами обласного управлін
ня сільського господарства, ряду 
районних управлінь сільського гос
подарства/ колгоспів і радгоспів.

І. 0. Мозговий мав „ розмову з 
першими секретарями міськкомів і

райкомів партії про актуальні пи
тання організаційно-партійної та 
ідеологічної роботи партійних комі
тетів, поліпшення керівництва на
родним господарством міст і райо
нів. Підкреслювалася необхідність 
підвищення відповідальності за стан 
поточних справ і перспективи еко
номічного та соціального розвитку, 
наголошувалося на питаннях даль
шого розгортання соціалістичного 
змагання за гідну зустріч XXVI 
з’їзду КПРС.

ЗАСІДАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
ОБЛАСНОЇ ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
10 січня відбулося органі- 

^“Заційне засідання ревізій
ної комісії обласної партій
ної організації, обраної XX 
рбласною партконференці- 
сю.

Головою ревізійної комі
сії обрано М. П. Бабенко, 
заступниками гог.оеи — В. Г. 
Мізерну та О. Б. Персіяно- 
ьа.

ьо_ група молодих делегатів обласної партійної конференції (зліва напрало) Галина КОЛЕСНИК (за-
эйка»1 И Микола ПЕТРОВ (Світловодський завод чистих металів), Поліна БІГУН (завод «Чергонцзірка»/, Лідія ГруєНЙО (Кіровоградське об’єднання ресторанів).

Фото В. ГРИБА£
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Активність
■і СгІШ о успіху

«Добиватися корінного попіпшзн- 
ия будівництва, підвищення ефектив
ності капітальних вкладень. Основну 
увагу приділяти забезпеченню своє-

масного введення з дію основних 
фойдіа і виробничих потужностей».

(З проекту ЦК КПРС до XXVI 
з’їзду партії).

I

J

I

КОЖЕН молодий тру
дівник Кіровоград- 

щини прагне зустріти 
партійний з їзд особис
тим трудовим дарунком. 
З авангарді соціалістич
ного змагання будівель
ників ідуть комсомоль
сько-молодіжні колекти
ви мулярів з міжкол
госпної будівельної ор
ганізації Новгородкізсь- 
кого району, яку очолює 
3. Кббелєз (групкомсорг 
3. Кумпаи), бригада 
3. Невечері з тресту «Кі- 
ровоградважмашбуд» та 
багато інших.

Характерно, що про
дуктивність праці з ком
сомольсько- молодіжних 
кслектизах на 15 про
центів вища, а плинність 
кадрів значно нижча, ніж 
у середньому з інших 
бригадах. Невід’ємні ри
си КМК — самовіддана 
робота, точне дотриман
ня дисципліни, пошук 
резервів. Дза тісно зв я- 
заних процеси лежать в 
основі ДІЯЛЬНОСТІ КОМСО
МОЛЬСЬКО - МОЛОДІЖНОГО 

колективу: ударний труд 
і комуністичне вихован
ня.’Це добре видно на 
прикладі бригади муля
рів Анатолія Бабича з 
другого управгіння трес
ту «Кірозоградзажмаїи- 
буд», котра жизе за пра
вилом «Жодного відс га
го юго поруч», на будів- 

■' ництаі четвертого меха- 
н^складального цеху за
воду тракторних гідро
агрегатів змінні норми 
в ці передз’їздівські дні 
перевиконує 
процентів, 
Олександра Семидітного 
з «Кіровоградважмашбу- 
ду» і деяких інших.

Та доводиться з жалем 
констатувати, що далеко 
не всі комсомольсько- 
молодіжні колективи бу
дівельників працюють 
на рівні сучасних вимог. 
У результаті аналізу по
казників роботи буді
вельних організацій ви
явлено, що кожен деся
тий молодий працівник 
галузі ,в області не вико
нує норм виробітку.

Таке станозище по
яснюється недостатньою 
увагою комітетів комсо
молу, штабів «Комсо
мольського прожектора» 
до підвищення чрофа-

-ТС--Д їзді

на 15—20
бригади

сінного рівня молодих 
робітників, багато моло
дих робітників не ма
ють своїх наставників. З 
боку штабів <(КП» нема 
постійного контролю за 
дотриманням техноло
гічної дисципліни на 
кожному робочому міс
ці. Не налагоджено ді
йового змагання молоді. 
Скажімо, комітет комсо
молу тресту «Кірово- 
градсільбуд» зовсім не 
займався змаганням. То
му тут дві години втрат 
робочого часу через 
прогули припадає на мо- 
годь.

Тим часом є приклади, 
коли наставник допома
гає молодим будівельни
кам швидше утвердити
ся у високому званні ро
бітника. Так, комуністка 
Є. М. Нескорожня з 
тресту «Кіровоград- 
міськоуд» торік очоли
ла бригаду штукатурів 
— зипускників профтех
училища. вже сьогодні 
комсомольсько - моло
діжний колектив добива
ється значних успіхів у 
змаганні, випереджаючи 
досвідчені бригади. Про
те цей досвід роботи з 
молоддю не дістав на
лежного поширення.

«Підвищити продук
тивність праці а будів
ництві на 15—17 процен
тів», — сказано з проек
ті ЦК КПРС до XXVI 
з’їзду партії. Як відомо, 
Майже весь приріст об- 
сягів будівельно-мон
тажних робіт передбаче
но одержати від зро
стання продуктивності 
праці. Це вимагає підви
щення різня механізації 
будівельних робіт, сту
пеня" збірності об’єктів 
будівництва. Вирішальне 
значення має рівень ор- 
ганізації праці на буді
вельних майданчиках. З 
кожним роком зростає 
у нас число колективів, 
які працюють за бригад
ним підрядом. Але якби 
цією важливою держав
ною справою більш 
предметно займалися і 
комсомольські комітети, 
і адміністрація буді
вельних підприємств, то 
таких комсомольсько- 
молодіжних бригад було 
б куди більше. Місяць

а л
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І
 У комсомольців і молоді 

першого відділка колгоспу 
імені Компанійця Нозомир-

еони одержать прекрасний 
подарунок - новим типо
вий табір тракторної орига- 
ли з усіма необхідними бу- 

Іфвлями і службами. А коли 
добрий настрій, то И прашо- 
єгься веселіше. їЛолоді ме
ханізатори ОппеислнЛр,.^и2' 
бець, Леонід петровсьиин. 

Микола Шульга та їхні т - 
еариші прагнуть якнай
швидше закінчити ремонт 

_ сільськогосподарської техні
ки. Адже до початку весня
них польових робіт хочеться 
обжити нове місце і доба
вити туди техніку, вистави
ти її на відведені площадки, 
ще раз перевірити готов
ність. У новому році, році 
XXVI з’їзду КПРС, хлопці 
вирішили працювати по- 
ударному. Вони створюють 
дві комсомольсько-молодіж
ні механізовані ланки по ви
рощенню цукрових буряків 
та кукурудзи, планують 
пожвавити соціалістичне
змагання, з тим, щоб узяти 
еід землі якомога більше.

В. ЛУПАН.

ПЕ^ЕД З’ЇЗДІВСЬКА 

УДАРНА З АКТ А

ЗДВДЯЧЯ УСПІХАМИ CTAMIWW

на праз-зх 
ішлося про 

створення

тому на семінарі секре
тарів комсомольських 
організацій 
герзинних 
необхідність
таких колектизіз. Але до 
практичного зтілення 
спраза поки що не дохо
дить.

Чудова 
торства і 
трудові 
курси 
вміння, які Л. 1. Брежнєв 
назвав конеретною і ду
же потрібкою спразою 
комсомолу.

Тут є над чим задума
тись комсомольським 
активістам, міськкомам 
та райкомам комсомолу. 
Адже з нашій області 
поки що не можна на
звати жодної комсо
мольської організації, де 
б конкурси професійної 
майстерності стали тра
диційними. X

Планувалося з липні 
минулого року провести 
обласний конкурс про
фесійної майстерності 
серед молодих мулярів 
і штукзгуріз на базі об
ласної ударної комсо
мольської будози — 
одинадцятого цукроза
воду з с. Липняжці Доб- 
рсвеличківського райо
ну. Але мало зібрати 
представникіз від моло
дих будівельників об
ласті. Потрібно суло що 
й забезпечити їм фронт 
робіт; організувати під
везення будівельних ма
теріалів, розчину ющо. 
Та цього не зробили.

Будівництво справа 
молодіжна. 1 кому, як 
не тисячам молодих бу
дівельників власті, боро
тися за досягнення но
вих, вищих рубежів у 
капітальному будівницт
ві, накреслених проекто/л 
ЦК КПРС до XXVI з’їзду 
партії «Ос-юзні напрями 
економічного і соціаль
ного розвитку СРСР на 
1981—1985 роки і на пе
ріод до 1990 року»!

3. КАРПЕНКО, 
завідуючий зіддіяом 
робітничої та сіль
ської молоді обкому 
комсомолу.

Комсомольсько - МОЛО
ДІЖНИЙ колектив електри
ків Перегонізського цук
рового комбінату, очолю
ваний Миколою Катасано- 
вим, за підсумками соціа
лістичного змагання про- 
мислозих підприємств об
ласті з минулій п'ятирічці 
визнано одним із кращих. 
Хлопці не залишають ро
бочого місця доти, поки 
не виконають 
норми, 
кварталу останнього року 
минулої 
перевиконали 
раза. Дружні, завзяті, ве-

змінної
План третього

п'ятирічки вони 
у півтора

СеЛІ 3 робоГІ Г-"ИМИ
знають їх на підприєм
стві.

Андрій Слюсаренко, Во
лодимир Грабчак, Борис 
Нечипоренко та інші ком
сомольці заздячені усні- 
хами своєму наставникові, 
бригадирові електриків 
А. І. Жураківському. 
Скільки юнаків виховав 
Андрій Іванович! Одні 
вже давно навчають ін
ших, другі служать у ря
дах Радянської Армії.

М. МАРТИЯЮК.
Голозанізсьг.ий район.

Рязань.

школа ноза- 
майсгсрносгі— 
змагання, кон- 
професійного

Різноманітну продунцно випускає навчально-виробниче підприємство УТОСу 
Серед виробів — трансформатори, деталі магнітних пускачів для Олександрійсь
кого електромеханічного заводу. В найвіддаленіших куточках нашої Батьківщини 
працюють крокуючі енскаватори, електромагнітні блони для яких виготовлено ру
нами комсомольців і молоді підприємства. Справившись із завданнями минулої 
п ятирічки ще 4 листопада 1980 року, нолектив підприємства й на початку ниніш« 
ньої трудиться із значним випередженням виробничого графіна.

На знімках: угорі — контролери ВТК (зліва направо) Алла БЕРЕМЕННО, 
Олена БІЛОКІНЬ та Наталя ТУРЧИНА за роботою; внизу — на дільниці пиготоз- 
лення ПДД передовик виробництва комсомолець Олег СДХАЦЬКИИ з бригадиром 
Віктором БОРИСОВИМ.

Фото 8. ГРИБ*.
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НАЇЗНИКИ СЕЛА ГРЄМ’ЯЧКИ
Зовсім як у Єсеяіна: «Кони, мак метель, 

снег разносят в хлопья-, з сідлах — на 
справжні джигіти. Просто хлопчаки, 
школярі села Грем'ячни Кораблинського 
району Рязанщини. І справа у них цього 
зимового дня відповідальна — вигулюють 
коней своєї, дитячої стайні.

••• Вже так сталося, іцо 18 колгоспних 
коней лишилися без нагляду. Нікого ие 
приваблювала робота на стайні-руїпі, ко
ли в господарстві вдосталь тракторіз, 
комбайнів, автомобілів! Ось і стали бра
ти коней кому здумаєіься. Це доглянуть 
їх, запрягають як-небудь.

Годі й прийшли у правління колгоспу 
імені Тельмана сільські хлопчаки: від 
найменшого — третьокласника Андрійка 
Паркова до старших — Саші Кирилова; 
Володі Клейменова. «Насіли» колектив
но па головного зоотехніка І. Юсуповаї 
■ Віддайте нам коней, не пошкодуєте».

Подумав молодий колгоспний спеціа
ліст і сказав «гаразд», але з умовою 
серйозною:

— Вимагатимуть з вас, як з дорослих, 
коняка — не жива іграшка, і для тих, у 
кого в щоденниках двійки виявляться, 
шлях на стайшо закритий.

Передусім хлопчаки відремонтували 
стайню, батьки допомоіли. Чистоту пане
ли зразкову. Корми «вибили». Тоді на
віть скептики повірили в серйозність ди
тячого заміру. Минулого дощового літа, 
коли навіть трактори буксували, виво
зячи сіно, картоплю, дитячий транспорт
ний загін трудився йа всі «кінські сили-. 
Багато топи скошеної трави, сіна, кар
топлі доставили на зберігання.

Уважно стежить за своїми помічника
ми головний зоотехнік. Учить їх Юсупов,

ТОВАРИШ
ПІДЛІТОК

як треизелі правильно вставити, як коня
ку засідлати, як коней у воза чи сани за
прягати.

На подвір’ї стайні, де тепер зразковий 
порядок, чуються його комаиди-порадиі

— Сашо, попругу трохи підтягни!
— Андрію, спокійніше, впевненіше — 

це дисциплінує коняку.
Немало часу займають у хлоп’ят тур

боти на стайні. І прибрати треба, і коней, 
то були в роботі, оглянути, і нагодувати, 
напоїти, прогуляти. Прискіпливо загля
дають хлоп'ята і в відомості — хто сьо
годні брав коней, у якому вигляді по
ставив у денники. Це щоб суворо спита
ти з неакуратних їздових. А тут іще при
бавилось діла. Прийшла на стайню «.ні
чийна» коняка, загубилась, видно. А 
може, «зрозуміла», що тут їй допомо-

жуть — на позі була застаріла рана. 
Віялися хлопчики її Лікувати __ Лте- 
рннар пояснив, що і як. д корМи { 
зн™"'1" Сам1: С‘"° “РТ. на в7ю

Із задоволенням оглядає І. Юсупов ви
пещених, гривастих коней. *
- Упевнений, - каже він, — і ПШІ су. 

часнш техніці коневі завжди робота зна
йдеться. В торішні жнива діт„ нЬе до
рослим, тут дали урок. і ми їад Д- 
До того ж І в школі V хлопі.яи;« 1 
йдуть добре. Робота на стайні' самГоо 
зумієте, ДіЦЩИПЛІНує. ‘

... Мчаться, мчаться коні, і Пе 
коні дитячої мрії Справжні, у Ж* 
горд, вершники. Хлопчаки села Гоем: 
ки, що в Кораблинському районі 
щини. ; н’

А. ТРОФИМОВ, 

КоР- ТДРС.



„МОЛОДИ# КОМуНАр™

НА ТРАДИЦІЯХ КОЛЕКТИВУ
Відбулося чергове засі

дання президії обласно" 
організації Тозариспзз 
охорони пам'яток історії 
та культури. Обговорюва
лось питання про роботу 
первинної організації то
вариства кіровоградсько
го заводу «Червоне зіркам

по вихованню молоді на 
революційних, бойових і 
’оудових традиціях колек
тиву.

Президія 
боту цієї 
прийняла 
гальнити її 
спеціальний

схвалила ре
організації і 

рішення уза- 
і випустити 

плакат, На

засіданні прийнято також 
положення про організа
цію соціалістичного зма
гання між первинними ор
ганізаціями тозаристаа за 
кращу постанозку охоро
ни і пропаганди пам’яток 
історії та культури з на
шій області.

№

ПОШТА ПОЗАШТАТНОГО ВІДДІЛУ
ВШСЬКОВО-ПАТРЮТИЧНОГО ВИХОВАННЯсічні—лютому найбільш активні наші громадські кореспонденти, котрі пишуть на військово-патріотичні теми. Нині в їхніх листах ідеться про відзначення 37-ої річниці визволення міст і сіл області гід німецько-фашистських загарбників, про підготовку до святкування Дня Радянської Армії і Військово-Морського Флоту СРСР. Пишуть ветеранн- і-ошн, дтсаафівці, червоні слідопити, краєзнавці. Розповідають про мужність і героїзм радянського Еоїна-визволятеля, про те, як сини і внуки фронтозп- кіа ідуть шляхами слави своїх батьків і дідів.

ПАМ’ЯТЬ

І ЦІ ДОБРІ ДІТИ 
і З „ГЛОБУСИ

J

Мій

Коли стар
шокласники Кі- 
ровської серед
ньої школи До- 
линського ра
йону вирішили 
на кожному 
будинку, В 
якому живе ко
лишній фронто
вих, 
червону 
то 
ній візит був 
до 
ля

почепити
- Зірку, 

перший їх-

свого вчите- 
Миколи 

Павловича Сер
дюка. А потім 
іще й табличку 
виготовили. Па 
ній папи« «Тут 
живе воїн-чс- 
теран, який 
обороняв Сева
стополь від ні
мецько - 
шистськик 
гарбників». 
Фото 3. ЗЕРЕ- 
ТЕНМИКОЗД.

батько, Йосип 
І Дмитрович, загинув-у 1 боях за визволення в-і- 8 итого краю від німець;; •- фашистських загарбни- 
I ків. Мати, якої теж уя.е немає, отримала тоді І «похоронку», де знач-і- I лося, що його поховай? > на КіровоградщШ'і.■ Тридцять шість літ м 
І нуле відтоді. Я весь ч с І намагалася встанови! н, 
І де "саме його глбгнла, в І якому селі, місті. Та м ї 
а пошуки були безуспішними.
І
 Незадовго до 35-річ :я Перемоги одержала листа від слідопитів клубу «Глобус», що діє в А2.О- лодіжнснській середній школі Долинського ра- йому. Керівник клу бу | В. М. Федоряьа, її вихо- I ванці розшукали мене в ■ Харкові, попросили при- I слати біографічні дані 
І про батька.Батько 
й вступив до І працював не 
я рук. Почалася війна — 
9 пішов на фронт. Перше вытяжке поранення, гослі- таль. Хотіли відправити в тил — відмовився, І рвався в бій. На початкуберезня 1944 року маті: отримала листівку: «Перевели в гвардійську дивізію, йдемо в бій!»І ось — запрошення 
І від слідопитів...На залізничній станції, що за 12 кілометрів від села Роздільного, д поховано мого батька, мене зустріли . учні зі своєю вчителькою В. Тії. Федоряяою. Сюди, до меморіалу, зібралися літні й молоді — з Роздільного 1 селища Молодіжно-

мій першзтл колгоспу, покладаючи

го. Щоб поклонитися пам’яті полеглих героїв і зустрітися з дочкою одного з тих, хто не повернувся до рідного дому. Мітинг давно вже закінчився. Я спізнилась на нього. Та люди, які знали, що я вже в дорозі, чекали мене. Грав духовий оркестр. 11а могилах паленіли квіти — вінки, букети. На плиті я прочитала ім’я свого батька. Заплакала. 1 все ж скорбота на мить відступила. Натомість прийшла гордість, що .батько мій зі своїми бойовими побратимами захистив цей край від йена висиого ворога, все зробив для того, щоб усміхалися ці щасливі діти.Розмовляла жителями Роздільного, з керівниками місцевого колгоспу «Родина», з учителями. 1 хочеться поклонитися й подякувати їм за те, що югь усіх виховати почуття вірностіні. Це завдяки їм, моїм юшім друзям з «Глобуса», я взнала, де спочиває мій батько, зустрілася з НІШ...Так, велику справу роблять слідопити. Це Ж скільки сімей довідалось, до кінчилася дорога їхніх батьків, братів, чоловіків! А вовн ж, ті матері, діти, шукали їх. не могли знайти.Спасибі вамт добрі, сердечні й такі красиві хлопчики 1 дівчатка!
Г. МАЦЕГОРОВА.

м. Харків.

КАРПАТИ. Прикриті пух
настими шапками

хвойних дерев, зони ніби 
живі. Дмухне легіт, оз
веться флояра — і гори, 
здається, ось-ось почнуть 
свій дивовижний танок. 
Вище верхнього кордону 
лісу розкинулись полони
ни. Щебечуть пташки, гу
де зелений бук на уз
гір'ях. А он далі, на вер
шині гори, виглядає гола 
скеля, яка чимось нагадує 
Михасикозі голову його 
діда. Аж усміхнузся хлоп
чина, коли згадав про рід
ну людину.

Вийшовши зі своєї гір
ської оселі, він довго ди
вився вниз, на полонину.

— Миха-а-асю! — хлюп
нуло зідлунням. То гукала 
маги. А зін стояв, не ози
ваючись.

між розчепірених пальців. 
За хлівцем лежала молода 
жінка. До неї притулило
ся безмовне дитя.

Десь раптом затріщали 
кущі, і на галявину вийшов 
хлопчик років дванадцяти. 
Сполоханими очима обвіз 
згарище. Стаз на коліна, 
несамовито зойкнув:

— Йой, йой, татку! Іван
ку! Діду Тарасе! Бабусю!

Але мертві мовчали.
Михайло встав.
— Я проклинаю 

вигукнуз, немоз у
,ці. Хлопчик підніс 
тоненькі кістляві, 
соснові скіпки, рученята. 
— Я помщусь за вашу 
смерть...

Воїни стояли приголом
шені. Ми згадали тих, що 
помирають у блокадах, ги
нуть у концентраційних

З сипор

Тих літ

Михасик
СПОГАД ВЕТЕРАНА

їх! — 
гаряч- 

догори 
наче

воші доклада- стараяь, аби у дітей високе патріотизму і нашій Вітчнз-

дружини.Шукали і

иАНГТ А ГЕРОЇВ НАШИХ і І ОМС Т А ___
Люди з легенди... Один 

із цих людей — Іван Грм- 
горович Драчє-нко, єдиний 

у Збройних Сипах 
СРСР, Герой Радянського 
Союзу, — повний кава
лер ордена Слави. В од
ному із запеклих боїв його, 
непритомного, схопили гіт
лерівці j відправили 8 ко -іц- 
табір. Вороги піддавали 
Радянського льотчика не
людським знущанням і 
жорстокому допиту, умов
ляли перейти на бік запро
данців. Переконавшись у 
провалі своїх намірів, го
ни викололи І. Г. Драченну 
око.

Мужній льотчик усе-та. 
ки сів за штурвал бойозої 
машини, щоб помститмся 
порогам. Зробивши 178 бо
нових вильотів І. Г Дав- 
ченко провів 24 повітря. 
НИХ п ’’ 3®ИВ П’ять І 3'-»И- 
щив 9 літаків.

У своїх спогадах 1. Г. 
Драченно розповідає про 
участь пілотів.штурмовиків 
у боях за визволення Кірз- 
поградщини, показує, як 
росли і мужніли в цих бо
ях крила молодих повіт
ряних бійців.

Закінчуючи спогади. Ге
рой Радянського Союзу 
звертається до молодих: 
«Мені хочеться, щоб ни
нішні юнаки і дівчата зна
ли про війну не так, як 
знають з підручників про 
битви на полі Нуликовому 
чи під Ватерлоо... Не прос. 
то знали про мільйони за
гиблих, а жили б цією па
м’яттю».

Книгу 1. Г. Драченка 
«Заради життя на землі» 
випустило У світ ордена 
«Знак Пошани» видавниц. 
тво «Молодь».

О. РЯзОШАПКА.

— Ми-ха-а-асю!
— Що, ма-а—амцю-ю?
Мати кликала сина до 

хати. А Михась спостері
гав, як дза зайці неслися з 
гори, моз навіжені. Наля- 
каз їх гул землі, що весь 
?ас наближався до Миха- 
сиковоі хати. Нараз гори 
хитнулися. І гаряча хвиля 
прокотилась поленикою. 
Хлопчина сахнувся... Ось 
чому кликала його мати. 
Вона першою помітила з 
ущелині солдатів...

А наші війська наближа
лися до державного кор
дону. Ворог відчайдушно 
огризався знищував усе 
на своєму шляху, завалю
вав кам’яними брилами лі
сові дороги. Обвугленими 
ребрами куріли колиби — 
химерні зимові житла 
карпатських лісорубіз. Та 
ми здолали всі загород
ження фашистів, визволили 
Ворохту. І ось уже знову 
третю добу без сну йде- 

. ?ло ущелинами, лісозими 
стежками. Нарешті зупи
нились. Перед нами неве
личке сільце.

На затіненій лісовій га
лявині дотлізали солом’я
ні дахи. Біля кам'яного 
порога, широко розкрив
ши здивовані очі, нерухо
мо лежав літній господар. 
Розхристана його виши
ванка була вся помережа
на червоними пасмами. 
Потріскуючи, головешки 
час від часу пахкотіли жа
ринами прямо в обличчя 
розпластаних на землі ді
да та баби. Сиве волосся 
небіжчиків було попеляс
того кольору. І, здавалося, 
дика трава проростала

іаборах, підриваються на 
мінах; тих, що чекають їх, 
батькіз і синіз, які пряму
ють назустріч смерті.

До малого Михася піді
йшов командир і покляв 
на слабеньке плече сво-о 
теплу руху:

— Добре, синку. Підеш 
із нами добивати фашис
тів.

— Спасибі. Я покажу їм, 
грабіжникам.. — О її
хлопчика горіли, неначе 
вуглики.

— От і молодець. А тво
їх рідних ми поховаємо як 
годиться.

Після короткого відпо
чинку ми перейшли Пруг, 
попрямували на південний 
захід. Попереду простя
гався ярус твердих піско
виків Чорногорсько-Дук- 
лянської зони. Михася, 
наймолодшого з воїнів, 
зарахували до розвідки. 
УСІ МИ полюбили цього 

жвавого, кмітливого 
хлопчика. ' Кожен із нас 
прагнув зробити йому 
щось добре: той грудочку 
цукоу дасть, той орден чи 
медаль свою причепить," а 

підлатає 
Але 

його
кре-

інший шинельку 
чи чобітки підіб’є, 
найбільше пестив 
Павло Куліш, наш 
мезний старшина. Сам він 
був родом з Новоукр-зїн- 
ки. І у нього було горе, 
як і у Михасика. Вже не
молодий батько, маги з 
літах, прикута де ліжка 
хворобою дружина, єди
ний любимий синок — ро
весник Михасика — заги
нули в лютому 1944-го. 
Бомба влучила в самісінь
ку хату, коли всі спаяй.

Про це старшина дззіда- 
ється з листа від своєї тіт
ки.

і наші воїни мстили не
нависному ворогові. Зрід
нили їх ще й пісні, котрі 
виконували нам на привалі 
і а поході старшина та Ми
хась. Як зазеде старшина 
пісню про Ятрань, усі рап
тово принишкнуть. А по
тім Михась — езоєї, гу
цульської.

— Ось знищимо фашис
та і відправимо тг&е, Ми- 
хасику, вчитися, — казали 
йому мої однополчани.

Якось пішли розвідники 
шукати «язика». Був з ни
ми й Михасик. Підкрада- 
ючмсь, 
окопів 
полку 
щоб довідатись, хто там у 
траншеї. І ненароком нз- 
ткнузея 
офіцера, 
тозстого. Не 
вмить підкрався ззаду, як 
рись, скочив на ворога, 
сіп язея Михась, моз п’яв
ка, і почаз, зціпивши зуби, 
душити фашиста за горло. 
Ьід несподіванки той при
сів, важко захрипів, та 
зраз отямився сильним 
ударом збив з ніг хлопця. 
З кишені витяг пістолета і 
вистрілив. На постріл ки
нувся старшина. А за ним 
— решта розвідників.

Старшина, зибивши з 
рук ворога пістолет, зва
лив його на землю. Швид
ко за язали йому руки, за
крили хусткою рот.

На допомогу своєму 
офіцерові вже бігла гру
па ворожих солдатів.. Але 
всіх їх було скошено ав
томатною чергою бувало
го в боях старшини. «Язи
ка» доставили 
військової 
дав цінні 
нашого командування.

А Пазло Куліш ніс на 
собі тіло Михасика. Ніс і 
плакав, наче за рідним си
ном.

ИХАЙЛА Марущака в 
осіанню дорогу про

воджала вся наша частина. 
Юного розвідника похо
вали з військовими почес
тями. у.

Незабаром Указом Пре
зидії Верховної Ради Сою
зу РСР його посмертно 
нагородили орденом Чер
воної Зіоки,

На жаль, не дожив 
радісних днів перемоги й 
старшина Пазло Куліш. Не 
приїхав де рідного дому, 
про який на переставав 
думати всі тривожні дні 
війни. Смертю хоробрих 
загмнуз наш старшина, ка- 
взлер ордена Слави, — 
на підступах до Будапеш
та, з далекій Угорщині... І 
останнє його глово було, 
таким теплим і ніжним:

■— Якби жив наш Михл- 
сик...

М

не змовкне

Підкрада- 
тихо поповзли до 
противника. Син 

попегляз першим,

на німецькою 
здоровенного, 

роздумуючи,

до штабу 
частини, і він 
відомості для

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
ветеран Великої Віт
чизняної війни.

Тридцять сім років зо- ' 
му війська 2-го Україно.-, 
кого фронту визволили Кі
ровоград від німецько-фа
шистських загарбників. З і 
нагоди цієї дати в труди- І 
вих колективах, навчаль- ; 
них закладах відбулися .; 
вечори бойової слави, уро- • 
ки мужності, зустрічі з 
колишніми фронтовиками, 
які 8 січня 1944 року ра- ! 
зом зі своїми бойовими 
побратимами прийшли у 
своє рідне місто, здолавши 
опір окупантів.

Цікавий тематичний ьс- • 
чір «Героїв наших імена» < 
було влаштовано в Кіро- | 
воградському інституті І 
сільськогосподарсь кого 
машинобудування. Перед | 
студентами виступили ве
теран 95-ої стрілецької ди
візії Б. А. Рилов, підпол
ковник у відставці М. і. 
Каліхов, які відзначилися в 
боях за визволення нашо
го краю. А учасники пар
тизанського руху на тери
торії області 1. Л. Лич- 
каиь та II. І\. Лнчкапь 
згадали про бонові дії на
родних месників на окупо
ваній ворогом Кіровоград- | 
щипі.
. Тридцять СІМ років тому | 

на багатолюдному мітингу 
трудящі міста дали клят
ву Комуністичній партії 
відродити Кіровоград і | 
примножити його трудову 
славу. Піші ж комсомоль
ські активісти обласного 
центру, показуючи своє 
місто друзям із братньої 
Башкири, з гордістю від
значили, що оновлений Кі
ровоград помолодів, бо в . 
його нових кварталах, на 
вулицях і площах посели
ли красу молоді руки.

8 січня представники ко
лективів підприємств, ус
танов, громадських орга
нізацій, студенти, школярі 
разом з ветеранами Вели
кої Вітчизняної ВІЙНИ 
Гнити до 
пам’ятників 
загинули в 
Вони несли 
гірлянди 
вдячність, 
чиї серця 
полі бою, 
ці, з якої тікали фашисти. 
Біля пам’ятника Невідо
мому солдатові, де горить 
вічний вогойь Слави, піо
нери і комсомольці перед 
героями-земляками давали 
клятву на вірність Вітчиз
ні.

війни 
обелісків, до 

героям, які 
січні 1944-го.

сюди вінки, 
Слави і свою 

нам’ять про тик, 
зупинилися па 

на міській вули-

І

І
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Педагогічні
читання
НА ТЕМУ «ВДОСКОНА
ЛЕННЯ МЕТОДІВ НАВ
ЧАННЯ І ВИХОВАННЯ 
УЧНІВ» ВІДБУЛИСЯ в 
ПАЛАЦІ КУЛЬТУРИ ІМЕ
НІ КОМПАНІЙЦЯ м. КІ
РОВОГРАДА.

Тут зібралися завідуючі 
районними й міськими відді
лами освіти і методичними
кабінетами, директори, ор
ганізатори позакласної та 
позашкільної роботи, вчите
лі, вихователі загальноосвіт
ніх шкіл, майстри виробни
чого навчання профтехучи
лищ області, щоб лроаналі-

Георгий АКИМОВ

Объем
Объем желанней и милей.
Я сердцем не приемлю плссность.

И я б него бросаю горстью 
Все содержанье моих дней. 
Труд, радость, поиск и мечтанья, 
Любовь, тревоги и печаль 
В нем родилися изначально.
И бросить их назад не жаль.

Придет другой, возьмет их сноса, 
Исполнит ними годы, жизнь.
Они — ведь суть, первооснова. 
С ЛЮДЬААИ ты ими поделись.

О буре
Трепещет облачко вдали, 
Оно крылом поднято бури.
А губы алые зари 
Все пьют и пьют вино лазури.
И блекнет алая заря,
И день сурово брови хмурит.
И вот лишь отблески горят 
На крыльях тучи, а не бури...
Еще с тобою, друг, вдвоем

Огнем горим, и брови хмурим. 
Вино надежды жадно пьем, 
Но реже, реже жаждем бури.

Вечный зов
Я не сам, я с зарею брожу

го лесам. 
Ветер памяти в прошлое рвется. 
И во мне вновь цветет и смеется 
Все, что дорого было лишь нам. 
Громкий крик одиноких шагов... 
Он возник, когда мы распрощались, 
Силой воли в себе укрощали 
Сердца крик и крик этих шагов. 
Вот и сумерки встали стеной. 
День уставший спешит на покой. 
Я остался один, я покинут зарей, 
Только месяц плывет надо мной... 
Громкий крик одиноких шагов 
В моем сердце опять отдается, 
Он по лезвию памяти льется, 
Этот вечный, пытающий зов.

ФІНІШ*.

зувати результати роботи за
новими навчальними про
грамами, обговорити і 
розв’язати питання єд
ності методів навчання і 
виховання як умову підви
щення ефективності і якос-

ТИХ ДНІВ НЕ ЗМОВКНЕ СЛАВА

РІВНЯННЯ ия подвиг
ті навчально-виховною про
несу, вдосконалення методів 
навчання і виховання в пе
дагогічній системі В. О. Су-
хомлинського, шляхи вдо
сконалення методів ідейно- 
політичного, трудового й
морального виховання в 
процесі навчання і в поза- 
класній діяльності учнів, а 
також питання про лекцій
но-практичну систему нав
чання, створену вчителями 
Кіровоградщнни.

Педагогічні читання в об
ласті — це другий етап VI 
Всесоюзних педагогічних
читань на дану тему.

Аналізуючи доевід, нагро
маджений навчальними зак
ладами сьогодні, учасники 
читань підбили підсумки ви
конання програмних вказі
вок XXV з’їзду КПРС у га
лузі народної освіти.

У проекті Основних нап
рямів економічного і соці
ального розвитку нашої 
країни на 1981 — 1985 роки 1 
па період до 1990 року ска
зано, що в цілому підсумки 
десятої п’ятирічки свідчать 
про те, що наша країна до
сягла великих успіхів в 
усіх напрямах економічного 
і соціального розвитку. Цс 
твердження стосується й 
народної освіти. Головний 
підсумок для освітян — ус
пішне розв’язання двох 
важливих соціальних зав-

Пам’ятним для бага
тьох старшокласників 
Болехіпських середніх 
шкіл № І і №2 стане 
день прийняття їх у ком
сомол в районному музеї 
бонової слави, що роз
містився в двоповерхово
му будинку в центрі міс
та. Після реставрації він 
багато в чому залишився 
таким, яким був влітку 
грізного 1944 року: з 
слідами куль і осколків 
па стінах, що свідчать 
про жорстокі бої, які ве
ли тут доблесні воїни 
18-ї і 1-ї гвардійських 
армій.

В одному в примі
щень, названому залом 
пам'яті, — золотом на
писані імена загиблих 
солдатів і офіцерів, по
ряд — п’ятикутні зірки 
міст-героїв Москви, Вол
гограда, Ленінграда, Ки
єва, Новоросійська. А 
далі — зал визволення.

У центрі його — портрет 
Генерального секретаря 
ЦК КПРС, Голови Пре
зидії Верховної Ради 
СРСР товариша Л. І. 
Брежнєва, який був у 
той час начальником по- 
літвідділу 18-ї армії. У 
серпні 1944 року Леонід 
Ілліч два тижні жив у 
цьому будинку.

Численні матеріали, 
документи, експонати 
музею присвячено не 
тільки воєнній тематиці. 
Вони розповідають та
кож про те, як під ке
рівництвом Комуністич
ної партії радянські лю
ди перетворили цю зем
лю в квітучий край, як 
самовідданою працею 
примножують могутність 
Батьківщини.

Б. ВІВЧАР, 
кор. РАТАУ.

м. Болехів,
Івано-Франківська 

область. Січень на хуторі Надія. Фото І. КОРЗУНА.

дань — переходу до за
пільної обов’язкової серед
ньої освіти і переходу на 
повий її зміст. З допомо- 
юіо партійних органів, Рад 
народних депутатів, вироб
ничих колективів у десятій 
п'ятирічці планомірно й ра
ціонально розвивалася
шкільна мережа, значно 
зміцнилася навчально-мате
ріальна база, майже всі 
школи перейшли на кабі
нетну систему навчання.

Нинішньому поколінню 
юнаків і дівчат втілювати в 
життя намічені партією 
ірандіозні плани, а педаго
гам — добре підготувати до 
цього юну зміну.

У пленарному засіданні 
педагогічних читань узяли 
участь і виступили на ньо
му заступник голови викон
кому обласної Ради народ
них депутатів Є. М. Чаба
ненко, завідуючий відділом 
народної освіти облвикон

кому Б. П. Хнжняк, завіду
ючий кафедрою педагогіки 
Кіровоградського педагогіч
ного інституту імені О. С. 
Пушкіна, кандидат педаго
гічних наук Д. Ю. Стельму- 
хов, завідуючий лабораторі
єю НДІ профтехпедаготікм 
АПН СРСР, кандидат педа
гогічних наук М. М. Талан- 
’•ук.

КА-НІ-КУ-ЛИ!

Надовго за- 
пам’ятают ь с я 
зимові наніну. 
ли юним люби, 
телям техніки, 
що зібралися в 
Кіровограді в 
дні проведення 
Всесоюзн ого 
тижня науки, 
техніни і вироб
ництва для ді
тей І юнацтва. 
Всіх їх захопи
ла екснурсія на 
обчислюва л ь- 
ний центр Кі- 
ровоградсь к о- 
го інституту 
сільгоспма ш и- 
нобудування.

Фото В. ОС- 
ТАПЕНКА.

Зимові подорожі
Закінчуються зимс-зі нанікули у школярів області. Змістовні й цікаві екскур

сійні маршрути підготувало і здійснило для них Кіровоградське бюро подоро
жей та екскурсій.

Близько трьохсот учнів 
Долинської середньої 
школи № 1, к’ровоградсь- 
ких середніх шкіл №N2 З, 
22, 13 та інших побували в 
місті-герої Одесі. Бони 
взяли участь е екскурсіях 
«Місто-герой Одеса»,
«Подвиг Одеси в роки Ве
ликої Вітчизняної війни» з 
відвіданням катакомб,-по
бували в Музеї морського 
флоту СРСР та Літератур
ному музеї.

Великий інтерес у юних 
ніревоградців викликала 
зустріч із колективами

одеських оперного театру 
і театру музичної комедії.

Захоплюючою була п я- 
тиденна екскурсія до сто
лиці Азербайджану — 
міста Баку. її учасники — 
кращі учні Заваллівської 
середньої школи Гайзо- 
ронського району. За від
мінні успіхи в навчанні їх 
нагородила безплатними 
путівками адміністрація 
Заваллівського графітного 
комбінату.

Понад триста вихованців 
Помічнянськсї десятиріч
ки N2 3 Добровеличківсь-

кого району, Бобриноць- 
кої середньої школи, Чер- 
ьяхівської середньої шко
ли Кіровоградського ра
йону відвідали Київ. Ек
скурсанти здійснили огля
дову автобусну екскурсію, 
побували в Києво-Печер
ській лаврі, Софіївському 
соборі, Палаці культури 
«Укра їна», взяли участь у 
новорічному бал-мбскара- 
ді, зустрілися зі столични
ми Дідом Морозом та 
Снігуронькою.

Велика група юних ту
ристів узяла участь у кру-

їзі по Черному морі на 
комфортабельному тепло
ході «Нахімсв».

Близько чотирьохсот 
учнів вирушили в подорож 
на турпоїзді за маршру
том Кіровоград—Одеса— 
Севастополь—Феодосія — 
Кіровоград.

Та не тільки кіровеград- 
ці подорожують у різні 
міста нашої країни. Ниніш
нього року зимові каніку
ли на Кіровоградщині 
провели понад двісті гос
тей школярів з брагньої 
Башкири, міст Кірово-Че- 
пецька Кіровської області, 
Новосибірська та інших.

Ми тепло приймаємо 
своїх гостей. Мешкають 
вони в кращих готелях об
лесного центру. На ком
фортабельних автобусах 
«Турист» діти здійснюють 
екскурсії «Єлисаветград— 
у минулому, Кіровоград— 
нині», в заповідний куто
чок І. К. Карпенка-Карого 
— на хутір Надія, в сели
ще Павлиш, де жив і пра
цював видатний педагог 
сучасності, щирий друг і 
порадник дітвори Герой 
Соціалістичної Праці В. О. 
Сухомлиьський.

Всосго в зимових подо
рожах та екскурсіях про
тягом канікул узяло участь 
близько десяти тисяч шко
лярів.

Ю. ГАДЖІЄВ, 
старший методист Кі
ровоградського бюро 
подорожей та екскур
сій.

СТАРТ!
8 січня в пресі було ony(j. 

ліковано Звернення Цент
рального Комітету Компар. 
тії України І Ради Мінісірід 
Унраїнськоі РСР до всіх 
учасників республіканського студентського загону, які 
успішно справилися з вика, 
нанням соціалістичних зсЦ 
бов'язань, узятих на десяту 
п’ятирічку.

Значну частку в патріо
тичний РУХ СБЗ республіки 
внесли й бійні Кіровоград
ського обласного загону. 
Вони за час третього, тру
дового виконали робіт на 
суму 2 мільйони 427,5 тисячі 
карбованців, У тому числі 
будівельно-монтажних ро
біт — на суму 1 мільйон 
550,3 тисячі карбованців.

Сорок три студентських 
загони Кіровоградщнни тру
дилися па ударних комсо
мольських будовах і іра^* 
спорті, на колгоспних пелят 
і в сфері обслуговування. 
Зразки самовідданої праці 
показали бійці «Технолога» 
(Кіровоградський інстигут 
сільгоспмашипобуд у в а н- 
ня), «Старту» (Кіровоірад- 
ськпй педагогічний інститут 
імені О. С. Пушкіна), «То
вариша» (Кіровоградський 
будівельний техніку м).

З нагоди поздоровлення 
, учні Кіровоградського буді

вельного технікуму зібрали
ся на мітинг, де подякували 
партії за високу оцінку ро? 
боти членів студентських 
будзагонів. Вони направили 
телеграму на адресу ЦК 
Компартії України, P.oiV? 
Міністрів У РСР і 1ІК 
ЛКСМУ про досягнуті нами 
висоти.

Для бійців СБЗ «Това
риш» та «Брнган гнна-80.> 
минуле літо —■ то 173 тисяч 
карбованців освоєних кош
тів замість запланованих 69 
тисяч, 28 прочитаних лек
цій, участь в операції «До* 
роги Батьківщини», шефсь
ка допомога сільським шко
лам, спортивні змагання, 
концерти художньої самоді
яльності...

По-доброму заздрять учні 
технікуму своїм ровесникам, 
котрі в складі загону ♦-То
вариш» споруджували Дни* 
нязький цукровий завод. 
Про це та багато інших мо
ментів із життя загону по
відомив його комісар Ста* 
іііслав Корольов. >

Прекрасні враження в555- 
.минулого трудового літа лн- 

шплнея й у Лариси Перепе
лиці, комісггра агону 
< Брнгавтина-80», що працю
вав на будівництві тг.яріш- 
иицького комплексу Оиуф- 
ріївського кіизаводу.

— У будзагові ми навчи
лися не тільки працювати, а 
й по-справжньому поважаїи 
дружбу, товариськість, вза
ємодопомогу, — сказала 
Лариса.

Сзимну _ завмирає життя 
на великій студентській бу
дові. Юнаки і дівчата продов
жують шлях до своєї найго
ловнішої вершини — знань, 
Що не закінчено підбиття 
підсумків минулого тру.ЦОЕО- 
ГО семестру, а б комітетах 
комсомолу вже лежать зая
ви від тих, хто знову або Ж 
упеоше хоче стати бійцем^ 
СБЗ. Налагоджуються зв'яз'ї*^ 
ни з виробничими колекти
вами, студенти і учні оволо
дівають необхідними ДЛЯ ро
боти спеціальностями, нави
ками. Отже, сьогодні тривас 
активна підготовна до на
ступного трудоесго літа, 
щоб завтра знову гийти на 
вулицю Студентську, якій 
немає кінця.

Т. КОЛІЙ.
ІПИ—ПИ)ІІ І І і_____ --П
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