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ЗАКЛИКИ ЦК КПРС
до 60-ї річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції

і

1. Хай живе славне 60-річчя Великої Жовтнеаої соціа
лістичної революції!

2. Хай живе Велика Жоатнева соціалістична револю
ція — головна подія XX століття, початок всєсвітньо- 
історичногс повороту людства від капіталізму до соціа
лізму!

3. Хай жиеє маркензм-яенінізм — переможний пра
пор Ееликого Жовтня, могутня ідейна зброя трудящих 
усіх країн у боротьбі проти імперіалізму, за перемогу 
соціалізму і комунізму!

4. Хай живе ленінська Комуністична партія Радян
ського Союзу — натхненник і організатор переможної 
Жовтневої революції, випробуваний авангард робітни
чого класу, всього радянського народу в боротьбі за 
комунізм!

5. Хай живе у віках ідч’я і справа Володимира Ілліча 
Леніна — вождя Жовтневої революції, творця і керів
ника Комуністичної партії і першої в світі соціалістич
ної держави!

6. Хай січно живе в пам’яті народній безприкладний 
Тісдеиг ленінської гвардії Жовтня, славних біиьшовиків- 
ленінців, усіх борців за перемогу соціалізму!

7. Честь і слава героїчному радянському народові — 
будівникові комунізму, стінному борцеві за /акр в усьо
му світі!

8. Хай живе героїчний робітничий клас Країни Рад — 
провідна скла в будівництві комунізму!

9. Хай живе слаБне колюспне селянство — активний 
будівник комунізму!

10. Хай живе радянська народна інтелігенція — актив
ний будівник комунізму!

11. Хай жиеє непорушний союз робітничого нласу, 
колгоспного селянства і народної інтелігенції! Хай міц
ніє соціально-політична і ідейка сдність радянського 
суспільства!

12. Хай живе непорушна єдність Комуністичної партії 
і радянського народу — джерело дальшого розквіту 
соціалістичної демократії, гарантія повного торжества 
комунізму!

13. Хай живе братерська дружба і непохитна сднісгь 
народів СРСР — велике завоювання Жовтня, пекінської 
національної політики КПРС!

14. Хай живе Радянська Конституція — Основний За
кон першої в світі загальнонародної соціалістичної дер
жави!

15. Громадяни Радянського Союзу! Неухильно до
держуйте Конституції СРСР — Основного Закону на
шого життя!

16. Хай живуть Ради народних депутатів, які станов
лять політичну основу СРСР! Хай шириться участь ро
бітників, селян, інтелігенції в управлінні державою!

17. Х«.й живе соціалістична демократія, яка забезпе
чує справжнє народовладдя і соціальну справедливість!

18. Трудящі Радянського Союзу! Боріться за втілен
ня в життя історичних рішень ХХУ з’їзду КПРС,. велич
ної програми десятої п’ятирічки!

Вперед, до нових успіхів у комуністичному будів
ництві!

19. Комуністи! Будьте в авангарді всенародної бо
ротьби за виконання рішень XXV з’їзду КПРС, активни
ми організаторами і вихователями мас!

20. Радянські профспілки! Ширше розгортайте со
ціалістичне змагання за підеищєння ефективності ви
робництва і якості роботи!

Хай живуть радянські профспілки — школа управлін
ня. школа господарювання, школа комунізму!

21. Юнаки і дівчата! Наполегливо виховуйте в собі 
комуністичну перенонаніиь! Вчіться жити, працювати і 
боротись по-ленінсьиому, по-комукістичному!

22. Хай живе Ленінський комсомол — надійний по
мічник і бойовий резерв Комуністичної партії, передо
вий загін молодих будівників комунізму!

23. Хай живуть радянські жінки — полум’яні патріот
ки, активні учасниці трудового і громадського життя! 
Честь і слава жінці-матері, яка віддає тепло свого серця 
вихованню дітей — майбутніх будівників комунізму!

24. Хай живуть доблесні Збройні Сили СРСР, які 
стоять на варті завоювань Жовтня, мирної праці радян
ського народу!

25. Трудящі Радянського Союзу! Боріться за успішне 
виконання плану ювілейного 1977 року! Наполегливо 
добивайтесь підвищення продуктивності праці, ефектив
ності виробництва і якості роботи!

26. Слава передовикам виробництва, які добились 
великих успіхів у соціалістично/лу змаганні за достроко
ве виконання планів десятої п’ятирічки!

27. Працівники промисловості! Боріться за дальший 
розвиток і зміцнення індустріальної могутності нашої 
Батьківщини!

Ширше дорогу новій техніці ї прогресивній техно
логії! ■ •’

28. Працівники промисловості! Наполегливо беріться 
За збільшення виробництва високоякісних товарів на
родного споживання! Оновлюйте їх асортиллент, повні
ше задовольняйте запити радянських людей!

29. Працівники будівництва! Будуйте швидко, доброт
но, економічно і на сучасній технічній основі! Своєчасно 
вводьте в дію нові об’єкти!

90. Працівники транспорту ? зв’язку! Розвивайте і 
вдосконалюйте засоби транспорту і зв'язку! Всемірно 

Центральний Комітет Комуністичної пар

поліпшуйте обслуговування народного господарства, 
певніше задовольняйте запити радянських людей!

31. Трудящі Радянського Союзу! Активно втілюйте 
в життя аграрну політику КПРС!

[ Прискорюйте темпи механізації і хімізації сільського 
господарства, меліорації земель! Наполегливо розви
вайте спеціалізацію і концентрацію виробництва на базі 
міжгосподарської кооперації і агропромислової інте
грації.

32. Працівники сільського господарства! Підвищуйте 
ефективність сільськогосподарського виробництва! Кра
ще використовуйте землю, техніку, добрива, всі мате
ріальні ресурси!

Збільшуйте виробництво і продаж державі продуктів 
землеробства і тваринництва! Боріться за успішне про
ведення зимівлі худоби, занладайте міцну основу висс- 

. кого врожаю наступного року!
33. Громадяни Радянського Союзу! Бережно вико

ристовуйте природні багатства нашої Батьківщини, бо
ріться за їх збереження і примноження!

34. Праціенини торгівлі і громадського харчування, 
служби побуту і житлово-комунального господарства! 
Ширше впроваджуйте прогресивні форми і методи 
роботи! Боріться за високу нультуру обслуговування ра
дянських людей!

35. Працівники державних установ! Вдосконалюйте 
стиль • мої оди роботи апарату, суєоро додержуйте дер
жавної дисципліни, підвищуйте відповідальність і іні
ціативу, чуйно ставтеся до потреб і запитів трудящих!

36. Трудящі Радянського Союзу! Всем;рно зміцнюйте 
соціалістичну дисципліну праці, поліпшуйте організацію 
виробництва! Добивайтесь с-нсномії сировини, палива, 
електроенергії, металу та інших матеріалів!

37. Трудящі Радянського Союзу! Свято бережіть і 
примножуйте соціалістичну власність — плід колектив
ної праці народу, фундамент розвитку всього су
спільства!

38. Працівники народного господарства! Наполегливе
підвищуйте професійну майстерність, оволодівайте еко
номічними знаннями, сучасними методами господарю
вання і управління! •

Ширше ьпроваджуите у виробництво наукову орга
нізацію праці, передовий досвід, найновіші досягнення 
науки і техніки!

39. інженери і техніки! Раціоналізатори і винахідники! 
Активно боріться за прискорення науково-технічного 
прогресу!

40. Радянські вчені! Підвищуйте ефективність науко
вих досліджень, зміцнюйте зв'язок науки з вироб
ництвом!

Слава радянським ученим, які вносять гідний вклад 
у будівництво комунізму!

41. Діячі літератури і мистецтва, працівники культури! 
Високе несіть прапор партійності і народності радян
ського мистецтва! Віддавайте свій талант і майстерність 
служінню народові, справі комунізму, створюйте твори, 
гідні нашої великої Батьківщини!

42. Працівники народної освіти! Виховуйте підростаю
че покоління в дусі ідеалів комунізму, свідомого став
лення до навчання і праці! Вдосконалюйте підготовку

„ кадрів для народного господарства!
43. Працівники охорони здоров’я і фізичної культу

ри! Поліпшуйте медичне’ обслуговування населення, 
активніше впроваджуйте фізичну нультуру в повсяк
денне життя радянських людей!

44. Ветерани революції, війни і праці! Наставники мо
лоді! Беріть активну участь у вихованні молодого поко
ління на революційних, бойових і трудових традиціях 
радянського народу!

45. Піонери і школярі! Гаряче любіть Радянську Бать
ківщину, наполегливе оволодівайте знаннями » трудови
ми навичками! Готуйтеся стати активними борцями за 
справу Леніна, за комунізм’

46. Братерський привіт комуністичним і робітничим 
партія — стійким борцям проти імперіалізму, за мир, 
демократію, національну незалежність і соціалізм!

Хай міцніють єдність і згуртованість комуністів усього 
світу на непохитній основі мармсизму-ленінізму, проле
тарського інтернаціоналізму!

47. Хай живе пролетарський інтернаціоналізм — ви
пробувана і могутня зброя міжнародного робітничого 
класу!

48. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
49. Комуністи Європи! Боріться за досягнення цілей, 

висунутих Берлінською конференцією комуністичних і 
робітничих партій!

5& Братерський привіт нагодам соціалістичних країн! 
Хай. розвивається і міцніє світова система соціалізму — 
вирішальна сиг.а антиімперіалістичної боротьби, оплот 
миру, демократії і соціального прогресу!

51. Хай живе єдність і згуртованість народів країн со
ціалістичної співдружності!

Хай міцніє непорушний бойовий союз комуністичних 
партій соціалістичних країн на основі випробуваних 
принципів марксизму-ленінізму, пролетарського інтерна
ціоналізму!

52. Братерський привіт героїчному в’єтнамському 
народові! Хай міцніє і процвітає Соціалістична Республі
ка В’єтнам — важливий форпост сил миру і соціалізму 
в Південно-Східній Азії!

53. Братерський привіт мужньому лаоському народо
ві! Хай міцніє і процвітає Лаоська Народно-Демократич
на Республіка, яка стала на шг-ях будівництва соціаліс
тичного суспільства!

54. Братерський привіт робітничому класові капіталіс
тичних країн — самовідданому борцеві проти експлуата
ції, засилля монополій, за права всіх.трудящих, за мир, 
демократію і соціалізм!

55. Гарячий привіт народам, які скинули колоніальні 
майдани, борються за зміцнення незалежності, за про
гресивний шлях розвитку, за перебудову міжнародних 
економічних відносин на спрааедливій, демократичній 
основі!

56. Братерський привіт народам, ямі добилися визво
лення від колоніального ярма і ведуть мужню боротьбу 
за зміцнення національної незалежності і соціальний 
прогрес!

57. Гарячий привіт народам Африки, які боркаться 
проти імперіалізму І расизму, проти всіх залишків ко
лоніалізму, за свободу і національну незалежність!

Народи світу! Посилюйте підтримку боротьби наро
дів Зімбабве, Намібії, Південної Африки з.» повну лікві
дацію расистських режимів!

58. Гарячий привіт народам Латинської Америки, як» 
ведуть мужню боротьбу проти гніту імперіалістичних мо
нополій, проти реакції і фашизму за вільний і незалеж
ний розвиток, за мир, демократію і суспільний прогрес!

59. Хай міцніє могутній нездоланний союз трьох 
основних революційних сил сучасності — світового со
ціалізму, міжнародного пролетаріату і націонелькс-ви- 
звольного руху!

60. Братерський привіт знемагаючим у тюрмах і фа
шистських катівнях мужнім борцям за свободу народів, 
демократію і соціалізм!

Комуністи і трудящі всіх країн! Активніше включай
тесь у боротьбу за припинення терору і репресій!

Свободу в'язням імперіалізму і реакції!
61. Братерський привіт робітничому класові, всім тру

дящим і демократам Чілі, які ведуть мужню боротьбу 
проти фашистської реакції!

Народи світу! Зміцнюйте солідарність з патріотами 
Чілі!

Свободу всілії в’язням фашистської хунти!
62. Народи світу! Примножуйте зусилля в боротьбі 

за певну ліквідацію наслідків ізраїльської агресії, за 
встановлення справедливого миру для всіх держав в на
родів Близького Сходу, проти імперіалістичного втру
чання у внутрішні справи арабських країн!

Хай міцн’ють і розвиваються дружба і співробітництво 
між народами Радянського Союзу і арабських країн!

63. Народи європейських країн! Наполегливе добивай
теся певного втілення в життяв3аключного акта Загаль
ноєвропейської наради, пеоетвооення Європи в конти
нент миру, безпеки співробітництва і соціального про
гресу! ’

64. Гарячий привіт народові Кіпру, який самовіддано 
відстоює сгою незалежність від імперіалістичних пося
гань!

Народи світу! Вимагайте виведення всіх Іноземних 
військ з території Кіпру, поважання йото суверенітету 
і територіальної цілісності!

65. Гарячий привіт робітничому класові, комуністам, 
усім трудящим Португалії, які ведуть самовіддану бо
ротьбу за збереження і зміцнення демократичних за
воювань, за вільний і незалежний розвиток своєї країни!

66 Гарячий привіт робітничому класові, комуністам, 
усім прогресивним силам Іспанії, які борються за де
мократичне оновлення своєї країни, за її вільний і неза
лежний розвитсн!

67. Народи азіатських країн! Боріться за зміцнення 
миру, співробітництво і добросусідські відносини, за 
гарантування безпеки в Азії на основі спільних зусиль 
держав кентиненту!

68. Народи світу! Беріться за поглиблення розрядки 
міжнародної напруженості, за ії поширення на всі кон
тиненти! Викривайте підступи сил агресії, реваншизму 
і реакції — ворогів миру і безпеки народів!

69. Народи світу! Добивайтеся, щоб кезастосування 
сили стало законом у міжнародних відносинах, а ядерна 
зброя була заборонена навічно! Посилюйте боротьбу 
за припинення гонки озброєнь, за загальне і повне 
роззброєння!

70. Народи світу! Рішуче виступайте проти виробни
цтва нейтронної бомби! Розробка і виробництво нових 
видів зброї масового знищення повинні бути заборо
нені!

71. Хай живе ленінська зовнішня політика Радян
ського Союзу — політика миру і дружби народів, згур
тування всіх сил, які борються проти імперіалізму, реак
ції і війни!

Хай певністю втілиться в життя вироблена XXV з’їздом 
КПРС програма дальшої боротьби за мир і міжнародне 
співробітництво, за свободу і незалежність народів!

72. Хай живе наша велика Батьківщина — Союз Ра
дянських Соціалістичних Республік!

73. Під прапором марксизму-ленінізму, під керів
ництвом Комуністичної партії — вперед, до нових пе
ремог у будівництві комунізму!

тії Радянського Союзу



З стар „Молодий комуна.}“ 18 жовтня 1&77 року

ЖШ9М
ЖОВТНЯ Ж 0 В т н ю
ТРУД КОМУНІСТИЧНИЙ.!
- . . ' - :---------------------------------------------------- =£ :;   1

60-річчю Великого Жовтня присвятили свій труд 240 тисяч комсомольців і 
молоді нашої області, ознаменувавши минулу суботу комуністичною працею. 
Серед них — робітники ї колгоспники, школярі, учні технікумів та училищ, 
студенти вузів. Тільки на свої робочі місця заступили 112 тисяч юнаків та 
дівчат, 4500 з яких трудилися в складі 460 комсомольсько-молодіжних колек
тивів.

Трудове свято юнь зустріла трудовими ініціативами. В день «червоної су
боти»: . . .
— КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНА БРИГАДА ТО

КАРІВ ЦЕХУ № 5 КІРОВОГРАДСЬКОГО ЗАВОДУ 
ТРАКТОРНИХ ГІДРОАГРЕІА11В, ДЕ БРИГАДИРОМ 
АНАТОЛІЙ СКВОРЦОВ, ВКЛЮЧИЛА ДО ......
КОЛЕКТИВУ ЮРІЯ ГАГАРИНА І ВИКОНАЛА 
ГО ДЕННЕ ЗАВДАННЯ;

— НА ЗАВОДІ «ЧЕРВОНА ЗІРКА» СІМ 
МОЛЬСЬКО-МОЛОДГ/ХНИХ КОЛЕКТИВІВ ЗАКІНЧИЛИ 
ВИКОНАННЯ ДВОРІЧНОГО ПЛАНУ П'ЯТИРІЧКИ;

— БІЛЬШЕ 150-ТИ КОМСОМОЛЬЦІВ МІСТА С8ІТ- 
ЛОВОДСЬКА ВИЙШЛИ НА БУДІВНИЦТВО ПАМ'ЯТ
НИКА ВОЇНАМ-ЗИЗВОЛИТЕЛЯМ, КОТРІ ЗАГИНУЛИ 
В РОКИ ВІЙНИ;

— МОЛОДЬ КОЛГОСПУ ІМЕН] ФРУНЗЕ КІРОВО
ГРАДСЬКОГО РАЙОНУ працювала на споруд
женні БУДИНКУ КУЛЬТУРИ. II ДЕВІЗ; «СІЛЬСЬКОМУ 
КЛУБУ — МОЛОДІЖНУ ТУРБОТУ»;

СКЛАДУ 
ЗА НЬО-

комсо-

— ТРАКТОРИСТ КОЛГОСПУ «ПЕРШЕ ТРАВНЯ» МА- 
ГОЗИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ ВІКТОР ДЕМЧЕНКО 
ТРАКТОРОМ Т-150 ЗАМІСТЬ ЗАПЛАНОВАНИХ ДЕСЯ
ТИ З ПОЛОВИНОЮ ГЕКТАРІВ ЗОРАЗ П'ЯТНАДЦЯТЬ 
ГЕКТАРІЗ ЗЕМЛІ;

— КОМСОМОЛЬЦІ ЗНДМ’ЯНСЬКОЇ ПМХ-1И ВИ
СТУПИЛИ З ІНІЦІАТИВОЮ: «ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРА
ЦІ В ДЕНЬ СУБОТНИКА — КОЖНО/ЛУ РОБОЧОМУ 
ДНЮ П'ЯТИРІЧКИ»;

— ПІОНЕРИ І КОМСОМОЛЬЦІ ОБЛАСТІ ЗІБРАЛИ 
10СС- ТОНН МЕТАЛЕВОГО БРУХТУ ТА 120 ТОНН МА
КУЛАТУРИ;

— ВСЬОГО НА РАХУНКУ КОМСОМОЛЬЦІВ І МО
ЛОДІ К1РОЗОГРАДЩИНИ — 102 ТИСЯЧІ КАРБОВАН-

По-ударному працювали в день комуністичного суботника 
улопці і вантажної колони Знам’янсі.когь локошотіівііого 
депо, яку очолює машиніст-інструктор М. Буряк.

На з н і м к у: члени колони М. Буряка розчищають 
теплотрасу.

ОЛЕКСАНДРІЯ

ро-

спушиги

ре- 
то- 
це-

зісімнадцять 
юнакіз та 
вийшли на

їх було 
тисяч — 

дівчат, котрі 
ювілейний суботиик. 8они
мали перед собою спільну 
мету — зробити своє МІС
ТО святковим, упорядкува
ти вулиці, території під
приємств, парки і сквери. 
Понад чотири з полови
ною тисячі молодих ви
робничників зустріли чер
вону суботу на своїх 
бочих місцях.

Суботиик стаз днем 
кордів. Так, наприклад, 
кар інструментального
ху електромеханічного за
воду Олександр Фоменко 
виготозиз того^ дня зап
частин на 760 карбованців. 
Його товариш, фрезеру
вальник Микола Морозов, 
(обоє, до речі, учасники 
заключного етапу III фес
тивалю молоді України), 
незважаючи на те, що пра
цював неповний робочий 
день, виконав денне зав
дання на 140 процентів. 
Такого ж успіху досяг і то
кар з цього цеху Анатолій 
Можара.

А токарі Богдан Турок 
та Наталка Шевченко з ру
доремонтного зеводу за 
цей же проміжок часу 
виконали по дві денних 
норми.

Робітники тресту «Олек- 
сандріяважбуд», котрі не 
працювали цього дня на 
своїх робочих місцях, зби
рали металевий брухт. 
Всього в місті цим займа
лися 2200 юнаків та дів
чат.

КВРОВОГРАД:
Суботній ранок для учніа 

групи кулінарного училища, 
де старостою В. Наумов, а 
секретарем комсомольсько, 
організації Т.
мався раніше, 
ших, бо саме 
борола право 
ступити до 
комуністичної праці, 
короткого мітингу, І 
бувся у сквері Ленінського 
комсомолу, хлогщі і дівчата 
зайняли свої робочі місця.

— Важко виділити якусь 
групу, — доповіла началь
никові штабу по проведен
ню суботника секретар ком
сомольської організації учи
лища Наталя Кзлаушина, — 
учні трудяться сумлінно. 
Давайте поглянемо.

Різні завдання у груп — 
розбити квітники, 
землю на клумбах, обкопа
ти дерева, впорядкувати 
алеї.

Поруч працювали учні 
технікуму радянської тор- 
гівлі, студенти факультету 
фізвиховання педінституту 
імені О. С. Пушкіна, учасни
ки республіканських зма
гань зі спортивної гімнасти
ки. Помад тисячу юнакіз і 
дівчат навчальних закладів, 
установ, підприємств Кіро
вограда працювали в субо
ту на цій ділянці. Помолод
шав, стаз красивішим сквер 
Ленінського комсомолу.

Довгенко, по
ніж для ін- 
ця група ви- 
першою При- 

роботи в день 
Після 

що від-

на суботнії«

МАЛа ВИСКА
Комсомольці та молодь 

колгоспу «Перше травня» 
ознаменували день кому
ністичного суботника удар
ною працею. Цього дня 
юнаки, та дівчата очистили 
50 тонн качанів кукурудзи. 
Доочищено також 20 тонн 
цукрових буряків. Юнь 
господарства підвищила 
продуктивність праці і 
збільшила денну норму 
виробітку.

Ударно працювали ком
сомолець Василь Лубцов 
та молодий комуніст Вік
тор Демченко.

СВІТЛО ІЮДСЬК:

II а знімку: 

прийшли учні кулінарною учи
лища.

Фото Ю. ЛІВАШНИКОВЛ."

ДВІ СТОРІНКИ З БІОГРАФІЇ 
СТЕПОВОГО СЕЛА. МІЖ НИМИ — РІЗНИЦЯ 

В ПІВСТОЛІТТЯ, РІЗНИЦЯ в ЛЮДЯХ І долях. 
ТА СПІЛЬНЕ ЛИШИЛОСЯ НЕЗМІННИМ — 
САМОВІДДАНИЙ КОМУНІСТИЧНИЙ ТРУД.

СТОРІНКА ПЕРША. Комуністичний суботиик, рік 1925. 
«Семеро очолювали молодь на будівництві сільбуду. Л 

печері про. упали поЕгріЛіі...»—згадує комсомолець двадц.т- 
тнх рокії» «Таило Федотович Мелыш:..

їх була семеро. Перших комсомольців Крас іосі.іхч. Фро.і- 
тосик Яків Кзеа.нііко, діти батраків Яків Дубозий, Сергій 
Письменний, Гриць Сопільник, Антии Нусіовіг, И.-іро ч>ун- 
дірат, Павло Лісльннк. Коли прийняли і< до спілки, вони 
шірішніїї насамперед відкриги сільський Будинок культури 
((.корочено — сі.тьиуд), якни став би штабом ьомсомольсько- 
ю осередку. Але де ного розмістити? Сти-ла у селі зруйнова
ний у громадянську магазин. На нього й упав вибір. Ще з 
зими заготовили очерет па покрівлю, а настала весна — 
Піі шли комсомольці на перший свій суиотіїик. Вини: ля 
не самі, а з усією свідомою молоддю села. Насміхання кур- 
нуленкіа, погрози, плеторо кепі погляди — і супроти їм ве
села, молода праця, завзяття, пісні: За кілька суботмикіз 
сі.іьоуд иуло поставлено. Почалися комсомольські зоори, 
лекци, концерти, вистали самодіяльного театру.

Ллє переміни давилися не леї ко. Вертаючись додому із 
суоотника, комсомольці часом натикалися нл куркульську 
„асаду. В нічному провулку стріляли по Григорію письмен
ному, гурт куркуленків кі.і/ям цоиив Павла Аіе.тьні.ка. иль
ки ОДИН епізод ІУС.І року — три Д1!1 підряд лунали кострі 1.1 
на оерезі Сухого іаш.іика. йшла ліквідація куркульської 
банди .Литра 1 райаря. Оточені в иудин .у, оінд-іі.і відмови
лися зд ітись. 'Дсі’елося оратися за зоремо. Кроз... Втрати то
варишів.

■ а вони вистояли, комсомольці дьадцяіпх, як вистояла і 
їхня країна, не рахуючись ні з ііке.ми. труднощами, ні з яки
ми втратами. Заради світлого майбутньої з:

Сторінка Ді'Уіл. комуністичний суоотник, рік 1977. 
«Усі наші учні, як один. ста.н: до раіютн. 1 трудилися 

самовіддані», — розповідає сдчрсіар ким сом о іье л.иі opium- 
заціі хчуасносілкієськсї се;-едньеі ніколи Laui кранець.

Ранок 15 жовтня в шкоті почався святково, урочиста лі
нійка. ііскладані.я квітні до пам ятника Леніну. Зі спогада
ми перед учнями виступили комсомолець двадцятих рокит 
Пасли Федотович Мельник, перша трактористка села Марія 
Марківна іяшренко, про історію комуністичних суоотлиьіч 
розповін секретар шкільної партійної організації Анатолій 
Олександрович дейнеко. Л поим команда директора школи 
В. С. пері вепської о, яку зуст ріли радісним ііожіїаслениь.-і: 
«До ророги!»

Фронт роиоти у юних краспосілківців цього дня був удар
ним — пі гектарів соняшнику! На такій площі потрібно бу
ло допомогти колгоспникам зібрать врожай, і учт і честю 
справилися з поставлення завданням: і кількість, і якість 
зробленої о відповідали дню комуністичної праці.

Особлива місія була в ударною комсомольською загону, 
сформовініого комітетом комсомолу школи з Підміиинкіи на
вчання, активістів. Всип впорядковували саягнні села -- не
цілії воїнів-внзволигелів. А втім, у загоні поряд зі старшо
класниками — і алею Карташовою, Миколою Дорошком, Ци
лею Прснко, Людою ЗДанзюк і їхніми товаришами відзначи
лися старанністю н ті, хто ще тільки мріь про комсомол. 
Найбільш відзначилися п'ятикласниці Каля Доысцко ( «Люда 
Крамар. Знайшли своє діло іі жовтенята — нони прибрали 
шкільне подвір’я, центральну вулицю села.

— Ми звикли до хорошої праці нашої .тіддосгаючої зміни,— 
каже і олова колгоспу. «Шляхом Леніна» Сава Кузьмич Д-з- 
рошко. — Наші механізатори іі досі з тепле гою згадують, як 
допомагали школярі влітку. 1 подарунок, який виділив їм 
ьолгосії — кольоровий телегізор, вони заслужили по праву. 
Ну а сьогодні, ча суоотннку, — ентузіазм найвищо? нроии. 
Я б сказав, традиційний комсомольський вогник у роботі!

ДВА. ДНІ і. історії се.і.-і. Віддалені і.івс.оліиям один 
зід одного: грізний, тривожний — у дваддпь и’яі-зму, 

. і мірний, урівноважений — у сімдесят сьомому. Але кожен 
із ні:х позначений одним — завзяттям, самовідданістю у 
іріці підростаючого покоління. Комсомольці дв.ідцяїнх уж- 
г.і:правд.йти покладену на и.іх над'.іо: он '-.расует:>.:и під сон
цем ікне колгоспне.село — Будинок культури, двоповерхова 
j.'ko.tu. табори т;>: кіарпі'х бригад, ферми'. Вони звели це 
-своїм трудом Вони ВІДСТОЯЛИ його В боях. КОМСОМОЛЬЦІ сім
десятих готуються прийнятії естафеїу у свої руки 1 ден» 
суботника показав, що майбутнє села Красіюсілш — в ш- 
Дійних, працьовитих руках.

О. ЖУРБА.
с. Красноеілка
Олексгидрівського району.

Сюдй приходйтимуть І СПВОЧОЛІ 
ветерани, і гі, хго ніколи не бачив 
страхіть війни. Приходйтимуть у 
свята і в будні. Приходні ймуть з 
квітами і почуттям вдячності...

При в’їзді у Світловодськ, у се
лищі Ревівці, споруджується па
м'ятник воїнам — героям Великої 
Вітчизняної війни. З ініціативи 
комсомольців заводу чистих мета
лів імені 50-річчя СРСР юнаки і 
дівчата міста взяли шефство над 
його будівництвом. У день кому
ністичного сі ботинка 150 моло
дих трудівників заводу чистих ме- 
таліз, виробничого об’єднання 
«Дніпроекергобудіндустрія», учнів 
восьмирічної школи Яз 9, ТУ № 5 
розрівняли тут схили пагорба, об
клали їх дерном.

До славного ювілею Великого 
Жовтня пам’ятник буде відкри-

то — таке слово дали молоді світ- 
ловодці. Вони проведуть іще не 
один субот ник, працюватимуть 
тут після змін, після уроків.

А всього на суботиик вийшло 
понад 15 тисяч юнаків і дівчат. З 
них 3107 чоловік були зайняті бла
гоустроєм територій підприємств, 
установ і шкіл, інші працювали 
безпосередньо на своїх робочих 
місцях, збирали металолс-м.

Днем ударної праці став кому
ністичний суботиик на підприєм
ствах міста. Плавильник цеху № В 
заводу чистих металів Віктор Про- 
копець обслуговував шість пла
вильних установок замість чоти
рьох і виконав понад півтора змін
ного завдання. Такий же темп тріь 
мали Віктор Жирков з цеху № Ьмали Віктор Жирков з цеху № 
та багато інших.

с. тишко, 
громадський кореспондент 
«Молодого комунара*.

ОНУФРІЇВНА:
Приклад 

суботнику 
дізчата районного 
«Сільгосптехніка». Вийшли на су- 
ботник усі організовано й друж
но, навіть Василь ГІлахотішй, во
дій автоколони, переможець со
ціалістичного змагання, котрого 
преміювали туристською путівкою 
до Болгарії, здивував усіх, при
йшовши з диспетчерську із сло
вами:

— Давайте мені роботуї
— Тобі ж завтра до Болгарії 

від’їздити. Коли ж зберешся?
— Встигну. А перед від’їздом 

хочу попрацювати.
А втім, зразки ударної праці по

казали всі. 1 сьогодні високий, чор
нявий Василь Плахогпий в гурті 
болгарських ровесників, певно, за
хоче розповісти, як завзято вози
ли цукровий буряк його друзі

сумлінної праці на 
показали юнаки та 

об’єднання

Віктор Овчарник, Володя Серьо- 
іін. Вісімнадцять машин 
ди з поля

снува
ло цукрозогє» заводу. 

Блінько 300 топи цукрового буря
ка перевезли водії їхньої автоко
лони у день свята праці. Майже 
півтори норми!

Не менш старанно ремонтували 
тракторні причепи слюсар Воло
димир Мапдрнгеля та електрозвар
ник Валерій Галенко, вивози» ор
ганічні добрива на поля бульдо
зерист Віктор Омельченко.

Та найвеселіше було гам. де іи 
женерно-техі.ічні працівники на 
чолі з комеомолік'ькіїм ватажком 
Тамарою Крейдич упорядковували 
територію «Сільгосптехніки». Там 
вже пісень було, жартів! І після 1 
дбайливих рук юнаків та дівчат 1 
усміхнулось подвір’я, просторіши- І 
мн стали клумби, засяяли вікиа у 1 
променях осіннього сонця.

Ні, це пожалкував таки Василь І 
Плахотнпй, що принтов на субот | 
ник!
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КОМСОМОЛЬЦІ ЗАВЖДИ ЧЕСТЬ

ЗМОЛОДУ

О КОМСОМОЛУ вибувають 
за віком, аяе з комсомо

лом не прощаються. Це я Зг.ао 
точно. В цьому я переконуюся 
щодня, коли зустрічаю Галину 
Василівну До.нчещто, Любов 
Василівну Лимаренко, Олек
сандра Сергійовича Кл-здниць- 
кого — наших ветеранів, на
ставників, друзів. І не біда, що 
роки вже на ті. Комсомольські 
суботники — їхні суботники. 
Приходять на них самі і працю
ють з таким молодечим запа
лом, наче скинули з себа доб
рим десяток літ. Аж завидки 
беруть.

Нещодавно спілчани Знам’ян- 
ського сиззаводу зробили ду
же хорошу справу. З ініціативи 
комсомольських активістів під
готували і провели вечір тру
дової слази, на який запросили 
ветеранів праці. Цікавим, хви
люючим був вечір. Ще довго 
згадуватимуть його і молоді, і 
ветерани. А я ось про що ду
маю: можливо, він і не вдався 
б таким пам’ятним, ялби не до
помога секретаря партійної 
організації підприємства Раіси 

т^анівни Суржок, комуністів 
заводу.

Ось така дружба молодих і 
ветеранів у нас завжди; у пра
ці, на дозвіллі, у громадських 
справах. Підприємство невели
ке, комсомольсько-молодіжний 
колектив є тільки в лаборато
рії, а в цехах змінні майстри 
ставлять дівчат поруч досвідче
них робітниць. Користь від цьо
го — подзійна. Скажімо, моло

року
СО

дій дівчині відразу важкувато 
виконувати складну операцію, 
що вимагає неабияких навиків. 
Тож вона має можливість при
дивитися, повчитися у старшо? 
людини. А от стерилізацією 
приміщень займаються молод
ші. І непогано виконують свої 
обоз язки, недарма ж цехи на
шого заводу вважаються одни
ми з найчистіших у республіці.

Звичайно, це не означає, що 
молодь зайнята тільки на сую 
допоміжних роботах. Та й сло
во «допоміжний» тут не підхо
дить. Кожна операція у нас 
основна, за продукцію відпові
дають усі без винятку. Така 
специфіка виробництва. Колек
тив — складний механізм, у 
ньому есе взаємозв'язано. Ме
тод взаємоконтролю міцно 
прижився на підприємстві. Ду
маю, це відіграє не останню 
роль у підвищенні якості.

Та головний контроль — на
ша совість. Робітнича й комсо
мольська. Коли робітниця 
виконує свою операцію, вона 
вже ніби дивиться вперед: а 
яку оцінну дадуть її роботі на
ступниці? Вона дизиться на се
бе їхніми очима.

Коли ми, лаборанти, даємо 
гарантію якості продукції, це 
значить, що результати аналі
зів перевірили не один раз. 
Бо ми — остання «інстанція». 
І, скажу без перебільшення, чи 
не найбільша відповідальність 
лягає саме на працівників ла
бораторії.

Молоді дівчата, комсомолки 
не можуть працювати абияк, 
бо перед ними зазжди приклад 
старших, ветеранів, наставни
ків, які дали путівку з робіт
ниче життя. Успішно несуть 
ударну трудозу аахту на честь 
60-річчя Великого Жовтня Віра 
Ємчанко, Валя Копилова, їхні 
подруги. Кожна молода робіт
ниця взяла на 1977 рік підви
щені соціалістичні зобов я- 
зання.

Особисто я на Знам'янсько- 
му сирзазоді працюю десяіь 
років. Добре знаю колекіив. 
1 мене добре знають. Нещодаз- 
но стала кандидатом у члени 
КПРС, а рекомендацію дала 
комсомольська організація. 
Дуже щаслиза, що вірять мені 
дівчата.

Під час обідньої перерви го
воримо про нову Конституцію 
Країни Рад. обмінюємось вра
женнями аід роботи позачер
гової сьомої сесії Верховної 
Ради СРСР, 1 думка у всіх од
на: це наша Конституція, вона 
дає нам право жити і працюва
ти в такому дружному колек
тиві, де існує взаємоповага і 
взає.мозідпозідальність, де нор- 
мою житія стати щирі, това
риські стосунки між ветерана
ми і молоддю. Де юність 
не підвладна рокам.

А. ДЖУЛАИ, 
лаборантка Зма-м’янського 
енрзаводу. \

ДОРОГОЮ
ДОБЛЕСТІ І СЛАВИ

16 жовтня минуло 55 років з того дня, як на V Все
російському з’їзді РКСМ було прийнято рішення про 
інефстзо Російської Комуністичної Спілки Молоді 

Цкд робітннчо-селг.нськнм Червоним Флотом.
Ось уже понад півстоліття Ленінський комсомол і 

Вінськоьо-Мцрськиц Флот зв язуюгь узи бойової 
нерозривної дружби. В далекому 1922 році комсо
мольці, які прийшли на флот, стійко переносили труд
нощі, з великим ентузіазмом учились і працювали, 
ремонтували і відбудовували кораблі

У розмові з кореспондентом ТАРС кандидат істо
ричних наук, адмірал С. Є. Захаров'розповів, що в іі 
роки для більш активного залучення трудящих до 
будівництва Військово-Лїорщ.кьх Сил республіки за 
рішенням ЦК РКСМ. схваленим Центральним Комі
тетом партії, було проведено «Тижні Червоної о Фло
ту». Скрізь на місцях створювалися спеціальні комі
сії, з участю військових моряків проводились масові 
мітинги, збори та бесіди, видавались плакати й лис
тівки.

Уже влітку 1924 року крейсер «Аврора» і навчальне 
с-дно «Комсомолец» з курсантами військово морських 
училищ иа борту здійснили 47-деннс навчальне ч.та- 
гщчія за маршрутом Кронштадт — Берген *Аур- 
Мс-ікьк — Архангельськ -- Тронхейм — Кронштадт. 
Це- був перший закордонний похід радянських кораб
лів. До десятиріччя шефства комсомолу над фло-.ом 
кількість комуністів і комсомольців досягла 75 про- 
ьс-нтів усього особового складу ВМФ. Широко роз
горнулась мережа військово-морських навчальних 

кіклгдіїі усік ступенів, де основним кістяком були 
комсомсльці.

У роки Великої Вітчизняної війіш дружба Ленін
ського комсомолу з Військово-Морським Флотом ще* 
більше зміцніла. Комсомольські організації постійно 
підтримували і зміцнювали зв'язки з військовими мо
ряками, полатали їм всемірну допомогу. Коли в на
шій країні розгорнувся патріотичний рух по_ збиран
ню коштів на бойову техніку для Радянської Армії і 
Флоту, пай ікііівнІіЛх участі, у цьому взяли комсо
мольці.! вся молодь. На зібрані ними козли було 
збудовано 150 бойових кораблів, баг.ио літаків та ін
шої бойової техніки. . _

Рік у рік міцніє дружба комсомолу і Флоту. СоО- 
їодні, ЯК і 55 років тому, вена є свідченням великої 
любові радянського народу до наших доблесних Вы- 
ськово-Мбрських Сил. Усе не сприяє збагаченню ду- 

•‘.овиогз жнгтя осббсзоїо складу, допомагає вг.хо’.ап- 
і;ю комуністичної ідейності, мужпосіі І СТІЙКОСТІ МО
РЯКІВ. Відроджено добру традицію двадцятих і 
Чидцятих років — направляти молодь у вищі 151,1 
'-ьково-морсткі училища за комсомольськими пу гі;я<«і- 
Щі. Це допомагає комплектувати навчальні заклади 
і Г-гщіім’і представниками Ленінського комсомолу, 
И-Одовжувачамп славних традицій старшого псколіл- 
'‘2>‘Так. торік кожен п’ятий юнак, зарахований кур- 
еаитом у Вище військово-морське училище, мав пу
тівку комсомолу. Зовсім недавно ЦК ВЛК.СМ розгля
нув питання про дальший розвиток шефства комсо 
Уельських організацій над кораблями і частинами 
Військово-Морського Флоту. В прийнятій постанові 
намічено конкретні заходи, які сприятимуть дальшо
му поглибленню Міцніючої співдружності Ленінської о 
комсомолу і морського флоту нашої країни.

ПЕРЕХРЕСТЯ ДУМОК
ЗАДУМІВ

ТРИДЦЯТЬ- СТАРШИХ ■ 
ЗУСТРІЛИСЯ З ІВОР-

ЧИМН ПРАЦІВНИКАМИ «МОЛОДОГО КОМУНАРА*. 
АКТОВИЙ ЗАЛ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 24 м К1РО- 
ВОІРАДА ІІА ДВІ ГОДИНИ ПЕРЕТБОРИВСЯ НА 
«КРУІЛИИ СИЛ» ЦІКАВО! 1 ГІРШІ Ції ПОВОЇ POJ- 
мови.

— • 3 сагаор.----
Ю. ДМИТРЕНКО

Художньо-документальна розповідь
Митрофан Калько зібрав у резкомі командирів рот, куле

метних гнізд, кінної розвідки. Вдивлявся в посурозілі обличчя 
своїх товаришів. Командир першої роти Дем'ян Лісник, дру
гої — Ісак Горділей, кулеметники Сосна, Діордіца .. З цими 
людьми їм з Трипольським відстоювати зладу Рад.

— Говзриші командири. Пропоную не сидіти склавши руни, 
чекаючи приходу Червоної Армії. Не сьогодні-завтра повста
нуть більшовики Єлисазетграда, влада петлюрівців впаде з 
усьому повіті. Резко/л пропонує виступити на поміч більшови
кам Добровеличківіси, ГнсПІВКИ, інших сіл... Треба ГОТ/ЕоТИСЯ до 
иаступу на Помічну... Ще одне: не дати петлюрівцям зіпсувати 
залізничне полотно. Я маю на увазі ділянку Новоукраїнка — 
1 іомічна. Про це просив нас Новоукраїнський резком. Ви ж 
знаєте, осноєне тут — міст. І гайдамаки намагатимуться його 
зруйнувати...

— Крім того, —Митрофан на мить замовк, прислухаючись до 
далеких артилерійських залпів, — є відомості, що Фока Ме- 
лешко організовує з петлюрівців, котрі зосталися в Глодосах 
та дс-зколишніх хуторах і селах, банд/. Не виключено, що гай
дамаки спробують напасти на село... Біля Ерделівки, Хмельо
вого появилися банди Масла, Чорного борона... Словом, за 
ділої

нал;н;т

І
МИНУЛО! СЕРЕДИ СТО 

П10 Н LPВОЖА1 И X ОІІЛ АС і і

Спершу бу.ін слухачами молоді ватажки нашої слав
ної піош-рії та комсомолу. Перед ншаи виступив заві
дуючий шкільним відділом газети Олександр Ракіїї. 
Він розповів про провідні рубрики відділу, окремо спи
нився на тому, яі. готується сторінка «Бий, барабан!», 
які питання піонерського жигтп вона порушує, закли
кав присутніх активніше включатися в роботу громад
ських коресноіідситі'з «Молодого комунара».

Викопуючий обов’язки завідуючого відділом пропа
ганди Юрій Дмитренко проінформував учасників зу
стрічі про ткоочиїі набуток відділу напередодні 6і)-рі-<- 
чя Великого Жовтня і про тс, що наближається ще 
одна славна дата — 60-річчя Ленінської о комсомолу. 
Де ці-ою ювілею, який відбудеться наступного року, 
комсомолів і молодь готуються з особливим піднесен
ням. До речі, на сюріпках обласної молодіжної газсін 
друкуватиметься колективний твір — історія комсомолу 
нашого краю. Його авторами станут.'» зовсім Ю’іі дон>і- 

• суьачі газети і сивоголові ветерани ВЛКСМ.
Член обласною літературного об’єднання Валерій 

Гончаренко поділився своїми творчими планами, розпо
вів про задуми і твори членів міської молодіжної літ
студії «Сівач», яка працює при редакції «Молодого ко
мунара». Наостанку В. Гончаренко прочитав уривок з 
поеми «Дума пре червоного вершника» та нові вірші.

А потім принципово, з-пристрастю виступали старил 
піонерзожаті Л. Мальцева з Устннівського району, 
В. Барабанова із Світловодська, кіровоградка С. ікач 

та Тиші. Схвальні відгуки, критичні злува кспня, ділові 
пропозиції — все це вилилось у дружню, відверту роз- 
мозу про окремі номери газети, проблемні матеріали, 
оформлення тощ.і. Наприклад, В. Барабанова запропо
нувала оголосити в газеті фотоконкурс, присвячений 
історії« Ленінського комсомолу. К. Яструб з ГІетрівсько- 
го району висловилася за те, щоб на сторінках газети 
повніше висвітлювався внутрішній світ підлітків, ішло
ся про їхні духовні запити і, безумовно ж, більше на
давалось вагч рубриці «Вожатий».

Особливе пожвавлення викликала анкета клубу «Мо
лодої сім’ї». Тим більше, що ця рубрика нещодавно 
появилася на сторінках нашої газети. В анкету ванні 
активну участь узяло близько 1*0 чоловік. Цс В. Іарая- 
чук з Помічної, Л. Боса з Устннівського району, С. І'ад- 
зезіл з Позоукраїнськоіо та інші. Ось кілька впинів 
з відповідей иа анкету: «Сім’я в радянському суспіль
стві' — це початкова школа ннховаиня діи-й». «Щас
ливою може бути лиш та сім’я, в якій с ділі», «По
трібно боротися за сімейне щастя».

Звичайно. ми не маємо змоги процитувати рядки й 
Г.ОЛСВИ1П- учасників анкетування, але можемо стверди
ти що майже всі вони на запитання «Твоє уявлення 
про ролі, сім’ї н радянсько»«у суспільстві?» відповіли 
одноголосно: «Міцна сім’я — міцна держава»..

Дзі години щирої і відвертої розмови перетворились 
на своєрідне перехрестя думок і задумів. Думок про 
наше молоде сьогодення і ного світлу звитягу. Творчих 
задумів на нелегкій журналістській ниві.

Газета І читач. Дві години уважно й критично горта^ 
ли сторінки «Молодого комунара.» всі учіснякя цієї 
зустрічі.
? ' -.В. ВАСИЛЕНКО».

«...ПОСІВИ ХОРОШІ...»
Микола Бобришез сидів за столом у позітчиконномі і ста

ранно виводив скрипучим пером звіт про свою поїздку до 
І'лодос:

«...21 березня 1919 року були перевибори волосної Ради. 
До нової Ради ввійшли виключно комуністи. Іоді ж органі
зувався комуністичний осередок, до якого записалося понад 
би чоловік, і комітет бідноти, який відразу приступив до 
виконання своїх осоз язків. Ним. уже взято на облік увесь 
хліб... —

Чзсіину реманенту з маєтках розкрадено, зсе, що лишило
ся, взято на облік. Аліба з селі дуже багато. Комітет бідноти 
робить ревізію хліба, бере його на облік і звозить на прий
мальний пункт. Там його розподіляють поміж населенням, 
частину залишають на посів, а залишок продаватимуть закуп
никам від Радянської влади для міст.

Усю землю, відведену під озимі, засіяно. Повіви хороші. 
Насіння ярих на посів цілком достатньо. Скоро приступа
тимуть до сівби, як на своїй, так і на поміщицькій землі. 
Вживається заходів... » — Бобришев на мить зупинив перо, 
подумав і дописав: «...рішучих заходів для припинення само
гоноваріння. До косої влади ставляться зі співчуттям...»

Микола знову нє-едозолєно поморщився. Якось сухо зоно 
ві ходить на папері. Не його оце справа, папірці писати... Ну 
ЯК ВИСЛОВИТИ, ЩО ГЛОДОСЯНИ вже живуть НОВОЮ владою, під
тримують усі її починання?.. Перо знову ковзнуло по біному 
аркушу: «...дуже зі співчуттям. Більшість — співчуваючі кому
ністам...»

Цієї хвилини двері нечутно відхилилися, і до кабінету зазир
нула біляза секретарка:

— Миколо Кіндратовичу! Швидше кінчайте... Одне ваше по? 
відемлечня з Глодоської волості лишилося!

Бобришез нзуєажно кивнув. Подумки він був уже не тут, у 
поеітвиконкомі, а там, у Глодос-зх... Пригадалися розповіді 
Трипольськсго. Ні, не легко було більшовикам зазо-’оьаіи оцю 
більшість, г.ро яку він щойно написав у звіті... Ще й сьогодні 
бродять Хмелівським, Тишківським лісами недобитки банди 
М’елешка. Зовсім недавно стало відомо, що праві українські 
націоналісти Мізін, Нестеренко, Калюжний, котрі поки що за
таїлися, намагаються налагодити зв’язок з Ьілсю Церквою, де 
розмістився штаб петлюрівських банд. Жаль, що не едалося 
затримати у Нестеренка петлюрівського емісара Кирила Ляш
ка, який приїздив до ( лодос, щоб виявити потреби націона
лістів у грошах, зброї. Чи не тому й почастішали останнім ча
сом напади нечисленних банд на комуну, почали крутитися во
ни П'Д Глодосами?

Спливло в пам'яті, як відстрілювався разом з товаришем, по
вертаючись із комуни до Глодос...

Так, більшовицький комітет у селі провіз титанічну роботу:.. 
Вовненко, Остапенко, Трипогьський у важких умовах зуміли 
здобути на виборах до волосної Ради позну перемогу кому
ністів... Комуністичний осередок, у якому понад 50 чоловік... 
Для села, де так багато націоналістично настроєних селян, не
абиякий /спіх..-. Як би це відзначити в повідомленні»

Думки снували у свідомості, випереджаючи одна одну. Хо
тілося якнайреальніше змалювати обстановку у волості, та ку
дись поділися погрібні слова. Пережите не знаходило виходу, 
Бобришев гнівався на свою невправність, раз по раз зиркав 
на годинник...

Знову появилась у дверях секретарка, мовчки докірливо по
хитала голевою. Микола швидко дописав кілька спів про ро
боту комітету бідноти і, нездоволений сам собою, тим, що не 
зумів як слід описати, по-справжньому оцінити роботу гло- 
доських більшовиків, не перечитуючи, чітко аизів: <:М. К. Боб
ришев, нач. відділу управління політвиконкому. 2.ІУ.1919».

Моечки простяг списаний аркуш секретарці. Деякий час іще 
непорушно сидіз за столом і думав про ге, щоб зін іще зміг 
написати про роботу глодоських більшовиків. І чим більше за
мислювався нзд цим.ги/л ясніше розумів, як не відображають 
оті погпішно складені працівниками повітвиконкому повідом
лення про становище у волостях, тієї величезної роботи, що 
провадиться на місцях...

(Закінчений. Поч. в газетах за G. II, 15 жевгпд ц. р.)« 1
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НАЗУСТРІЧ
60-РІЧЧЮ ВЕЛИКОГО жовтня

[ УЛАН-БАТОР. Колектив шахти «Налайха-Ка- 
літальна» рапортував про нову трудову перемоіу, 
здобуту в соціалістичному змаганні на честь 60-річ- 

Великого Жовтня. За три квартали тут додатка» 
во видано на-гора 65 тисяч тонн вугілля. Гірники 
яервепця вугільної промисловості Монголії зобов’я
залися завершити річний плав до ювілею Жовтневої 
революції і видобути понад план 100 тисяч тонн ву
гілля.

і ХАНОЙ. Вийшла в світ підготовлена відділом 
пропаганди ЦК Комуністичної партії В’єтнаму кни
га «Жовтнева революція». Відзначаючи 60-річчу 
Жовтневої революції, підкреслюється в передмові, 
в’єтнамський народ значно розширить свої знання 
про соціалістичну революцію, про царксизм-левінізм, 
зміцнить солідарність з народами Радянського Сою
зу, інших соціалістичних країн, з борцями за мир в 
усьому світі.

ЛЮКСЕМБУРГ. Для проведення заходів, присвя
чених 60-річчю Великої Жовткової соціалістичної 
революції, в Люксембурзі створено місцеві ініціа
тивні комітети, очолювані бургомістрами міст. До 
складу загальнонаціонального комітету по святку
ванню ювілею Великого Жовтня увійшли визначні 
державні і громадські діячі.

ТОКІО. З великим успіхом пройшла в японській 
столиці виставка радянських книг, присвячена 60- 
річчю Великого Жовтня. В центрі ексйозииії — пра
ні з теорії і практики марксизму-ленінізму, видання, 
які розповідають про різні аспекти б. дівн.іціі’а ко
мунізму в СРСР. Багато токійиів передплатили на 
виставці радянські газети і журнали, придбали юві
лейні видання книг марки і листівки. Із столиці вис
тавка переїжджає в інші міста Японії.

АНТАНАНАРІВУ. В демократичній песіг, бліці Мада
гаскар створено національний комітет по святкуванню 
СіО-річчт Великої Жовтневої соціалістичної револю
ції. В опублікованому комюніке підкреслюється, що 
Мадагаскар який твердо став на шлях побудови со
ціалістичного суспільства, розглядає Великий Жов
тень як подію величезного міжнародного значення, 
що змінила обличчя всієї земної кулі.

(ТАРС)
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У мальовничому куточку Оникіїв- 

ського лісу розташована туристська 
база обласної ради по туризму та 
екскурсіях з поетичною назвою 
«Лісова пісня». Вона стала улюбле
ним місцем відпочинку кіровоград- 
ців. Тут є все: ліс, вода, чисте по
вітря. До послуг відпочиваючих — 
добре впорядковані приміщення, є 
де смачно пообідати.

У вихідні дні в «Лісовій пісні» 
особливо людно. Найбільшу увагу 
відпочиваючих, шанувальників при
роди привертає могутній дуб, об
хват якого — 4 метри 22 сантимет
ри Його діаметр дорівнює приблиз
но 1 метрові 34 сантиметрам.

На узліссі, при дорозі, стоїть дру
гий дуб-велетень. Він досягає в об
хваті 3 метрів 85 сантиметрів (діа
метр — І метр 23 сантиметри).

Скільки ж років цим дубам-кра- 
сеням?

По товщині стовбура дерева важ
ко визначити його вік. Але якщо по
рівняти розміри оппкіївських дубів 
з овіяним легендами 700-літнім за
порізьким дубом (вів має в обхваті 
6 метрів 32 сантиметри) або з хар
ківським 185-літнім дубом (його 
діаметр — 98 сантиметрів), то мож
на встановити їхній приблизний вік: 
першому — 400—500 років, друго
му — 250 років. Якщо їм навіть і 
менше літ, то овикіївські патріархи 
багато «бачили» й «чули» па своєму 
віку. Ці велети — гордість Оникіїв- 
ського лісництва, визначна пам’ятка 
природи вашого краю. Проходячи 
повз дуби, ліедп зупиняються, ми
луючись їхньою красою, відпочива
ють під крислатим віттям, фотогра
фуються.

Неподалік лісництва, 
кієвому, теж ростуть два 
дуби-близнюки. Віку близнюків ще 
ніхто не визначив. Та їм чимало літ.

Дуби ростуть дуже повільно. Лю
бителі природи повинні зробити все, 
щоб продовжити життя оникіїв- 
ським зеленим богатирям.

М. НОЖНО В, 
позаштатний інспектор облас
ного Товариства охорони при
роди.

ОЦЕ ТАК ДУБ! СПРАВЖНІЙ ВЕЛЕ
ТЕНЬ ОДНОМУ НЕ ОБХВАІППІ ПАТ
РІАРХА. ВСІЄЮ СІМ’ЄЮ ЛЕДВЕ ОБ
НЯЛИ ЙОГО.

НА УЗБІЧЧІ ДОРОГИ. ЩО ВЕДЕ ДО 
СЕЛА. ШЕПОЧУТЬСЯ ДВА ЗЕЛЕНИХ 
ДУБ11-КРАСЕНІ. У СПЕКУ ВОНИ ГОС
ТИННО ПРИЙМАЮТЬ ПОДОРОЖНІХ 
ПІД СВОЇМ віттям.

Фото автора.
*

Редсіпор М. УСПАЛЕНКО.
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ПРИЙМАЄ СЛУХАЧІВ

НЛ Т977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Професійне училнвце
’ІЄрн9Гівськоко канво.ЕЫЕо- 
СуКОН ВЕОЕ О КОМбІНВТу 
імен*  50-рі’В’ія
Радянської У краї ке ви
ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НАБІР УЧНІВ

Лід 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Зёклед готус висококваліфікованих стрічкарок, рів- 
ничниць, прядильниць, мотальнииь-сунлиьнмць, ткаль, 
крутильниць, операторів чесальних машин з умінням 
виконувати ообсту контролера за освоєною спеціаль
ністю.

На нзечання приймають дівчат віком 15—20 років- 
Строс навчання на спеціальностях «Стрічнарка», 

«-Крутильниця», «Мотальниця-сукальяиця», «Опера
тор» — 1 р-’к на спеціальностях «Рівчич.-іиця», «Пря
дильниця», «Ткаля»: на базі 10 кпасіз — 1 рік, на ба
зі 8 класів — 2 роки.

Учням виплачують стипендію в розмірі від 36 до 
44 карбованців на місяць, на 8 місяців надають гур
тожиток. До надання місця в гуртожитку вени про
живають на приватних квартирах (оплата за рахунок 
комбінату). Адреси квартир-дає заклад.

Пір, час виробничої практики учні одержують зар
плату.

Випускникам присвоюють 3, 4, 5 розряди по вибра
них спеціальностях і видають атестат про закінчення 
училища.

Час навчання в закладі заоахоєується до трудово
го стажу.

Учні училі ша мають можливість одночасно вчити
ся ,у вечірній ШКОЛІ робітничої МОЛОДІ і в механіко- 
техкогогічнему технікумі, и_о знаходиться у примі
щенні професійного училища..

Тих, що закінчили училищу, до цього технікуму 
приймають поза конкурсом.

Вступники до профтехучилища подають документ 
про осеіту (оригінал) свідоцтво про народження, 
характеристику, автобіографію, 6 фотокарток (3X4 
см), медичну довідку (форма Ч® 286). довідку з міс
ця проживання.

Зарахував я до закладу відбірна но/хісія прово
дить без екзаменів.

Початок навчання — в міоу комплектування груп.
Адреса училища: м. Чернігів-23, еул. Щорса, 64, 

професійне укипиш? Чернігівського иамеольно-гу- 
ноннсго комбінату імені 5С-річчя Радянської України.

• ДИРЕКЦІЯ.

На відділення приймають осіб із 
закінченою середньою освітою з 
числа передових робітників, кол
госпників, то мають безперервний 
стаж практичної роботи не менше 
одного року, і звільнених у запас 
із лав Збройних Сил СРСР.

Підготовка проводиться па такі 
спеціальності:

1. Технологія і комплексна меха
нізація підземної розробки родо
вищ корисних копалин*)

2. Організація управління гірни
чими підприємствами*).

3. Технологія і техніка розвіду
вання родовищ корисних копалин.

4. Маркшейдерська справа*).
5 Будівництво підземних споруд 

і шахт*).
6. Геологія і розвідування родо- 

-вищ корисних копалин*).
7. Гірничі машини і комплекси зі 

спеціалізаціями:
а) виробництво і конструювання 

гірничих машин та комплексів;
б) машини та устаткування зба

гачувальних фабрик.
8. Гірнича електромеханіка.
9 Електрифікація та автомати

зація гірничих робіт.
10 Збагачення корисних копалин.
11. Техполоіія машинобудування, 

металорізні верстати й інструменти.
12 Промне нова теплоенергетика.
13. Металургія чорних металів*).
14. Металознавство, устаткування 

і технологія термічної обробки мета
лів.

15. Обробка металів тиском*).  ,■
16. Механічне устаткування за

водів чорної металургії.

НА ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

17. Машини та апарати хімічних 
виробництв.

18. Хімічна технологія твердого 
палива.

19. Технологія рекуперації вто
ринних матеріалів промисловості.

20. Автомобілі та автомобільне 
господарство.

21 Автомобільні шляхи.
22 Електропостачання промисло

вих підприємств, міст і сільського 
господарства

23 Електричні системи.
24. Електричні етапнії.
25. Електропривод і автоматиза

ція промислових установок.
26 Автоматика і телемеханіка.
27. Електронні обчислювальні ма

шини.
28. Автоматизовані системи уп

равління.
29 Прикладна математика.
30 Економіка та організація гір

ничої промисловості.
31._ Економіка та організація ма

шинобудівної промисловості.

Форма навчання на підготовчому 
відділенні — денна з відривом від 
виробництва.

Тривалість навчання — 8 місяців.

Відбір і направлення молоді на 
підготовче відділення здійснюють 
безпосередньо керівники підпри
ємств. будов, організацій транспор
ту, зв’язку, колгоспів, командуван
ня військових частин за рекоменда
цією партійних, комсомольських і 
профспілкових організацій.

Особи, направлені на навчання, 
полають приймальній комісії заяву, 
направлення, документ про середню 
освіту (оригінал), характеристику, 
завірену гербовою або круглою пе
чаткою керівником підприємства, 

колгоспу і т. д., секретарем партій? 
пої чи комсомольської організації, 
виписку з трудової книжки, завіре
ну керівником підприємства (орга
нізації). 6 фотокарток (знімки без 
головного убору) розміром 3X4 см, 
медичну довідку (форма № 286)'. 
Паспорт і військовий квиток (при
писне свідоцтво) подають особисто.

Приймання заяв — з 1 жовтня по 
10 листопада, співбесіда — з 15 но 
24 листопада, зарахування — з 25 
по ЗО листопада.

Початок занять з 1 грудня.

Зарахування слухачів підготовчо
го відділення проводить приймальна 
комісія за результатами співбесіди з 
кожним вступником з метою з’ясу
вання підготовленості до навчання 
на відділенні.

Зарахованих забезпечують гурто
житком і стипендією на умовах і в 
розмірах, установлених для студен
тів вузів.

Після закінчення навчання слу 
складають випускні екзамет я.

Екзамени проводяться з усіх за
гальноосвітніх дисциплін навчаль
ного плану відповідної групи спе
ціальності. і

Тих, хто успішно витримає екза
мени, зараховують на перший курс 
денних Факультетів Донецького по
літехнічного інституту без складан
ня вступних екзамсніз.

Документи на підготовче відді
лення приймають щодня (крім не
ділі) з 9 по 16 годину.

Адреса: м. Донецьк-66, вул. Артс- 
ма, 58, політехнічний інститут, прий
мальна комісія підготовчого відді
лення (кімната № 212).
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ПОГОДА

316850- ГСП Кіровоград 50, еуп. Луначарсьногс, 26. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського житія—2-45-35 відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-26 еідд’гу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Вдгііь 18 жовтня по території області і місту Кіровограду^!-, 
.редбачгсться мінлива хмарність, невеликий дощ. Віїср*  

північно-західний, 7—-12 метрів на секунду. Температура по- 
іятря по області 3—8, по місту 4—6 градусів тепла.

г . ............ '•І"“' І'Ч ии.ч.п || j МИ І., , .
і.срелбачгється мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітсі?

БК 19867.

Друкарня ім. Г. М. Димнтрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, еул. Глінки, 2.

жовтня передбачається мінлива хмарність, місцями 
короткочасні опади. Вігер західний з переходом на піїщічпо- 
західннп. 7—12 метрів на секунду. Темпсрзтурп повітря 

жовтня вночі 1—0 градусів морозу, вдень І—0 градусів 
тепла. 21) жовтня вночі 4—9 градусів морозу, вдень близько.
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