
ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАВДАННЯ

комітету КП України М. М.
Кобильчак.

АКТИВІСТІВ
В Кіровограді відбулась 

нарада партійного активу 
обласного центру, присвя
чена підготовці до обміну 
партійних документів, В ній 
взяли участь члени обкому 
і міськкому партії, канди
дати в члени обкому та 
міськкому, члени ревізій
них комісій, секретарі пер
винних партійних організа
цій міста.

В обговоренні доповіді 
взяли участь перший секре
тар міськкому КП України 
І. П. Валявський, секретар 
парткому заводу «Червона 
зірка» С. С. Ліновиченко, 
секретар парткому льотно- 
штурманського училища ци
вільної авіації М. І. Заха
ров та інші.

В роботі наради взяли 
участь члени бюро обкому 
КП України Л. Ф. Кібець, 
Л. Г. Кравченко, М. Т. Кон
дратенко.

* * *

І
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З доповіддю «Про під
сумки наради партійних 
працівників у ЦК КП Ук
раїни, присвяченої підго
товці до обміну партійних 

^документів і завдання парт
активу міста» виступив пер
ший секретар обласного

нарада партак- 
питань підготовки

Кущова 
тиву з 
до обміну партійних доку
ментів відбулася в Усти- 
нівці.

З доповіддю на нараді 
в цьому питанні вйступив 
секретар обкому КП Укра
їни Д. С. Сиволап.

ПЛАН 9-ти - 
ДОСТРОКОВО

Втілюючи в життя рішення XXIV 
з'їзду КПРС і розгорнувши соціалістич
не змагання за гідну зустріч 50-річчя 
утворення СРСР, колективи промисло
вих підприємств України достроково, 
29 вересня, виконали план дев’яти мі
сяців по обсягу реалізації продукції і 
випуску більшості найважливіших видів 
виробів.

Торжества в Краснодоні, присвячені 
30-річчю «Молодої гвардії»

...Краснодон. Для мільйонів радянських людей у цьому сло
ві злилися відвага і патріотизм, геройство і безсмертя комсо
мольських традицій. ЗО років тому, коли над Батьківщиною на
висла загроза фашистської неволі, тут прозвучала клятва моло
догвардійців: помститися ворогові за спалені міста і села, за 
всі злодіянняі Вони виконали Ті, юні герої, що віддали життя за 
визволення рідної землі. Подвиг їх спалахнув вогнем Вічної сла
ви, втілився в ділах сьогоднішніх комсомольців, а імена героїв 
відродилися в назвах міст і вулиць, шкіл і кораблів.

ЗО вересня в міському Палаці культури відбувся урочистий 
пленум Ворошиловградського обласного і Краснодонського місь
кого комітетів ЛКСМУГ і ” ол .... .
мольської організації < 
трудового героїзму краснодониів 
мольські прапори. Серед них 
гвардії».

стор.).3-й(Закінчення на

залі полум’яніють комсо- 
гордий прапор «Молодої

присвячений 30-річчю підпільної комсо- 
«Молода гвардія». Як символ бойового і 

•> у : '

І
ДИВИСЬ, РОВЕСНИКУ!

XXVII сесія Генеральної Асамблеї ООН. З величез
ним задоволенням у кола-х ООН зустріну і о нову ра
дянську’пропозицію про цсзастссуваїшя сили в міжна
родних відносинах і заборону навічно застосування 
ядерної зброї. ■ • ‘

Демократична Республіка В етнам Американська 
авіація бомбардує систему дамб і а іригаційних споруд 
у південних’ провінціях. З серпня цього року літаки 
США 22 рази бомбардували дамби і гідротехнічні спо
руди на річці Шонглам

Систематично бомбардується третє за величиною 
місто Намдінь. Па фото, що ти бачиш. — залишки від 
приміщення школи, в яке влучила американська бомба. 
В ту хвилину там знаходилось 600 школярів.

Ровеснику, зістав ці два факти — мирна ініціатива 
твоєї Батьківщини і варварські вбивства імперіалістів 
СПІД. Які почуття виникають у тебе! Що викликає це 
фото! лі

Напиши нам. Твої листи, вірші про це будуть опублі
ковані в суботньому номері газети.

ІТОЛІТРІЧНМЙ
2 жовтня юнаки і дівчата республіки 

розпочали заняття в мережі комсомоль
ської політосвіти. Про завдання комсо
мольських організацій України в ідей
ному загартуванні молоді та про особ
ливості нового навчального року напе
редодні кореспондент РАТАУ попросив 
розповісти секретаря ІДІ< ЛКСМУ Г. Д. 
Максименка.

— Незабаром радянський народ уро
чисто відзначатиме 50-річчя утворення 
СРСР. По всій країні широко розгорну
лася підготовка до славного ювілею. І, 
напевно, ця видатна подія знайде своє 
відображення в діяльності гуртків і се
мінарів комсомольської політосвіти?

— Так, новий навчальний рік розпо
чинається в обстановці високого полі
тичного і трудового піднесення, викли
каного всенародним святом. Природно, 
що однією з основних тем лекцій і бе
сід стане непорушна дружба наших на
родів. Тема першого заняття «Утворен
ня і розвиток СРСР — торжество ленін
ської національної політики». Протягом 
жовтня в комсомольських організаціях 
республіки пройде Ленінський урок «Ми 
— патріоти, інтернаціоналісти».

Під час Ленінського уроку молоді 
трудівники звітуватимуть перед своїми 
товаришами про виробничі здобутки па 
честь ювілею, про виконання державних 
планів і соціалістичних зобов’язань, 
складуть особисті комплексні плани під
вищення полі гнчного і професійного 
рівня, участі у громадському житті ко
лективу.

Особлива ув’ага приділяється вивчен
ню ленінської теорії програмних поло
жень КПРС з національного питання.

ГАРТ
На заняттях в гуртках і семінарах мо
ва йтиме про досягнення усіх радян
ських республік в розвитку економіки й 
культури, про їх розквіт в сім’ї наро- 
дів-братів.

— Розкажіть, будь ласка, які гуртки, 

ШКОЛА МОЛОДИХ ЛЕНІНЦІВ
семінари діятимуть у цьому навчально
му році і яке місце сьогодні відводи
ться економічній освіті молоді?

— Як відомо, минулий навчальний 
рік був роком глибокого вивчення мате
ріалів XXIV з’їзду КПРС. Великого 
поширення в республіці набули теоре
тичні конференції, Ленінські уроки, кон
курси на кращий реферат.

У новому навчальному році нам не
обхідно вдосконалювати ці форми і ме
тоди ідеологічної роботи, підвищувати 
ефективність марксистсько-ленінського 
навчання. Для різних категорій молоді, 
залежно від освіти, нахилів і уподобань, 
діятимуть гуртки «Біографія В. І. Ле- . 
піна», «Наш Ленінський комсомол», «Ос- • 
новії політичних знань», «Основи еконо
мічних знань» та інші.

Значна увага буде приділятися ово
лодінню основами економіки. Комс’о- • 
мольські організації республіки вже ма- . 
ють певний досвід у цій справі. Торік, 
наприклад, о економічних гуртках і се- • 
мінерах навчалися понад 480 тисяч чо
ловік — близько третини всіх слухачів 

мережі комсомольської політосвіти. В 
Київській, Донецькій, Ворошиловград- 
ській областях успішно діяли універси
тети і факультети економічних знань, 
школи комуністичної прані.

Девіз комсомольської організації 
Харківського турбінного заводу — «Гли
бокі економічні знання — запорука ви
сокої продуктивності прані». її ініціа
тива знайшла широкий відгук серед юна

ків і дівчаг області. Знання економіки 
сприяє розвитку творчої активності, ви
хованню у молоді комуністичного став
лення до праці. Вено допомагає обгрун
товувати свої соціалістичні зобов’язан
ня, знаходити і використовувати резер
ви виробництва, спрямовані на успішне 
виконання планів дев’ятої п’ятирічки.

— Завдання політосвіти вимагають 
від пропагандистів наполегливої, копіт
кої роботи, грунтовних і всебічних 
знань. Що зроблено в республіці для 
підготовки комсомольських кадрів і про
пагандистського активу?

— Підготовка пропагандистів завжди 
була в центрі уваги комсомольських ор
ганізацій. Адже успіх політичної освіти 
залежить насамперед від- досвіду про
пагандистських кадрів. Велику підтрим
ку і допомогу одержуймо ми під партій
них організацій, будинків і кабінетів 
полі пічної освіти. Завдяки цій допомозі 
в усіх областях республіки діяли ра
йонні й міські семінари і курси керівни
ків гуртків, проходили теорепічні та ме
тодичні конференції пропагандистів.

І
 Лише в минулому році підготовлено 21 
тисячу пропагандистів і гол і в_ методич
них рад. Показово, що нині 87 процен
тів з них — члени і кандидати в члени 

| КПРС, 79,6 процента має вищу або ие- 
| закінчену вищу освіїу. Дві третини про- 
I пагандистів — керівники 
І інженерно-технічні 
І. викладачі вузів.
’ господарства.

підприємств, 
працівники, вчені, 

спеціалісти народного

.1

— Як пропагандис
ти і слухачі ііоліт- 
гургків будуть забез
печені наочними по
сібниками та учбо* 
г.ою літера і у рою?

— Останнім часом 
у видавництвах

«Молодая гвйрдия» і «Молодь» вийшли 
з друку 7 посібників для системи ком
сомольської політосвіти. Незабаром 
з’являться ще дві книги — «Молоді про 
атеїзм» та «Освоїш комуністичної мора
лі». Досвід пропагандистської роботи 
узагальнено в книзі «Слово партії — 
молоді». Студія «Діафільм» «творила 
для пропагандистів і слухачів політос
віти набори діапозитивів і діафільмів. 
Посилені вимоги ЦК ЛКСМУ ставить 
перед республіканськими та обласними' 
молодіжними газетами. Па їх сторінках 
друкуватимуться різноманітні матеріали 
з питань марксистсько-ленінської теорії 
та економічної політики КГІРС. Ширше 
використовуватимуться можливості ра
діо і телебачення.

Нинішній навчальний рік мусить ста
ти новою ступінню в організації полі
тичної освіти молоді. Полі пічне навчан
ня повинно сприяти формуванню у юна
ків та дівчат марксистсько-ленінського 
світогляду, мобілізації їх па виконання 
завдань, поставлених партією перед Ле
нінським комсомолом.І



„МОЛОДИЙ КОМУНАР“

ВОНИ
м. ІІовом.чргород.

мо-

Вали 
ВЕР-

2 стор З жовтня 1972 року

РОСТЯТЬ
завдання — 20.

БАЛІВ

саме вона показує зраз-

О. МіЩЕНКО.

тут! І осе це справа рук 
більшість серед яких —

говорить групкомсорг

На фото (вгорі) — Валенти
на ЗАРАНІНА та Катерина 
ГЕЦМА1І, Вони •— одні з кра
йніх комсомолок • штукатур- 
ннць о бригаді Марії Катар!« 
ної.

Петро ТЕТЕВА, тесля. Мож
на бути певним — коровка 
вікна, замірюваного ним, Оу- 
де встановлена якісно.

Будівельниці Люда ФЕНЬ, 
Валя КОРОТЧЕНКО, “ 
ОВЧАРЕНКО, Марія 
БИНА після зміни п лепІн 
ськііі кімнаті.
Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

у КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛОДІЖНІЙ 
" бригаді штукатурів управління ме
ханізованого будівництва комбінату 
«Кірозоградважбуд» двадцять шість 
дівчат. Одразу видно: Марії Казаріної 
вихованці. Немає зайвої метушні, немає 
штурмівщини. Є розміреність, певність 
о робот». В бригаді вони не більше 2— 
З років. Хто після школи, хто після 
професійно-технічного училища. Аби 
характеризувати бригаду одним словом, 
то найбільш підійшло б слово «горіння». 
Спокійних і байдужих тут немає. Поба
чили б, як працюють штукатурниці Ліна 
Косенко, Валентина Зараніна, Людмила 
Данильченко, Надія Кучеренко, Надія 
Скерлет, Раїса Сичова, Катерина Гец- 
мая, Людмила Пономаренко, і вам ста
не зрозумілим, чому комсомольсько- 
молодіжний носить звання — імені Ле
нінської вахти праці, чому в них пере
хідний Червоний прапор обкому комсо- м. Кіровоград.

ДЛЯ ВАС, УЧИТЕЛЬ 1 УЧЕНЬ

ПРО ГЕОГРАФІЧНІ ПОДІЇ
У видавництві «Радянська 

школа» нещодавно вийшов 
друком «ДОВІДНИК ГЕО
ГРАФІЧНИХ ПОДІЙ» (за 
редакцією І, ЛІ. Рибачка).

У книзі простежується роз
питок географічної науки, 
розповідається про відкриття 
й подорожі мандрівників, та- 
лаиооитях учених — геогра
фів, дослідників, які внесли 
вагомий , вклад у справу ви
вчення Землі, 

Особливий Інтерес виклика
ють егорінки, в яких розпо
відається про історію літо
числення, різновиди календа
ри усіх народів, особливості 
їх творення,

З книжки читач довідаєть
ся про утворення Союзу І’СР, 
союзних І автономних респуб
лік, автономних областей І 
національних округів СРСР, 
про оніїнкнення зарубіжних

молу, стільки грамот, подяк...
Ім треба заштукатурити 17 квадратних 

метрів. Це денна норма. А вони самі 
встановили собі “w

— 1 ще не було такого дня, — не 
без гордості говорить rpyr-.ue.v.ccpr 
бригади Ліна Косенко, — щоб із зав
данням ми не справилися.
UE МЕНШ НАПРУЖЕНА праця у буді

вельників з районі Черемушок, де 
споруджуються п'ятиповерхові житлові 
будинки.

Начальник дільниці БУ «Цивільбуд» 
А. І. Полтавський говорить:

— Можуть не турбуватися ті, кому 
випаде жити в цих будинках. В грудні 
вони будуть готові до здачі.

І дійсно, на це є всі підстави. В пер
шому будинку —- слово за опоряджу- 
вальниками. І другий росте не днями, 
а годинами. Хлопці з бригади Павла 
Вчорашяюка монтують. Вже два з поло
виною поверхи покладено, а наміча
лося півтора, що на 12 днів випереджує 
графік.

— А в нас такий девіз, — каже один 
з кращих монтажників Василь Гавриш,
— працювати понад завдання...
Т СЕРЕД теслярів — також не мен- 

ший ентузіазм, що на третій діль
ниці БУ «Цивільбуд». Найсумнівніший
— Петро Тетева. Він працює в передо
вій бригаді М. Романюка. Юнак здобув 
право називатися кращим теслею всьо
го комбінату «Кіровоградважбуд». Ви 
його бачите на знімку нашого громад
ського кореспондента.

Учні з Сєвєродонецького професійно- 
технічного училища роблять розтвірки. 
Тетяна Глушакова, Галина Ільченко, Ка
терина Примак, Галина Афанасьева — 
попереду в змаганні. Про них — тур
бота особлива. Житлові умови в гур
тожитку, де еони живуть, —- не треба 
бажати кращих.

...З кожним днем змінюється обличчя 
обласного центру. Виросли нові будин
ки в районі вулиць Уфімської, Сінної. 
Та хіба тільки 
будівельників, 
молодь.

1 радо, коли 
ки у праці,

соціалістичних держав, здо
буття незалежності колишні
ми КОЛОНІЯМИ.

У довіднику подано також 
хронологію запуску радян
ських шгучних супутників та 
міжпланетних станцій, польо
тів радянських космонавтів.

Книжка буде корисною не 
лише вчителям географії та 
учням, а і всім, хто цікави
ться географією,

Л. ГНЄНЕНКО.

ЛИСТИ З «НОВОМИРГОРОДА»
Багато тисяч кілометрів водних просторів нашої планети вже 

подолав теплохід <Новомпргоро&, названий так на тесть одно- 
?о з найстаріших міст степової Кіровоградщшш. ЗО вересня ни. 
Хінногороку «Новомиргород» справлятиме іменини: йому сіюв^ 

"“^ладь^ашого^йону постійно підтримує зв’язки з моряка 
ми Пишуть ковомиргородці про свої трудові здобутки У бороть
бі за високі врожаї і віднесення продуктивності тваринництва, про уєшіхи в змаганні на честь 50-річчя СРСР. В свою чергу мо
ряки сповіщають. ЩО колектив теплохода відзначений перехід- 
ним Червоним прапором Міністерства морського транспорту 
СРСР.

Останнє повідомлення школярі отримали від капітана теплохо
да «ІІовомиргород» Н. Караиова: «Теплохід пересік Атлантику 
і випередив графік руху на дві доби». А ще була розповідь ьро 
те, що в плаванні моряки провели суботник. Старанно догляда
ють за механізмами та обладнанням у морі та під час сіояиок 
матроси Данило» і Петров, моторист НЕНКО

наш громадський кореспондент.

симпатич- 
звсім схо

жа на дівчинку-підлітка. 
Та при першій же бесі
ді помічаєш, як вона 
серйозно і уважно ви
слуховує замовника, 
пропонує зручний і мод
ний фасон. В самому 
ставленні до відвідува
ча вже відчувається лю
бов молодого спеціалі
ста до своєї професії.

— Чесно кажучи, — го
ворить О.ія, — не думала 
стати швеею. Дуже захоп
лювалась кіно, мріяла иро 
кінематографію. Та, між ін
шим, приглядалась до ма
миних рук, які вправно по
ралися біля швейної маши
ни. Адже моя мама теж 
швачка. Невдовзі роман
тична мрія про кіно зник
ла. і мамині переконання 
про потрібну людям иро- 
фесив перемогли.

По закінченні десяти
річки Ольга Зарудна 
вступила до Кіровоград
ського професійно-тех
нічного училища і після 
дворічного навчання 
одержала свідоцтво 
шзеї. Працювала на 
швейно - галантерейній 
фабриці, а невдовзі ре
комендували кращу пра
цівницю Олю Зарудну 
на 11-місячні курси по 
підвищенню кваліфіка
ції, які вона закінчила з 
відзнакою. Нині Оля —• 
закрійник жіночого, чо
ловічого і дитячого вер
хнього одягу ательє

«Новинка». Сама прий
має замовлення, робить 
крій та пошиття.

— І ми, і відвідувачі 
полюбили Ольгу за ду
шевну щирість і праце
любність, -— говорять 
про неї подруги.

ОЦІНКА 
П’ЯТЬ

Ось прийшли дві 
лоді дівчини і розшуку
ють Олю. Мабуть, саме 
вона імпонує молоді. 
Знайшли. Виявилось, що 
потрібен відріз на паль
то, а вибір тканин з 
агег.ьє — великий. От і 
розгубились. Допомога.

— Не бійтеся, дівча- 
червоного кольору.Та> - ■ м

Ви шатенки, і обом бу
де гарно пасувати саме 
цей колір, Я вам гар
ненький фасон підберу. 
Гадаю, будете задово
лені.

Всього кілька теплих 
слів, порада майстра, і 
замовник залишає залу. 
Що є кращого, ніж да
рувати людям гарний 
настрій?
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ФЕДЕРАЦІЯ є фермою державного 
устрою і управління багатьох країн 

світу. Федеративними державами є такі 
соціалістичні країни, як СРСР. Чехосло
вацька Соціалістична Республіка, Соці
алістична Федеративна Республіка 
Югославія. Федерація є формою держав
ного устрою і управління значної кіль
кості капіталістичних країн, — США, 
ФРН, Канади, Мексіки, Бразілії, Ав
стралії та інших, а також країн, що роз
виваються (Бірма, Танзанія, Нігерія, Ін
дія та ін).

З загостренням кризи капіталізму його апо
логети використовують федералізм як ідеоло
гію і політику для захисту буржуазного ла
ду і поширення у масах Ілюзії, нібито бур
жуазна держава з федеральною формою уп
равління с «державою загальною благоден
ства», яка протистоїть монополіям І може до
битися соціальної гармонії. На удосконален
ні форм і методів пропаганди буржуазного 
федералізму спеціалізується значна частина 
буржуазних соціологів. Але ніякі їх хптроїці 
не можуть сховати те, що ця держава є од
нією з форм панування влади капіталу, бур
жуазного націоналізму. Це примушує їх ма
неврувати, підфарбовувати, прикрашати свій 
залежалиіі товар, виставляти напоказ той 
або інший бік в залежності від духу часу, 
вдаваться до небаченої фальсифікації історії 
утворення й розвитку радянської федерації. 
Перекручуючи її соціально-політичні основи, 
бурясуазні фальсифікатори намагаються будь- 
що приховати від мас тон факт, що для ство
рення радянської федерації необхідна перемо
га соціалістичної революції, встановлення 
диктатури пролетаріату, що с соціальним но
сієм соціалістичного Інтернаціоналізму, висо
ка Інтернаціональна свідомість та організо
ваність трудящих. Про це переконливо І пе- 
спростовно зараз доводить історія утворення, 
розвитку та Існування радянської федерації, 
вищою формою якої е Союз PCP. Вона по. 
казус ослику А нездоланну силу соціалістич
ного інтернаціоналізму. Утворення СРСР, за
значається у постанові ЦК КПРС «Про під
готовку до 30-річчя утворення Союзу Радян
ських Соціалістичних Республік», — перекон
лива перемога ідей пролетарського Інтернаці
оналізму, плодотворний результат здійснення 
ленінської національної політики Комуністич
ної партії.
R ІЛЯ КОЛИСКИ утворення радянсь

кої федерації стояла ленінська пар
тія, глибоко інтернаціональна за про
грамою, політикою н формою побудови.

ЗДАВАЛОСЯ Б, ПРОСТА ПРОФЕСІЯ--------
Якось прийшла на при

мірку середніх літ жінка. 
По всьому видно, чимось 
дуже стурбована. Нервує, 
переставляв сумочку з міс
ця на місце. Врешті запро
сили до приймальної. Де й 
поділась стурбованість •— 
вона задоволено оглядав 
готове замовлення. Гарне 
пальто — і всі прикрощі за
лишилися позаду. Від май
стра вона вийшла з усмі
хом па обличчі.

Ольга .пригадує той день, 
коли мала одержати першу 
оцінку від замовника за 
свою роботу. Хвилювалася 
страшенно: «Що як не спо
добається костюм?» При
скіплива відвідувачка дов
го розглядала кожну де
таль. А поряд Віра Воло
димирівна Спружнна, на
ставниця молодої закрійин- 
ці, їй особливо вдячна 
Ольга. Досвідчений майстер 
дуже багато допоміг, І ве
на ніколи не соромилась 
иідійти до старшого товари
ша, тихо попросити по
ради...

А тим часом замовниця 
згорнула пошнггв І дякує 
майстрові.

— Що ж, екзамен витри
мала. Оцінка — п’ять ба
лів? — без зайвих слів та 
від щирого серця позпоро- 
внла Ольгу Віра Володи
мирів».

Хай т» портрет ще не 
висить на Дошці поша
ни і не так вже багато 
замовників знають про 
Ольгу, та немає сумніву 
в тому, що молода тру
дівниця не одній люди
ні принесе радість і ба
дьорий настрій.

К. ЛАНОВА.
м. Кіровоград.

У боротьбі «роти дрібнобуржуазних, на
ціоналістичних елементів В. І. Ленін до
вів, що партія повинна бути зразком 
втілення соціалістичного інтернаціона
лізму, спиратися па весь пролетаріат, 
згуртований спільним, постійним розв'я
занням 
тичних 
залізна 

теоретичних і практичних, так- 
і організаційних завдань. Тільки 
дисципліна і непорушна єдність,

ПЕРЕМОГА
найпослідовніший демократизм у іюєд- 
панні з централізмом та інтернаціона
лізмом у партії дозволили їй успішно 
здійснити державно-політичне об’єднан
ня радянських націй і народностей в 
єдину державу

Провідною й рушійною СИЛОЮ у бо
ротьбі трудящих за створення радян
ської федерації була інтернаціональна 
єдність робітничого класу. Вона загарто
вувалася і міцніла у вогні трьох рево
люцій. У мужній, самовідданій боротьбі 
робітничого класу за соціалізм зростала 
ного інтернаціональна свідомість та ор
ганізованість. ~ Під керівництвом ленін
ської партії були створені інтернаціо
нальні за змістом й формою побудови 
професійні, культурно-освігні, кобпера-’' ’ 
дивні та інші робітничі організації. Це 
допомогло робітничому класу відіграти 
авангардну роль у створенні Радянської 
багатонаціональної і соціалістичної дер
жави, Соціальною основою її став ін
тернаціональний союз робітничого кла
су з трудящими масами.



- ■ - 3 жовтня 1972 року -—

ЖИТИМУТЬ
У ВІКАХ

(Закінчення).
У президії — секретарі Ворошилзвградського 

обкому і Краснодонського міськко лу КП України 
секретарі ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ, підпільники, що 
Лишилися е живих, батьки молодогвардійців.

З доповіддю «Молодій гвардії» — ЗО років» ви
ступив перший секретар Ворошилояградського об
кому комсомолу О. 8. Єфіменко. Виховані ленін
ською партією і комсомолом молодогвардійці, ска
зав він, увійшли в історію як стійкі і беззавітно від
дані сини і дочки Вітчизни.

Доповідач розповів про те, що понад 200 тисяч 
юнаків і дівчат області взяли участь у трудовому 
місячнику, присвяченому пам'яті героїв Краснодо
на. Передовики соціалістичного змагання — гірни
ки комсомольсько-молодіжних бригад Олександра 
Колесникова, Анатолія Таценка, Олександра Силкі- 
на і Григорія Моцака видали за цей час десятки 
ешелонів надпланового вугілля, виконавши по дві 
місячні норми. Молоді металурги Комунарська на 
честь 30-річчя «Молодої гвардії» провели тридцять 
швидкісних плавок і тепер із зекономленої сирови
ни ведуть плавку дружби, в якій беруть участь ста
левари 15 металургійних заводів країни. Метал піде 
на споруіркення кораблів, які носитимуть імена кра- 
снодонців.

З великим піднесенням учасники урочистого пле
нуму прийняли вітальні листи Центральному Комі
тетові КПРС і Центральному Комітетові Компартії 
України.

...Площа імені «Молодої гвардії». Вона стала свя
щенним місцем не тільки для краснодонців. Сюди, 
до пам'ятника відважним комсомольцям, вели сьо
годні всі дороги країни. Юнаки й дівчата з братніх 
республік, тисячі гвардійців праці шахтарського 
краю прийшли, щоб вшанувати пам’ять юних героїв.

Понад 600 комсомольсько-молодіжних колективів 
республіки, зарахувавши в свої ряди Героїв Радян
ського Союзу Олега Кошового, Сергія Тюленіна, 
Любу Шевцову, Івана Земнухова, Уляну Громову, 
стали на ювілейну трудову вахту. Більшість колек
тивів працює вже в рахунок 1973 року. Славний по
чин набирає дедалі більшого поширення. Про це го
ворили в своїх виступах перший секретар Вороши- 
ловградського обкому КП України В. В. Шевченко, 
бригадир комплексної молодіжної бригади шахти 
еСуходольська» № 1 Герой Соціалістичної Праці 
О. Я. Колесников, секретар ЦК ВЛКСМ 3. Г. Ново
жилова, десятикласниця Краснодонської школи іме
ні М. Горького Таня Акастелоза.

З хвилюванням слухали учасники мітингу Олену 
'Миколаївну Кошову і колишню підпільницю Ніну 
'Михайлівну Іванцову, які розповіли про життя І бо
ротьбу юних патріотів, закликали зберегти і при
множити славу і подвиг молодогвардійців.

Гості свята, посланці всіх братніх республік пере
дали музеєві «Молода гвардія» пам’ятні подарунки.

По площі поволі йдуть дві автомашини. Майорять 
на вітрі червоний прапор, золоті стрілки гірлянди 
Слави, її покладають до підніжжя пам’ятника. Здає
ться, що це і вони, герої, які постали в бронзі, ра
зом з усіма повторюють: «Клянемось! Клянемось! 
Клянемось!»

Молодь країни присягає на вірність заповітам 
Володимира Ілліча Леніна, справі Комуністичної 
партії і радянського народу.

»МОЛОДИМ КОМУНАР“

Того дня звучала російські і україпські, білоруські і узбецькі, 
молдавські мелодії,

СЛОВО ПРО ДРУЖБУ
ВІНЕЦЬ ТЕАТРАЛЬНОГО ТИЖНЯ НА ХУТОРІ НАДІЯ
Минулого суботнього дня на 

хуторі Надія пройшла заключна 
частина театрального тижня на 
Кіровоградщині, присвяченого 
50-річчю утворення СРСР.

В зеленій оазі хутора біля па
м’ятника Карпенку-Карому від
бувся урочистий мітинг. Його від
крила голова обласного оргкомі
тету заступник голови облвикон
кому Є. М. Чабаненко.

На мітингу слоза про розквіт 
мистецтва багатонаціональної Ра
дянської Батьківщини, діяльність 
митців Кіровогрздщини виголоси
ли перший заступник голови прав
ління Спілки письменників Украї
ни В. П. Козаченко, відомий дра
матург М. Я. Зарудний, брига
дир ливарників із заводу «Черво
на зірка» В. М, Дульський, на
чальник управління театрів Мініс
терства культури УРСР Г. І. Лягу- 
щенко, актор Полтавського дра
матичного театру імені Гоголя 
В. С. Любанський, керівник хору- 
ланки ланкова В. В. Шматозз, уз
бецька студентка Мар’ям Джу- 
лаєва, головний режисер театру 
імені Кролівницького І. В. Казна- 
дій.

На хуторі Надія на зеленому 
полі біля високих тополь високу 
виконавську майстерність проде
монстрували самодіяльні мистець
кі колективи Кіровоградщини за
служена хорова капела заводу 
«Червона зірка», танцювальний 
ансамбль «Колос», хор Олексан
дрійського електромеханічного 
заводу, аматори Маловискізсько- 
го та Новоукраїнського районів. 
Самодіяльні митці з Бобринця 
показали фрагмент з п’єси М. За- 
рудного «Дороги, які ми вибира
ємо».

Провідна тема виступів амато
рів — дружба радянських наро
дів. Того дня звучали російські і 
українсьісі, білоруські і узбецькі, 
молдавські мелодії.

Ввечері □ обласному драматич
ному театрі імені Кропивницько- 
го відбулося закриття тижня те
атрального мистецтва на Кірозо- 
градщині.

Учасники вечора подивились 
виставу Полтавського драматич
ного театру імені Гоголя «Натал
ка Полтавка».

В. ОЛЕКСЕНКО,

■■■........... .................—о стор...........

ВШАНУВАННЯ ПРОЛЕТАРСЬКОГО 
ПИСЬМЕННИКА

В Кіровограді відбувся вочір, присвя
чений 75-річчю з дня народження І. К. 
Микитенка. Його відкрив заступник го
лови міськвиконкому В. І. Агафінець.

З доповіддю про творчий шлях пись
менника виступив проректор педінсти
туту І. В. Долганов.

На вечорі виступили відомий укра
їнський письменник В. П. Козаченко, 
драматург М. Я. Зарудний, вчителька 
СШ № 13 Л. В. Чернецька, учениця СШ 
№ 4 Надія Смирнова, син письменника 
О. І. Микитенко.

На вечорі були присутні секретар об
кому КП України Д. С. Сиволап, заступ
ник голови облвиконкому Є. М. Чаба
ненко, завідуючий відділом пропаганди 
і агітації обкому партії І. П. Оліфїренко, 
начальник управління театрів Міністер
ства культури УРСР Г. І. Лягущенко, 
гості.

Тут відбувся святковий концерт.

Слово виголошує В. П. Козаченко,
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Шлях до цього союзу був різним для ро
бітничого класу, трудящих мас внаслідок по
ділу царизмом населення країна па велико
державну націю та єінородців», що скла
дали 57 процентів усього населення. Для 
зближення трудящих різних націй російські 
пролетарі рішуче боролися протн царизму Я 
до кінна відстоювали право пригноблених,А 
залежних націй на політичне самовизначення, 
утворення йаціональиої держави аж до відо
кремлення, а робітники останніх — за єдність 
В об'єднаная з російськими пролетарями, про
ти місцевого націоналізму.
О ПЕРЕМОГОЮ Великої Жовтневої 
** соціалістичної революції і вста
новленням Радянської влади Комуніс
тична партія спрямувала зусилля ро
бітничого класу па послідовне прове
дення в життя соціалістичної демокра
тії в галузі національних відносин. Ря- 

СОЦІАЛІСТИЧНОГО ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМУ
дои рішучих соціально-політичних захо
дів вона ліквідувала соціальний і наці
ональний. гніт, забезпечила рівноправ
ність кожної нації і народності, падала 
право кожній з них добровільно, без 
будь-якого каспльства і примусу зовні, 
вирішувати свою долю, будувати спій 
Суспільний і державний лад, визначати 

, СВОЮ енутрІШПіО і зовнішню політику. 
Викопуючи волю її Всеросійського З'ЇЗ
ДУ Рад, що проголосив перехід влади 
до Рад,-декрети про мир. землю, Рад- 
яарком Радянської Росії 2 листопада 
1917 року проголосив «Декларацію прав 
Народів Росії» як непохитну програму 
Сзоєї діяльності о галузі національних 
відносин. Він урочисто заявив, що в сво
їй діяльності неухильно відстоюватиме 
рівність, суверенність народів Росії. 
.Тільки в результаті цього, говорилось 
У.Документ-}, може скластись чесний і 
Міцний союз иаводів Росії.

цьому Комуністична партія рішуче за- 
яала хто іятеряаФоияліш обме

те г А°Ае₽**вням формальної рівності иа- 
«>■ І иаро:;чо..;сй. Вона постійно керувалася 

ленінською вказівкою про тс. що аінтернаціо- 
налізм з боку гноблячої або так званої <гво 
ликої» нації... повинен полягати не тільки в 
додержанні формальної рівності націй, але і 
в такій нерівності, яка компенсувала б з бо
ку нації гноблячої, нації великої, ту нерів
ність, яка складається в житті фактично». 
Партія організувала допомогу російських ро
бітників І селян всім націям і народності»! 
в розгромі внутрішньої контрреволюції та ін
тервенції, у створенні та уївердженні націо
нальної державності на радянській основі. 
Турбуючись про Інтернаціональну свідомість 
трудящих, партія допомагала відкривати шко
ли, клуби та інші культурно-осаїтні устано
ви й налагоджувати видання газет І журналів 
на рідній мові. Створювались умови для про
яву солі трудящих. Вона уважпо ставилася 
до їх потреб і запитів, використовувала псі 
засоби ідеологічного впливу для виховання 
мас в дусі соціалістичного Інтернаціоналізму.

У відповідь па безкорисливу братер
ську допомогу росло і міцніло серед 
труднішії почутгя симпатії і_ довір’я 
до радянської російської нації, яка пе
ребувала в авангарді боротьби за ут
вердження Радянській влади, мзсозого 
характеру набирав рук эа встааов,тен
ия з нею найтісніших зв’язків, дружби і 
братерського співробітництва. Перема
гаючи місцевий націоналізм, неймовірні 
труднощі і опір контрреволюції, що ви
ступала за відокремлення, радянські 
національні республіки звертались з 
пропозиціями про встановлення федера
тивних відносин з радянською росій
ською нацією.

В РЕЗУЛЬТАТІ перемоги соціалісіич- 
ної революції робітничий клас Ук

раїни в союзі з трудовим селянством 
під керівництвом Комуністичної партії 
створяв радянську національну держав
ність, розгорнув рішучу боропЛЗу за 
добровільне об’єднання рівноправних 
радянських націй і народное гей. Вира
жаючи волю трудящих, І Всеукрвін- 

ськнй з’їзд Рад, що відбувся !!—12 
грудня 1917 року в Харкові, оголосив 
перехід всієї повноти влади до Рад ро
бітничих. солдатських і селянських де
путатів. Він визнав Радянську Україн
ську Республіку федеративною части
ною Російської республіки, доручив 
ЦВК встановити тісні братерські відно
сиш! з трудящими Радянської Росії і 
закликав трудящих України до міцно
го об’єднання з Радянськими республі
ками. З’їзд виявив високе розуміння 
принципів соціалістичного інтернаціона
лізму. показав приклад справжнього 
втілення їх в життя, став ініціатором 
створення і розвитку федерації радян
ських республік. Вій перетворював у 
життя ленінську вказівку про те, що 
слище при єдиній дії пролетарів вели
коруських і українських вільна Україна 
можлива...»

Історична необхідність утворенні) радянської 
федерації випливала з принципів соціалістич
ного Інтернаціоналізму. Вона розглядалася 
В. І. Леніним у зв’язку з перспективами ( 
характером соціалістичної революції.

В. І. Ленін показав перевагу великих дер
жав у розвитку продуктивних сил та підне
сенні добробуту трудящих при соціалізмі. За- 
доаго до перемоги Великою Жовтня він ви
словив упевненість у тому, то в інтересах 
економічного і культурного оотзнтку трудя
щі раніше пригноблених націй І народностей 
в умовах повної демократії І соціалізму пра
гнутимуть по єдності з великими І передови
ми соціалістичними націями. Життя під
твердило не ленінське передбачення. Об’єд
нанням матеріальних, людських, Фінансових, 
природних ресурсів радянські нації І народ
ності у тяжких умовах подолали труднощі б 
досяглії великих перемог у розвитку народ
ного господарства І піднесенії! матеріального 
і культурного добробуту населення. Цим во
ни виконала також іі свій інтернаціональний 
обліГязок.

Захист завоювань соціалізму бус 
вищим іиюрнаціональїшм обов’язком 
трудящих. І.[с вимагало Іоб’єднання їх 
зусиль для піднесення обороноздатності 
v, умовах капіталістичного оточення. Во
єнна. економічна та політична взаємо- 
допомога і єдність, між радянськими 
республіками в роки громадянської вій- 

нп дозволили їм відстояти Радянську 
владу, розгромити внутрішню контрре
волюцію та іноземних інтервентів. В. І. 
Ленін указував, що відстояти існування 
радянських республік, оточених незрів
нянно могутнішії мн у воєнному відно
шенні імперіалістичними державами 
усього світу, неможливо без найтісні
шого союзу радянських республік.

Утворюючи радянську федерацію, пар
тія враховувала й розвиток економічних, 
культурних та інших зв’язків між наці
ями, подолання національної замкнутос
ті, інтернаціоналізації економічного 1 
культурного життя. В. І. Ленін зазна
чав, що все господарське, політично і 
духовне життя людства чимраз більше 
інтернаціоналізується вже при капіталіз
мі. а соціалізм його цілком інтернаціо
налізує. Створений під керівництвом 
Комуністичної партії союз радянських 
націй став державно-політичною осно
вою формування пової інтернаціональ
ної спільності леодєй, якою є радян
ський народ.

У створенні багатонаціональної соціа
лістичної держави — Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік партія спи
ралась па зростаючу революційну ак
тивність мас, що усвідомлювали її іс
торичне і міжнародне значення для пе
ремоги маркензму-лонінізму і соціаліс
тичного інтернаціоналізму. Відбиваючії 
їх волю і бажання, що нездоланно 
прагнули до всепсремагаючої єдності, 
аоііа_спрямузала свої зусилля па ство
рення радянської федерації. Утворення 
її В. 1. Ленін характеризував як «пере
хід до свідомої і тіснішої єдності тру
дящих». Воно означало разом велику 
перемогу соціалістичного інтернаціона
лізму як провідного принципу програми- 
і політики Комуністичної партії.

Л. ГЛАЗОВ, 
завідуючий кафедрою Історії КПРС 
Кіровоградського інституту сільгосп» 
машинобудування-, доцент.
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року рішенням 
з’їзду РКСМ було 
встановлено шефство 
комсомолу над Вій
ськово - Морс ь к н м 
Флотом. І знову по
над 3 тисячі молодих 
іромадян Країни 
Рад одягнули мор
ську форму.

ДО 50-РІЧЧЯ ШЕФСТВА 
КОМСОМОЛУ НАД ВІЙСЬКОВО- 
МОРСЬКИМ ФЛОТОМ СРСР

КУРСОМ
АВРОРИ

Перегортаючи сторінки героїч
ного літопису радянського Війсь
ково-Морського Флоту, ще й ще 
раз проймаєшся гордістю за на
ших батьків, котрі проявили не- 
чуеаний в історії подвиг на мор
ських і океанських просторах. 
Нашу країну називають морською 
державою. І це не лише тому, 
що її територія омивається 14 
морями, 3 океанами. В нас є ду
жий флот, який прославили муж
ні і сильні люди. Та слава сягає 
своїм світлом далеко в минулі 
століття. Російські моряки заслу
жили її ще в боях за Виборг і 
Тангут, ще тоді, коли в далекі по
ходи їх вели славнозвісні генера
ли Ушаков і Нахімов, Лазарев, 
Корнілов, Макаров. Блискучі пе
ремоги росіян невипадкові. Бо 
наші моряки були людьми, які 
віддано любили свою Вітчизну і 
заради її незалежності не шкоду
вали навіть свого життя.

Крейсер «Аврора» сповістив усьому 
світу про початок нової ери в історії 
людства. Молодій Країні Рад довелось 
знову захищатись під своїх ворогів. 
11 лютого 1918 року декретом Раднар- 
ксму було оголошено про створення 
Робітничо-Селянського Червоною Фло
ту. 1 наші моряки продовжили героїч
ну династію звитяжців водних просто
рів планети. На флот йшли комсо
мольці. Тільки весною 1922 року біль
ше 2 тисяч членів Спілки стали вій
ськовими моряками. 16 жовтня того ж

Нову міць продемонстрували черво- 
нофлотці в роки минулої ВІЙНИ. В 
пам’яті народу назавжди залишиться 
велич подвигів захисників Севастопо
ля і Одеси, Ленінграда І Новоросій
ська, Талліна, Туапсе. Понад 400 .мо- 
ряків-комсомольців в період Великої 
Вітчизняної війни були удостоєні ви
щих нагород Батьківщини — звання 
Героя Радянського Союзу. Нині ми 
називаємо імена славних земляків, які 
прославили КІровоградщину . своєю 
мужністю І героїзмом. Це — адмірал 
М. Басистий, командир підводного 
човна «М-172» 1. Фісаиович, безстраш
ні червонофлотці О. Калюжний, Г. Ку- 
роп’ятннков.

Наша молодь пишається подви
гами героїв-моряків, які загину
ли, захищаючи свою Батьківщи
ну, і тими, хто пройшов важкі 
випробування війни і сьогодні від
дає свої сили, знання й досвід 
справі виховання підростаючого 
покоління, зміцненню флоту, 
примноженню його бойової слави.

В далеких плаваннях, на манев
рах і навчаннях комсомольці і 
молодь Військово-Морського
Флоту демонструють високу вій
ськову майстерність, мужність і

відвагу. Вихованці Ленінсько
го комсомолу вже и мирні дні 
удостоєні звання Героя Радян
ського Союзу, більше як 8 тисяч 
нагороджені орденами і медаля
ми. 80 процентів особового скла
ду флоту —. відмінники бойової 
і політичної Підготовки, більш як 
95 процентів — класні спеціалісти.

Готуючись до 50-річчя шефст
ва комсомолу над Військово-Мор
ським Флотом, в усіх комсомоль
ських організаціях нині слід по
дбати, щоб з своїх лав послати 
на службу в частини, військово- 
морські училища, на кораблі за
гартованих ідейио і фізично юна
ків, які готові до самовідданої 
ратної праці.

В цьому напрямку на Кірово- 
градщині зроблено вже чимало. 
Комсомольці нашої області взяли 

• • шефство над військове т части
на до, крейсером «Дзержин- 
ський». Молоді робітники заводу 
«Червона

ГАЗЕТУ — КОЖНОМУ 
ЮНАКОВІ І ДІВЧИНІ

Минув місяць ходу передплати на газети і журна
ли. Разом з працівниками «Ссюздруку» в активну 
роботу по розповсюдженню преси включився вели
кий загін громадських розповсюджувачів.

В пропаганді молодіжних видань серед юнаків і 
дівчат області комсомольські активісти добиваються 
відрадних результатів. На жаль, ще можна сказати 
про деякі райони, зокрема Маловнсківський, Біль- 
шанський, волинський, Добровеличківський, Ново- 
український та інші. Як показують дані про хід пе
редплати на обласну газету «Молодий комунар», 
більшість комсомольських комітетів ще не включи
лися по-справжньому в цю важливу політичну кам
панію. В Знам’янському, Олександрійському, Бобри- 
нецькому, Кіровоградському, місті Олександрії об
ласної газети передплачено набагато менше, ніж у 
відповідному періоді минулого року. Це просто — 
тривожний сигнал.

ХІД ПЕРЕДПЛАТИ НА ОБЛАСНУ 
«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

Переди лане по

о. о.
Назва районів

О) 
g S 2S

Долннський 1485 520
Маловнсківський 2324 771
Вільшанський 1121 615
Новоукраїнськиіі 2223 511
Добровеличківський 2405 765
Новомнргородський 2345 848
Голованівський 1433 495
Новоархангельський 1982 451
Світловодськи^ 2405 802
Ульяновський 1321. 518
м. Кіровоград 13413 2500
Онуфріївський 1195 303
Устннівський 865 234
Компаніївськнй 1300 453
Новгородківський 1098 359
Олександрівськнй 1713 694
Петрівськнй 1020 307
Гайворонський 1570 289
Кіровоградський 1272 551
Бобрииецький 2000 698
Олександрійський 2500 497
м. Олександрія 4500 620
Знач’ ямський 3381 466

ГАЗЕТУ

4-210
4-191
4-184
4-152
4-121

Q ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК, з жовтня* 

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.45 й» 
Концерт. (М). 11.15 — 10. Слот 
вацькйй. «Марія Стюаргіі 
Спектакль. (М). 13.40 — Прі* 
м’ера телевізійного документ 
тального фільму «Юний у 
250». (М). 17.00 - «На rq*
повних напрямках п'ятиріч* 
кн». (К). 17.15 — Для шко
лярів. «Увага: свисток!?« 

’ (Одеса). 18.00 — До 50-річчй 
СРСР. «Масово - політична 
робота комуністів на передо* 
дні ювілею». Виступ секрета* 
ря Світловодського МК КП 
України В. Шслсстснка. (К-д)'. 
18.15 — До 50-річчя СРСР.
Телевізійний фестиваль ху
дожньої самодіяльності. Зві
тує Бобрннецьннй район, 
(К-д). 19.00 — Інформаційно, 
програма «Вісті». (К). 19.30
— Прем’єра телевізійного ба
гатосерійного художнього 
фільму «Артур Беккер». 2 се
рія. (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Кінофес* 
тиваль, присвячений 50-річчю 
утворення . СРСР. Художній 
фільм «Молода гвардія». 1 се
рія. (К). 22.55 —' Вечірні но
вини. <К).

СЕРЕДА, 1 ЖОВТНЯ. ПЕЙ^ 
ША ПРОГРАМА. Для шйЗ*- 
лярів. «Веселі старти». (М)? 
10.30 — Кольорове телебачен
ня. Художній фільм «Дирек
тор». 1 серія. (М). 11.45 
«Поезія». (М). 11.55 — «Сіль
ські жнива». (М). 12.05 -4
Концерт. (М). 12.50 — Про
грама документальних філь
мів. (М). 15.45 — «I. С. НІНІ- 
тій». Навчальна передача 3 
літератури. (М). 10.45 — «На? 
ука — сьогодні». (М). 17.00
— «Сорок років цивільній 
обороні СРСР». (К-д). 17.15
— Телефільм. (К-д). 17.30 — 
Тележурнал «День за днем». 
(К-д). 18.00 — Новини. (М). 
18.10 — Програма телебачен
ня НДР. 19.20 — Прем’єра те
левізійного багатосерійного 
художнього фільму «Артур 
Беккер». З серія. (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 2Г.ЗО
— «Новини кіноекрана». (К). 
22.45 — Вечірні новини. (К), 
ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 
Телевісті. (К). 11-15 — Теле
фільм «Лупо.ход-1». (К). >1-^5
— «Шкільний екран». Історія
для учнів 8 класу. (К). 17.00 
— Програма мультфільмів. 
(М). 17.30 — «Союз непоруш
ний». Аджарська АРСР. (М). 
18.00 — Реклама, оіолоше’н®
ня. (К). 18.30 — Інформацій
на програма «Вісті». (К). 
19.00 — Чемпіонат СРСР З
футбола: «Шахтар» (Др^,.
нецьк) — «Пахтакор» (Таш
кент). (К). 20.45 - «На до
браніч, діти!» (К). 21.00 -*
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. Театр 
одного актора. (М). 22.15 
«Про балет»., (М). 23.10 —» 
Новини. (М).

му клубі, успішно складають нор
мативи нового комплексу ГПО, 
зустрічаються з колишніми вій
ськовими моряками.

З 15 вересня в країні триває 
місячник шефства комсомольсь
ких організацій над Військово- 
Морським Флотом. І нині слід 
всюди проводити вечори бойової 
слави, зустрічі молоді з відмінни
ками ВМФ, організувати обмін 
делегаціями з військово частий 
і виробничих колективів, масові 
змагання молоді з військово-тех
нічних видів спорту. А учасники 
походу молоді «Шляхами слави 
батьків» мають розробити марш
рути по місцях подвигів військо
вих моряків, 
ди, продовжити 
матеріалів про 
про ветеранів, 
флот за комсомольськими путів
ками. А ще треба подбати, щоб 
професія віськового моряка була 
мрією десятків і сотень юнаків,

О. СВИРИДОВ, 
працівник морського клубу 
обкому ДТСААФ, капітан 
другого рангу в запасі.

Хлопці а дитячої .морської флотилії, 
що створена в Світловодську, не тіль
ки набувають знань з •корабельної 
справи, не тільки удосконалюють свою 
фізичну та иїйськово-технічну підго- 
тонку. -’Колишні військові Моряки, пра- 
цюючи; з юнаками, дбають і про пат-, 
ріотичце виховання майбутніх воїнів, 
про їх ідейний гарт.

П а знімка х: вгорі — юні моряки 
.Євген КОРОБОВ та Сергій КОЛОДЕ- 
ВИЧ на вечорі бойової слави зустріли
ся з Героєм Радянського Союзу В. О. 
ВЕРХОЛАН ЦЕВИМ. Внизу — юні мо
ряки стали до почесної- варти. - ■ 

Фото А. Шамали.

провести агітпохо- 
збір і вивчення 

шефські зв'язки, 
які прийшли на

нещодавно 
в гостях 

по- 
вони не- 

нелегку 
нині за

готуються 
себе вій-

зірка»
побували
у дзержинців, 
бачили,
суть
службу.
водчани
зустріти 
ськових

Певний
ву підготовки молоді до 

і служби на флоті зроби
ли школи майбутнього 
воїна, військово-спортив
ні табори, дитячі фло
тилії, морські клуби.

Нині
вчаться

п О г О 
У ж о

У жовтні цього року 
середня місячна темпе- 
.ратура повітря в респу

бліці передбачається 8— 
10, на півдні — 11—12 
градусів (на 1—2 граду
си вище норм). Місячна 
кількість опадів у біль
шості областей станови
тиме 35—45 міліметрів 
(близько норми), у Ми
колаївській, Одеській, 
Кримській областях .— 
20—35, у Херсонській і 
на заході Запорізької 
області — 35—50, міс
цями — 60 міліметрів
(більше норми). Перша 
половина місяця буде 
теплою, друга — прохо
лодною.

У першій декаді пе
редбачається змінна 
хмарність, іноді корот
кочасні дощі, окремі 
грози, тумани: темпера
тура повітря шіочі — 
3—8 градусів тепла, (на 
початку і наприкінці в 
пониззях па поверхні 
грунту можливі замо-

як 
свою

А

в
моряків, 
вклад у спра-

юнаки, які
в нашо-

Д А
В т н І

розки), у південних об
ластях — 8—13 граду
сів, вдень — 15—20; на
прикінці декади — 10— 
15, у південних областях 
— 11—16 градусів.

У другій декаді пого
да передбачається пере
важно малохмарна, без 
опадів, місцями тумани, 

• температура вночі — З— 
8, вдень — 15—20 гра
дусів, в середині декади 
вона понизиться місця
ми до 2 градусів моро
зу, а в південних облас
тях — до 3—9 градусів 
тепла.

У третій декаді пере- 
. важатиме хмарна пого
да, часом дощі, темпе
ратура шіочі — 0—5, 
градусів тепла (місцями 
заморозки), вдень — 
7—12 градусів. Напри
кінці вона підвищиться 
вночі до 5—10, вдень — 
12—17 градусів.

3. СКОТАРЕНКО, 
начальник україн

ського бюро погоди.

Редактор 
В. ПОГРІБНИЙ.

Олександрійське міське 
профтехучилище № З

оголошує додатковий набір з таких спеціальнос
тей для роботи на Кіровоградському заводі радіови- 
робів:

слюсар-механік по радіоапаратурі. Приймаються 
демобілізовані з лав Радянської Армії. Строк на
вчання 10,5 місяців. Виплачується стипендія ЗО крб;

слюсар-ремонтннк промислового обладнання. Строк 
навчання 1,5 року. Зараховані в училище забезпечу
ються 3-разовим харчуванням, обмундируванням. 
Приймаються юнаки та дівчата віком не молодші 
16,5 років.

Електромонтер промислового обладнаня і електро
монтер сільської електрифікації і зв’язку. Строк на- 
вчаня 1,5 року. Приймаються юнаки і дівчата не 
молодші 17 років; Зараховані в училище забезпечу
ються 3-разовим харчуванням, стипендією і спецодя
гом.

Електромонтер сільської електрифікації. Строк 
навчання 8 місяців. Приймаються демобілізовані з 
лзв І здяііської Армії, Ззрз.ховзні в училище ззбез* 
почуються стипендією в розмірі 75 карбованців па 
місяць. г

Тракторнст-машиніст широкого профілю. Строк на
вчання 2 роки. Приймаються юнаки і дівчата не мо
лодше 15,5 років і старші.

Слюсар по ремонту тракторів, автомашин і сіль
ськогосподарських машин. Строк навчання 1,5 року.

Адреса училища: Кіровоградська область,
м. Олександрія, селище Жовтневе, вул. Трудових 
резервів, 1, СПТУ № з. їхати автобусом «Б» до зу
пинки «Жовтнева». 7

• ДИРЕКЦІЯ.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР*, оргап Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г, Кировоград,

Наша адреса і телефони
• , ;—:—• • , ... ~

316050 ГСП, Кіровоград-50, вул, Луначарсьного, 36, 
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком. 
сомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, від., 
ділу листів І масової роботи та інших відділів—2-45*36.

Друкарня їм. Г. М, Димитрова, обласного управлінні 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліпки, 2.
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