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ВРУЧЕННЯ ОРДЕНА ДРУЖБИ 
НАРОДІВ ГРУЗИНСЬКІЙ PCP 

5 жовтня у Тбілісі відбулося спільне урочисте засідан
ня Центрального Комітету Компартії Грузії і Верховної 
Ради Грузинської PCP, присвячене врученню республіці 
ордена Дружби народів. З великим піднесенням учасни
ки урочистого засідання обрали почесну президію у скла
ді ГІолітбюро ЦК КПРС на чолі з Генеральним секрета 
рем ЦК товаришем Л. І. Брежнєвим.

На засіданні з промовою, що неодноразово перерива
лася тривалими оплесками, виступив член Політбюро 
ЦК КПРС, секретар ЦК КПРС А. П. Кириленко. Він 
оголосив Указ Президії Верховної Ради СРСР про наго
родження Грузинської PCP орденом Дружби народів і 
прикріпив високу нагороду Батьківщини до прапора 
республіки.

З промовою-відповіддю виступив перший секретар ЦК 
Компартії Грузії Е. А. Шеварднадзе.

(ТАРС).

У РЕДАКЦІЙНІЙ пошті завжди чимало листів, в 
яких йде розповідь про життя і працю юнаків і 

дівчат — молодих людей з комсомольським значком 
на грудях. Пише, наприклад, член бюро Олександ
рійського міськкому комсомолу Лідія Зарічанська: 
«Хочу розповісти про хорошу людину, Працює у нас 
на швейній фабриці член Спілки молоді Світлана 
Мамренко. Працює вже не один рік. Комсомольці 
цеху № 2 неодноразово обирали її своїм ватажком, 
і організація, очолювана Світланою, завжди одна з 
кращих на фабриці. Дуже поважають дівчину за 
працелюбство, доброту, скромність, чуйність До лю
дей. Словом, Світлана — справжня комсомолка.

Справжній комсомолець... Ми часто чуємо цей вислів 1 
сприймаємо його як цілісне уособлення найвищих мораль
них і духовних якостей молодого сучасника. Саме на них 
— великій армії помічників партії тримається високий ав
торитет багатомільйонної Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді. Сповнені почуття громадського обов’язку, вони са
мовіддано трудяться на заводах і фабриках, на ланах і 
фермах, оволодівають знаннями, щоб принести користь на
роду й Батьківщині. їх праця й помисли, щоденні турботи 
адресовані в завтрашній день — примножувати багатство 
рідного краю, бути корисними людям, що поряд. І ці бла-
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ПРИЇЗД ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА ЯПОНІЇ
У Москву на запрошення Радян

ського уряду з офіційним візитом 
7 жовтня прибув прем'єр-міністр Япо
нії Какуей Танака.

На Внуковському аеродромі, при
крашеному державними прапорами 
Японії 1 Радянського Союзу, Какуея 
Гйнаку зустрічали Голова Ради Мі
ністрів СРСР О. М. Косигін, перший 
заступник Голови Ради Міністрів 
СРСР К. Т. Мазуров, міністр закор
донних справ СРСР А. А. Громико, 
інші офіційні особи.

Серед зустрічаючих був посол 
Японії в Радянському Союзі Кінья 
Ніідзекі.

На льотному полі була вишикувана 
почесна варта і виконані державні 
гімни Японії і Радянського Союзу.

Какуей Танака разом з О. М. Коси- 
гІним обійшли стрій радянських вої
нів.

Главу уряду Японії вітали на аеро
дромі представники трудящих сто
лиці.

З аеродрому високий гість поїхав у

відведену для нього резиденцію.
Проспекти і площі, по яких про

їжджав кортеж автомашин, були при
крашені державними" прапорами Япо
нії і СРСР та вітальними транспаран
тами:

«Ласкаво просимо, пане прем єр«>. 
міністр Японіїї», «За розвиток добро
сусідських відносин між СРСР і Япо
нією!», «Зміцнювати добросусідство 
і співробітництво між народами СРСР 
і Японії!».

(ТАРС),
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ВИРІШУЮТЬ ТЕМПИ, ЯКІСТЬ, МАЙСТЕРНІСТЬ ]
ПІД ЧАС ЖНИВ РАННІХ ЗЕРНОВИХ КОМСОМОЛЬ

СЬКО-МОЛОДІЖНІ КОЛЕКТИВИ ТРАКТОРНИХ 
БРИГАД КІРОВОГРАДЩИНИ, ВКЛЮЧИВШИСЬ У БО
РОТЬБУ ЗА ПЕРЕХІДНИЙ ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР ОБ
КОМУ КОМСОМОЛУ «КРАЩІЙ БРИГАДІ НА ЗБИРАН- 
НІ ВРОЖАЮ», ПОКАЗУВАЛИ ЗРАЗКИ УДАРНОЇ ПРА
ЦІ. НИНІ, КОЛИ НАСТАВ ВИРІШАЛЬНИЙ ПЕРІОД 
БОРОТЬБИ ЗА УКРАЇНСЬКИЙ МІЛЬЯРД ПУДІВ ЗЕР
НА, 60 КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ колекти
вів ОБЛАСТІ ЗНОВУ ВКЛЮЧИЛИСЯ У БОРОТЬБУ 
ЗА ПЕРШІСТЬ.

• Репортаж з бригади А. Харкавого

городні устремління стають прикладом для наслідування. 
Повторені в геометричній прогресії, вони суттєво дають 
поштовх ініціативі й корисним починанням.

Сьогодні нз найбільшому підприємстві області — 
заводі «Червона зірка» — 385 комсомольців і молодих 
робітників вже виконали виробничі плани трьох ро
ків п'ятирічки і зараз працюють в рахунок 1974 та 
1975 років. Рівняння в шеренгах передовиків ливар
ного цеху сірого чавуну йде на таких як формуваль
ник Олександр Доценко. На його робочому календа
рі — квітень наступного року. Передові прийоми і 
методи праці Олександр щедро передає товаришам. 
Тільки за цей рік він навчив формувальній справі 
чотирьох молодих робітників. А сам — неодноразо
во завойовував почесне звання «Кращий молодий 
робітник своєї професії». Біля джерел почину — ви
дати до 50-річчя присвоєння комсомолу звання В. І. 
Леніна та 100-річчя заснування заводу понад пів
річний план тисячу гони придатного литва — разом 
з комуністами, передовиками цеху стояв і Доценко. 
Ударну пращо він поєднує з громадсько-корисною 
роботою. Як член комсомольського бюро цеху,* він 
відповідає за організаторську роботу комсомольсько- 
молодіжних колективів. Кілька місяців тому кому
ністи і комсомольська організація цеху рекоменду
вали Олександра Доценка кандидатом у члени 
КПРС.

Одним з перших обов'язків комсомольця в Статуті 
ВЛКСМ значиться: «Показувати приклад у праці і навчан
ні, постійно підвищувати продуктивність праці, оволодіва
ти технікою, активно підтримувати осе нове іі прогресив
не..., всемірно берегти і множити громадську, соціалістич
ну власність — основу могутності і розквіту Радянської 
Батьківщини;». Неухильне дотримання цього обов'язку ви
ключного значення набував на старті третього, вирішально
го року п’ятирічки. Адже успішне завершення наших планів 
— цс і сума досягнень окремих комсомольців-пиробннчни* 
кіз І хліборобів. 1 чим більшим, вагомішим буде внесок 
кожного, тим вищий рівень загального успіху — а цс в Інте
ресах спільних.

Значення особистого прикладу комсомольця стає 
ударним тоді, коли кращі риси його морального об
личчя завойовують широкі симпатії товаришів. Спря* 
яти цьому якнайактивніше і повсякчас мають комсо
мольські орі анізації і комітети, що їх очолюють. 
Для розвитку ініціативи кожного члена Спілки оче
видна вирішальна . роль атмосфери в первинній 
комсомольській організації. Створення доброзичливої, 
товариської уваги і суворої вимогливості, турбота 
про утвердження норм високої моралі в усіх ланках 
життя комсомольського колективу, у повсякденних 
стосунках, в труді і побуті — цим, насамперед, мож
на забезпечити умови для розвитку власної ініціа
тиви, добитись, щоб позитивний приклад окремих 
комсомольців став надбанням багатьох.

Ось кілька прикладіп з роботи Кіровоградської міської 
комсомольської організації. На заводі «Червона зірка» в 
багатьох цехах пройшли комсомольські збори з порядком 
денним «Твій особистий пнесок я плани п'ятирічки», «Ком
сомолець — приклад на виробництві» та інші. Традицією 
стало тут наставництво комсомольців-псрсдовиків над но
вачками, що приходять на завод. Новоприбулим юнакам 1 
дівчатам у завкомі комсомолу обов'язково розповідають 
про правофлангових соціалістичного змагання, на місцях 
роботи знайомлять їх особисто. А на Кіровоградському рем- 
заводі «Укрсільгосптсхпіки» популярними стали вечори на 
яких вшановують І кращих з кращих молодих виробнични
ків.

Відповідальна. пора зараз у комсомольських ор
ганізаціях області — йдуть звіти і вибори. Кожен 
комсомолець ще раз переглянув, що дав йому мину
лий рік перебування в Спілці, що приніс він їй. З 
трибун зборів найтепліші слова лунають сьогодні на 
адресу тих, хто не шкодував сил і знання, вміння 
для загальних інтересів,

ТУМАН відкочувався в 
далину. За світло- 

зеленим килимом озими
ни кукурдзяний лан у 
перших промінях сонця 
відсвічував жовто-гаря
чим багрянцем.

Біля плантації машина 
зупинилася. Головний аг
роном господарства Іван 
Михайлович Божко, з 
яким ми приїхали на 
лан, звернув увагу на 
розміри качанів.

— Цс — «Добрич-18». Ку
курудза болгарської селек
ції. На неї всі надії. Через 
день — два почнемо збирати. 
Надіємось одержати з кож
ного гектара понад 100 цент
нерів зерна кукурудзи.

А вже через декілька хви
лин на плантації, до працю
вали комбайни, продовжу
вав:

— Зараз же збираємо ку
курудзу сорту «В1Р-42». Ко
жен гектар видав по 70—73 
центнерів кукурудзи в ка
чані.

На 420 гектарах розки
нувся кукурудзяний лан 
бригади. І кукурудзу уже 
скошено на 153-гектарній 
площі. 11 тисяч центне
рів кукурудзи вже від
правлено на тік. І з кож
ним днем темпи робіт, 
зростають. Сприяють 
цьому чітка організація 
г.раці, розроблені комі
тетом комсомолу госпо-

дарства заходи. Щодня 
тут підбивають підсумки 
змагання. Передовикам 
вручають перехідні Чер
воні вимпели. Широким 
потоком Іде кукурудза 
на тік. І хлопці з комсо
мольсько - молодіжної 
бригади Анатолія Харка
вого мріють лишити пе
рехідний Червоний пра
пор обкому комсомолу, 
який вони вибороли на 
збиранні ранніх зерно

вих, у себе і на час дру
гих жнив.

Ю. ЛІВАШНИКОВ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Колгосп імені Ульянова 
Ульяновського району.

На фото внизу — агре
гати С. БІЛОУСА та І. ЗЕ- 
ЛЕНЯКА на ниві: вгорі — 
комсомолець шофер АНАТО
ЛІЙ КОЦЕРУБА; зліва - 
хвилина перепочинку. Ком
сомольці АНАТОЛІЙ МА
РЕНКО. ВАСИЛЬ СКРИН
НИК. ІВАН МОЛОДИЧУЮ 
ВАСИЛЬ МЕЛЬНИЧУК за
доволені — качани вагомі.

Фото АВТОРА.
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МОЛОДИЙ КОМУНАР“ 9 жовтня 1973 ропу

СЬОГОДНІ знову Галпнка і Надія 
найбільше надоїли, — повідомив 

доярок, що зібралися у кімнаті тварин
ника, завідуючий МТФ № 1 Л. Пухна
тий. А вже через кілька хвилин па стен
ді «Сьогодні попереду» читали: «Оцаб
рий Галина з початку року надоїла на 
кожну корову по 2850 кілограмів молока, 
за сьогоднішній день — по 10,2». Такі ж 
самі цифри стояли й поруч прізвища Ко- 
пієвської Надії. А над цифрами пламе- 
нів вимпел» Кращій доярці».

— Погрібно, мабуть, для наших дів
чат виготовити спеціальний вимпел з де
якими змінами в написі: однину замі
нити множиною, — жартома і в одно
час з гордістю додав завфермою.

Знайомство з обліковою документа
цією склало хороше враження і разом 
з тим здивувало: обидві молоді доярки 
ось уже протягом кількох років отриму
ють однакові щоденні, місячні та річні 
надої, жирність молока теж на хорошо
му рівні.

Самі доярки пояснили.
Галя і Надя — ровесниці. Дівчатками 

вони бігали після уроків допомагати 
Галинчипій мамі доїти корів, а коли 
настав час вибирати професію, відчули, 
що в свої шістнадцять уже деіцо вмі
ють.

1 Галина запропонувала подрузі об’ 
єднати обидві групи корів у одну.

— Та чи розумієте ви, що відпові
дальність на кожну з вас лягає подвін- 

. на? — розраджували тоді дівчат, — А 
коли одна із вас не вийде на роботу?..

Але комсомолки наполягали, і, як ви
няток, закріпили за ними групу, яка на
раховувала тридцять одну корову.

— Цим самим в роботу ніби впрова
дився своєрідний товариський конт
роль, — продовжують про себе розпо
відь Галина й Надія. — Кожна з нас 
не мала й на думці щось не доробити 
чи зробити абияк. Зразу ж на чатах 
ставала пронизлива думка: «А що про 
мене' подумає подруга?»

А коли Надію Копієвську в 1971 році 
викликали на районний конкурс майст
рів машинного доїння, вона з вдячною 
щирістю сказала: «Спасибі тобі, Гали.іко, 
за добру науку!» її подругу тоді також 
викликали для" участі в конкурсі.

НА РАЙОННИХ змаганнях, куди з’ї- 
халися всі передові доярки колгоспів, 

Галина зайняла друге місце, Надія ут
вердилась в першій десятці ііайсильпі- 
шнх майстрів машинного доїння. 1972 
року на конкурс Галин їздила сама. Ви
борола' перше місце. А повернувшись, 
зраділа: піврічний план по надою моло-

хто в
АИ1ВЇ?

Уважно слухав доповідь 
секретаря первинної, висту
пи комсомольців, пригаду
вав попередні розмови з 
ними, пункти постанов, про
токолів.., Усе ніби було 
добре: бюро енергійно
працювало протягом року, 
задуми його хороші, і в 
графу «виконано» занесено 
Чимало цікавих починань. 
І все ж у світлих тонах бла
гополуччя, якими малюва
лася картина життя моло
дих працівників управління 
обласного об'єднання авто
транспорту, вчувалося щось 
неладне. У чому ж причи
на дисонансу?

Ось виступає член комсомоль
ського бюро Людмила Ссмірьо
ва, відповідальна за стінну пре- 
(у. Докоряти за пасивність дів
чині не можна: стіннівка справ
ляє приємне враження. Про 
оперативність можна судити

вже з того, що у день 311ІТІІО- 
ішборних зборів вийшов спеці
альний помер, присвячений ній 
події. Але послухаємо Люду.

— Газета «висить» на мені 
одній. Нерідко зверталася то до 
одного, то до іншого комсомоль
ця, щоб допомогли випустити 
стіннівку, але у відповідь — 
постійні відмовки. От і доводи
ться робити газету самій.

Чимало хорошого можна 
сказати про роботу секре
таря первинної комсомоль
ської організації Анатолія 
Лисенка. Але насторо
жує одне — скрізь, майже 
за все комсорг брався сам.

Подібні справи і в інших 
членів бюро. Спланували 
активісти поїздку до лісу на 
відпочинок, домовилися за 
транспорт, але в призначе
ну годину з’явилися... тіль
ки самі організатори. На 
багатьох зборах вирішували 
здати норми на значок ГПО, 
але на перше тренування 
з’явилися все ті ж члени 
комсомольського бюро. 1 
так майже завжди: роботу 
комсомольської організації 
виконують п’ять — шість її 
активістів. А чим же зай
мається решта — 23 її
члени?

«Вада» не нова. Але див
но, що хибує на неї колек
тив досвідчених людей. Ко
жен з 28 членів первинної 
організації управління об
ласного об’єднання авто
транспорту може виконати

будь-яке доручення бюро 
на потрібному рівні. Тільки 
було б воно, як то кажуть, 
до душі молоді, корисне і 
цікаве.

Про те, що призвело до 
такого стану справ, комсо
мольці намагалися розібра
тися на своїх зборах.

Найголовніша причина, як 
зробили висновок, — недостатня 
принциповість, невимогливість 
комсомольських активістів. Ска
жімо, наполегливішою була б 
Людмила Ссмірьова. і, напевне, 
газета не «висіла» б на ній од
ній. Розглянуло б комсомоль
ське бюро під час скстрснного 
засідання питання явки членів 
ВЛКСМ на тренування, і, напев
не, набагато легше було б пра
цювати спортивному секторові 
у майбутньому. «Опікунство» і 
безпринципність членів комсо
мольського бюро породили знач
ною мірою ту інертність загаль
ної маси молоді, яку не прихо
вати за зовнішнім благополуч
чям проведених заходів.

...Скінчилися збори, 
тверджено новий < 
комсомольського 
Першочергове завдання йо
го — врахувати помилки 
своїх попередників і не 
тільки традиційно хороше 
працювати самим, але і за
лучити до активного життя 
всіх членів цього невелико
го

коли
»

КОНТРОЛЮЄ

СУМЛІННЯ
з

За- 
склад 
бюро.

колективу.
А. КОВИРЬОВ, 

позаштатний кореспон
дент «Молодого кому
нара».

Невдачі були, але з досвідом прихо
дили і радощі. І їх ставало все більше, 
а згодом...

— Механічне доїння будемо впровад
жувати, дівчата, — привітав якось їх 
новиною голова колгоспу.

— Знаєш, Надю, я вже придумала, — 
з лукавинкою в очах підсіла до подру
ги Галина. За отим «дещо» був простий 
план, який обіцяв успіх. Бо ще тільки 
по селу поширилася звістка про меха
нічне доїння, як чоловік Галини, інші 
передовий механізатор колгоспу Борис 
Калепьович, вечорами просиджував із 
дружиною над схемами машинного доїн
ня. Ті схеми привіз із курсів удоскона
лення механізаторів,

— Теорію я вже вивчила, Надю. А 
практику автодоїння будемо штурмува
ти вдвох.

V__...
Z
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тритисячним

ка від групи виконали за п’ять з поло
виною місяців.

Над вимпелом «Кращій доярці» заві
дуючий фермою шанобливо прикріпив 
районну газету з повідомленням про те, 
що за високі надої в цьому році дояр
ки Галина Оцабрий та Надія Копієвсь- 
ка нагороджені Грамотами райкому І\П 
України та райвиконкому.

А згодом радіо і газети принесли ще 
одну радісну звістку: Указом Президії 
Верховної Ради СРСР передовиків тва
ринництва Української PCP доярок кол
госпу імені Ватутіна Оцабрий Галину і 
Копіевську Надію нагороджено орде
нами «Знак Пошани».

В. МЕЛЬНИЧУК, 
громадський кореспондент «Молодо
го комунара».
Колгосп імені Ватутіна 
Голованівського району.

рОЗРОБЛЮЮЧИ проблеми будівнп- 
* цтва соціалізму, Ленін р останніх 
своїх працях багато уваги приділяв роз
витку і зміцненню Радянської держави, 
яку він розглядав, як державу диктатури 
Пролетаріату. Ленін відзначав, що дер
жавна влада у руках робітничого кла- 
£у — головний засіб побудови соціаліс
тичного суспільства.

За перші п’ять років існування Радян
ська держава викопала історичне зав
дання: зломила опір експлуататорських 
Класів, придушила збройні виступи внут
рішньої і зовнішньої контрреволюції. У 
цьому знайшов вияв насильний бік дик
татури пролетаріату. Та він не'складає 
її суті. її. головне призначення — в орга
нізаційній і виховній діяльності. Це ве
личезна робота, головна мета якої — 
створення і плановий розвиток соціаліс
тичної економіки, будівництво нової, 
культури, корінна перебудова усіх форм 
суспільного життя. Коротше кажучи, го
ловне завдання диктатури пролетаріа
ту — побудова соціалістичного суспіль
ства.

Виконання цього завдання залежить, перш 
за псе, під господарчо-організдційіірї діяль
ності Радянської держать Ось чому у своїх 
останніх листах і статтях Ленін турбується 
про налагодження --------------
широке залучення 
йою.
. І Ра,1Кпс пказупав на необхідність
ііткої роботи державних установ. Він писав, 
іцо без систематичної і впертої боротьби за 
поліпшення апарату ми загинемо до створен
ня »ази соціалізму.

З утворенням Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік ця проблема по
стала ще гостріше. У статтях «Краще 
менше, та краще», «Як нам реорганізува
ти «Робссльіиспскціїо» Ленін вимагав рі
шучого знищення у державних закладах 
усіх пережитків минулого: бюрократиз
му, розбазарювання, надмірностей і т. іи« 
'ІІ| ЕЛИЧЕЗНУ роль у поліпшенні діяль- 
"пості державного апарату Ленін від
водив організації контролю з боку Ко
муністичної партії і Рад депутатів тру
дящих. У такому контролі повинні брати 
участь широкі маси трудящих.

державного апарату, про 
мас до керівництва держа

на необхідність 
. Він писав, 

" і за

Соціальним лад в СРСР заснований на 
співробітництві двох класів: робітників і 
селян. Ленін вважав найважливішим 
завданням збереження керівної ролі ро
бітничого класу щодо селянства, а та
кож довір'я селян до робітників.

Союз цих двох класів, вчив Ленін, не
обхідно зміцнювати і розвивати. Для 
цього потрібно забезпечити село передо
вою технікою, корінним чином, поліпши
ти матеріальне становище трудового се
лянства, залучити його до активного су
спільного і-політичного життя, допомог
ти йому оволодіти передовою кульгу- 

. рою. Насущне завдання — встановлення

P» IIДАЛЬШЕ ЗМІЦНЕННЯ
РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

ЛЕНІНСЬКИП ПЛАН ПОБУДОВИ СОЦІАЛІЗМУ (ОСТАННІ ЛИСТИ І СТАТТІ 
В. І. ЛЕНІНА).

тісного спілкування, або, як тоді говори
ли, «змички між містом і селом». Особ
ливу увагу Ленін звертав на організа
цію шефства робітників над селянами, 
на зв’язок міських партійних організацій 
із сільськими.

Разом з тим у своїх останніх листах і 
статтях Ленін турбується про встанов
лення правильних взаємовідносин між 
народами СРСР. Обидва ці питання 
нерозривно пов'язані між собою.

Проблемі встановлення правильних взаємо
відносин між народами СРСР Ленін присвя
тив спеціальний лист «До питання про націо
нальності або про автономізацію».

Сутність ідеї автономізації, яку висували 
деякі держави! діячі того часу, полягала у то
му, щоб включити псі радянські республіки до 
складу Російської Радянської Федеративної 
Соціалістичної Республіки (РРФСР) на авто
номних правах. Ленін категорично заперечив 

цю Ідею. Він запропонував абсолютно повнії 
тіш державного утворення: добропільннй союз 
рівноправних і суверенних радянських респуб
лік. Стосунки між народами багатонаціональ
ної Радянської держави, на думку Леніна, 
повинні грунтуватись на повному рівноправ'ї, 
пзавмчій повазі 1 повному допір’ї, на дружбі, 
братерському співробітництві і взаємодопо
мозі.

Ленін вимагав чуйного ставлення до наро
дів, які раніше національно були пригноблені. 
Він писав, що лише величезна увага до інте
ресів різни < націй зміщує основу для конфлік
тів, знищує взаємне недовір’я, знищує по
боювання будь-яких інтриг, стпорюе те до
вір'я, особливо робітників і селян, що розмов
ляють різними мовами, баз якого ні мирні 
стосунки між народами, ні скільки-небудь ус
пішний розвиток усього того, що є цінного у 
сучасній цивілізаиії, абсолютно неможливі.

ШКОЛА

внконали. 
усього 
в ім'я

набула 
загаль-

як вищий інтернаціональний обов’язок, 
І російський робітничий клас, російський 
народ цей обов’язок з честю 
По сут>, це був славний подвиг 
класу, усього народу, здійснений 
і итерн аціон ал ізм у.

Допомога національним окраїнам 
форми послідовного і всебічного курсу_____
носоюз.чої господарчої політики. Досить мови
ти, що бюджети кількох союзних республік 
протягом багатьох років покривались у своїх 
витратах, головним чином, дотаціями із за
гальносоюзного бюджету. Наприклад, в 1924—• 
25 роках частка власних прибутків Туркмен
ської PCP у її бюджеті складала лише трохи 
більше десяти процентів.

Населення республік і районів, що знаходи
лись у особливо важкому матеріальному ста
новищі, протягом кількох років повністю або 
частково звільнялось від сільськогосподарських 
та загальногромадських податків.

Величезна допомога надавалась союзним 
республікам у культурному будівництві, осві
ті, підготовці кадрів.

Багаторічна робота партії і держави при
несла чудові результати. Зараз весь світ ба
чить. чого досяглії народи СРСР. «Піввікова 
історія Союзу Радянських Соціалістичних Рес
публік, •— сказав у своїй доповіді на урочисто
му засіданні. присвяченому святкуванню 
50-річчя СРСР, Генеральний секретар ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєв, — це історія виникнення 
непорушної єдності і дружби усіх народів, що 
об’єдналися у рамках радянської соціалістич
ної держави. Це — історія небаченого росту І 
всебічного розвитку держави, народженої со
ціалістичною революцією, яка стала сьогодні 
однією з най могутніших держав світу. Це — 
історія змужніння і справжнього розквіту — 
економічного, політичного і культурного —* * 
усіх республік, що об'єднались під його зна
менами, усіх націй і народностей, що населя
ють нашу країну».

І олзвннм завданням Комуністичної 
партії висувалась ліквідація не тільки 
правової, формальної, але й фактичної 
нерівності націй. Відсталі у минулому 
народи повинні залучатись до вищих, 
соціалістичних форм господарювання і 
культури.
ПАРТІЯ бачила, що практичне здійс-

* пения цього завдання можливе ли
ше на основі великої і всебічної допомо
ги національним окраїнам з боку розви
нутіших центральних районів, і, перш за 
все, з боку російського народу, його ро
бітничого класу.

Така допомога, готовність піти на ве
личезні зусилля і певні жертви в ім’я 
подолання відсгалості раніше гноблених 
націй, розглядалась пролетаріатом Росії

Усі ці зміни дозволили Комуністичній 
партії Радянського Союзу зробити важ
ливий теоретичний висновок:*'  у Радян
ському Союзі побудовано розвинуте со
ціалістичне суспільство. Держава дикта
тури пролетаріату, викопавши свою ве
лику історичну місію, поступово пере
росла у загальнонародну соціалістичну 
державу трудящих, керівною сплою якої 
залишається робітничий клас. Перша у 
світі країна, де переміг соціалізм, пер
шою розпочала будівництво комунізму.

І. ПОДКОПАЄВ. 
АПН.

з
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Ю. МАТІВОС. 
зав. бюро пропа
ганди Кіровоград
ської обласної ор- 
іанізації Товари
ства охорони па
лі ятннків історії 
та культури.

ВИЗВОЛИТЕЛІ
5. Командир штурмового загону

ІТА ФОТО: П. Г. ЩЕДРОВ 
ФОТО 1943 РОКУ.

62-а гвардійська 
стрілецька дивізія 
почала форсуван
ня Дніпра в ніч на 
28 вересня. Де
сантну групу очо
лив гвардії старг 
ший лейтенант 
Петро ' Щедров. 
Потрібно було пе
реправитися через 
ріку і, зайнявши 
плацдарм на пра
вому березі, закрі
питися до підходу 
основних сил ДИВІ
ЗІЇ. Переправляли
ся під шаленим 
вогнем гітлерівців. 
Навколо рвалися 
снаряди, піднімаю

чи горн води, стріли прожектора пронизували ряди 
сміливців. Та радянські воїни діяли мужньо і рішуче.

Коли група випливла на середину Дніпра, ворожі снаряди 
вивели а ладу переправочні засоби. До берега залишалося 
майже 150 метрів. У критичний момент командир не розгу
бився. Солдати почули його гучний голос: «Всім у воду, до
пиратися вплав!». Штурмова група Щедрова першою до
сягла правого берега, безшумно підійшла до позицій фашис
тів і раптово атакувала. Німці розгубилися. В короткому, 
але запеклому бою, ворога було знищено і вибито із бере
гових окопів.

Та на світанку гітлерівці оговтались. Зібравши великі си
ли. вони кинулися в атаку, намагаючись скинути в воду 
сміливців. Радянські воїни відбивали атаку за атакою і 
невдовзі самі пішли в наступ.

Десантна група Щедрова, наступаючи на ворога, 
громила його і закріпилася па відвойованих рубе
жах. Тоді фашисти кинули проти гвардійців авіацію 
і відкрили артилерійський вогонь. Старший леите- 
нант вирішив знищити батарею фашистів. Частину 
бійців він залишив на позиції, а другу послав в об
хід ворожих гармат. Де перебіжками, а де повзком 
гвардійці пробралися в тил фашистської артилерії і 
відкрили по ній сильний автоматний вогонь, заки
дали гранатами.

Вогневі точки ворога були знищені. Залишаючи на 
| землі трупи, гітлерівці відступили. Десантники, під 
►керівництвом Петра Щедрова, втримали плацдарм 
' до підходу своїх частин. Наступної ночі весь полк 
переправився на західний берег Дніпра.

... Після закінчення Великої Вітчизняної війни Пет
ро Григорович повернувся в свою станицю Клєгсь- 
ку (Волгоградська область). Він відмінний столяр.

6. За висоту 179,9
У Радянську Армію Василь Біленко був призва

ний в грізному 1941 році Саркандськпм —.........
військовим комісаріатом 
відразу ж потрапив на 
прийняв під Брянськом, 
важко поранили. Після 
повернувся в діючу армію. Гвардії молодший сер
жант Біленко призначається заступником команди
ра кулеметного відділення 282-го гвардійського стрі
лецького полку 92-ї гвардійської дивізії, яка з боя
ми підходила до Дніпра. Дивізія форсувала ріку па 
дільниці Успенка—Дереївка в ніч на ЗО вересня 1943 
року. Для забезпечення переправи підрозділів спо- 

* гчатку були перекинуті на правий берег шістдесят 
найсміливіших воїнів. Серед них був і Василь Бі

районним 
(Алма-Атинська область) і 
фронт. Бойове хрещення 
В одному з боїв Василя 

тривалого лікування знову

ленко.
Ворог відкрив шалений мінометно-кулеметний вогонь. 

Трьома чергами з станкових кулеметів гвардійці відбили на
тиск фашистів. Тут же підійшло підкріплення І плацдарм на 
правому березі було втримано.

4 жовтня в районі Дсреївки при штурмі батальйоном внео 
ти 179,9 Біленко знову відзначається. Зранку фашистська ар
тилерія І міномети вчинили обстріл, що тривав декілька го
дин. Бойові підрозділи батальйону надовго покрили дим і 
пилюка. Після артобстрілу ворог пішов в атаку. Прицільним 
вогнем із кулемета Василь косив шеренги атакуючих фашис
тів. Багато разів вони кидались в атаку, і кожного разу, ли
шаючи вбитих і поранених, відступали назад.

Відважний кулеметник забезпечив успіх бою і тим 
самим допоміг нашим військам взяти висоту.

(Закінчення. Початок в галетах за 4 та 6 жовтня).

• НА ПРИЗ 
«МОЛОДОГО 
КОМУНАРА»

ВСЕ «ЗЗЛОТО»— 
в ЗНАМ’ЯаЧАН

7. жовтня в Знам’янці фі
нішував обласний велокрос 
на приз «Молодого комуна
ра». Командою перемогли 
спортсмени Знам’янської ра
йонної ради ДСТ «Локомо
тив». Серед юніорів першим 
був учень Знам’янської СШ

——— « ,3/О.їОДИН КОМУНАР" --------------

ОРКЕСТР ДЛЯ ШКОЛЯРІВ
• У КІРОВОГРАДСЬКІЙ СШ № 11 ПІДБИТО ПІДСУМКИ 

ТРИРІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ТАБОРУ ПРАЦІ 
1 ВІДПОЧИНКУ

Свій табір вони на
звали просто і симво
лічно — «Колос». Адже 
час відпочинку й праці 
в селі припадає на літ
ню пору, на косовицю, 
коли на колгоспних по
лях йде справжня бит
ва за кожен колос, за 
кожну зернину. Юнаки 
й дівчата з СШ № 11 
м. Кіровограда також 
відчули себе в шерен
зі тих, для кого доля 
.врожаю не байдужа. 
На їхню думку, саме 
ця назва найповніше 
підкреслює прагнення 
допомогти хліборобам 
у найвідповідальнішу 
годину — жнива.

Такі питання турбува
ли членів табору три 
роки тому, коли табір

І М’Я Олексія Вікторовича Щусєва 
стоїть поруч з іменами великих 

російських зодчих — Баженова, Каза
кова, Захарова. Він належав до числа 
тих діячів російського мистецтва, які з 
перших же днів прийняли революцію 
1917 року.

Ідеї Леніна захопили Щусева розма
хом творення. Він відразу зрозумів, що 
планові основи розвитку країни, міст 
надає всличсгзник можливостей архітек
тору, створює сприятливі умови для 
здійснення найшнршпх задумів.

В 1918 році Щусєв почав працювати 
над першим генеральним планом Моск
ви. Цей план в 1921 році був ухвале
ний В. І. Ле.ііним і ліг в основу роз
витку теперішньої Москви.

Другий великий тпір Щусева — ство
рення в Москві комплексу першої Сіль
ськогосподарської виставки в 1923 році. 
Виставка містилась на території ко
лишнього звалища біля Конмського 
мосту. Тепер це чудова зона відпочинку 
москвичів — величезний Центральний 
парк культури і відпочинку імені Горь
кого.

Ансамблевий підхід до аохітектури — 
одна з характерних рис Щусева. При
кладом того може бути Казанський 
вокзал у Москві, проектування якого 
розпочалось ще в 1913 році. Для робо
ти над цією чудовою спорудою Щусєв 
запросив видатних художників Лансе
ре, Кустодієва, Бенуа, Серебрякову, 
скульптора Коненкова. За своїм архі
тектурним задумом вокзал мав бути 
«воротами на Схід». В основу компо
зиції вокзального комплексу покладено 
чисто російський прийом казкового па
лацу. що складався немов з окремих 
«палат», пов'язаних між собою. Росій
ський дух цієї споруди перегукується Із 
східними мотивами в архітектурному 
оформленні. Головна башта вокзалу 
нагадує домінанту Казанського кремля, 
башту СююмбскІ. її завершує позоло
чений флюгер у вигляді крилатого 
змія — Зіланті.

Будівництво Казанського вокзалу за
кінчено в радянські роки. До останніх 
днів свого життя Щусєв продовжував 
роботу над цією спорудою, розширюю
чи І поліпшуючи її. Значення архітек
тури цього вокзалу велике не тільки 
для формування вигляду однієї Із 
площ Москви — Комсомольської. Во
на — приклад сміливого, творчого за
стосування прийомів давньоруського 
зодчества у сучасних умовах.

Найяскравіше прозвучали національ
ні мотиви в останній роботі Щусєва — 
станції Московського метро «Комсо
мольська кільцева». Розташована по-

У МІСТІ РОСІЙСЬКОЇ 
СЛАВИ — ІЗМАЇЛІ В 
ЦЬОМУ РОЦІ ВІДКРИ- 
ЛАСЯ ДІОРАМА «ШТУРМ 
ФОРТЕЦІ ІЗМАЇЛ». ВЕ
ЛИЧЕЗНЕ ХУДОЖНЄ 
ПОЛОТНО РОЗМІРОМ 
7У20 МЕТРІВ ВИКОІІА- 
ЛГГ .МАГІСТРИ СТУДИ 
військових • ХУДОЖ
НИКІВ ІМЕНІ М. Б. ТРЕ
КОВА - Є. І. ДАНИЛЕВ- 
ськип І В. М. СИБІР
СЬКИЙ. ВОНИ ВІДОБРА
ЗИЛИ ЕПІЗОДИ ГЕРОЇЧ
НОГО ШТУРМУ 1790 РО
КУ. ЦЕНТРАЛЬНЕ МІС
ЦЕ ВІДВЕДЕНЕ ВЗЯТТЮ 
СУВОРІВСЬКИМИ ЧУДО- 
БОГАТИРЯМІІ РЕДУТУ 
ТУРЕЦЬКОЇ ФОРТЕЦІ.

ПА ФОТО: ФРАГМЕНТ 
ДІОРАМИ «ШТУРМ ФОР
ТЕЦІ ІЗМАЇЛА».

Фото ї. ПАВЛЕНКА. 
(Фотохроніка РАТЛУ).

№ 2 Іван Лисак. Приз газети 
отримав інструктор по спор
ту станції Знам’янка май
стер спорту СРСР Валерій 
Красов.

(Репортаж з велокросу 
читайте в наступному но
мері «Молодого комунара»).

ще тільки створювався. 
Нині ж вони всі — чле
ни табору «Колос-3» 
нинішнього й поперед
ніх років, голова кол
госпу «Червоний пра
пор» Олександрівсько- 
го району С. К. Пере- 
сунько, члени правлін
ня, вчителі — зібрали
ся на святковому «вог
нику» поговорити про 
поєднання виховання й 
навчання, праці й від
починку старшокласни
ків у таборі, про спіль
ні плани на майбутнє.

Майже сто старшоклас
ників школи пліч-о-пліч з 
колгоспниками трудяться 
кожного літа на полях, 
городах, в саду колгоспу 
«Червоний прапор».

Одна з сторін актив
ної участі учнів у жит

ті господарства—шеф
ство кіровоградських 
школярів над місцевою 
школою, виступи агіг- 
культбригади перед 
хліборобами, змагання 
з сільськими спортсме
нами. Контакти Кіро
воградської СШ № 11 
з колгоспом «Черво
ний прапор» підтри
муються протягом усьо
го року. Сільська біб
ліотека поповнюється 
новинками, даровани
ми міськими школяра
ми, а ті в свою чергу 
отримали цінний і ду
же гарний подару
нок — набір музичних 
інструментів для шкіль
ного естрадного ор
кестру.

А. БАБАК.

руч з Казанським вокзалом, вона ніби 
пов'язана з ним.

Мені, тоді зовсім молодому архітек
тору, довелось брати участь у цій ро
боті І бути свідком величезного твор
чого ентузіазму, з яким взявся за 
проект станції метро Олексій Вікторо
вич. Весь свій талант архітектора-ху- 
дожника він вклав, щоб ця, по суті, 
утилітарна транспортна споруда пере
творилась на чудовий пам’ятнії:: мис
тецтва. На жаль, Щусєву не вдалось 
побачити свій витвір закінченим. За 
проект цієї станції йому була посмерт
но присвоєна Державна премія.

У січні 192-1 року зодчому потрібно 
було витримати найсерйозніший твор
чий екзамен. Весь досвід архітектора І 
художника він мобілізував на тс. щоб 
за одну ніч розв’язати завдання но 
створенню Мавзолею В. І. Леніна. Істо

Творець Мавзолею В. І. ЛЕНІНА
8 ЖОВТНЯ МИНУЛО 100 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

РОСІЙСЬКОГО РАДЯНСЬКОГО АРХІТЕКТОРА О. В. ЩУСЄВА 
(1873—1949).

рія людства не знала таких прикладів. 
Щусєв запропонував зробити Мавзолей 
трибуною, щоб цим підкреслити: «Ле
нін помер, та справа його живе».

Робота Щусєва над проектом Мавзо
лею пройшла через кілька періодів. 
Перший з них пов’язаний із споруд
женням тимчасового Мавзолею. Вся 
споруда була дерев’яною. Планування 
Мавзолею було розраховане на тс, щоб 
забезпечити безперервний пропуск ве
ликих мас народу, не створюючи зу
стрічного потоку. Цей перший Мавзо
лей був створений за три дні, з 21 До 
24 січня 1924 року. Через кілька міся
ців Щусєв створив сходинкову компо
зицію. Зверху Мавзолей був обшитий 
ялиновими дошками, покритими морил
кою різних відтінків. Олексій Вікторо
вич згадував, як старанно пін вивчав 
старі дерев'яні споруди Москви, нама- 
гаючнсі вибрати тон кольору дерева, 
який пасував би найбільше. Щоб вбе
регти дереио від атмосферних опадів, 
Мавволей покрили олійним лаком. Де
рев’яні дошки зшивали фігурними ко
ваними гвіздками.

П’ять років простояв дерев’яний Мап- 
золей і за цей час настільки вписався 
у вигляді головної площі країни, іцо 
було вирішено спорудити його кам’я-

З сшор.

„СМАЧНИЙ“ 
КОНКУРС

Другого жовтня у Світловодську 
відбувся заключний конкурс на кра
щого молодого кулінара. Учасники—■ 
переможці змагань серед їдалень — 
семеро дівчат. Жюрі, очолюване ди
ректором комбінату громадського 
харчування М. М. Тпхопенком і май- 
егром-конднтером Є. ГІ. Гребешок, 
віддало пальму першості Людмилі 
Мельник — кондитеру їдальні № 5.

Друге місце поділили між собою 
Надія Шуть (з кондитерського цеху 
комбінату) і Катерина Донець (кон
дитер з кафе «Лілея»). На третьому 
місці — Надія Пронь з ресторану 
«Дніпро». Дівчат за їх майстерність, 
творчу фантазію нагородили дипло
мами міського комітету комсомолу.

‘ с. тишко, 
завідуючий організаційним від
ділом міськкому комсомолу.

м. Світловодськ.

ним. За спорудження Мавзолся Щусєв 
удостоєний звання Заслуженого архі
тектора СРСР, йому присуджена Дер
жавна премія.

Архітектор Щусєв бережно ставився 
до національних традицій не тільки з 
російській архітектурі. У створенні веі 
лнчнеї І монументальної споруди фі* 
ліалу Інституту Маркса — Енгельса —* 
Леніна в Тбілісі він майстерно поєднаїг 
класичну архітектуру з національними 
мотивами грузинського мистецтва, 
Строга у своїй благородній простоті, 

вона органічно увійшла у архітектур
ний пейзаж грузинської столиці з її 
неповторними поєднаннями широких 
зелених вулиць, звивистих берегів Ку
ри і навколишніх гір. За будівництво 
інституту в Тбілісі і театру опери та 
балеті’ імені Алішера Навої в Ташксн- 
ті Щусєву присуджені Державні пре
мії.

Перелік робіт Щусєва величезний. 
Тут житлові, адміністративні 1 громад
ські будинки, мости, проекти реконст
рукцій окремих міст — Новгорода, рід
ного Кишинева, Туапсе, Істрп. І скрізь 
видно почерк майстра, великого худож
ника, вченого.

Академія наук СРСР в 1913 році 
обрала Щусєва академіком. Цс визнан
ня його не тільки як архітектора, а й 
як пеликого вченого, будівничого міст.

Творчий шлях Щусєва нерозривно по
в'язаний з історією і становленням Ра
дянської держави, його мистецтво бу
ло прикладом свідомого, самовідданого 
служіння своїй країні, його чудові ар
хітектурні споруди — яскраві докумен
ти нашої, радянської епохи.

Олег ВЕЛИКОРЕЦЬКИЙ, 
архітектор. 

(АПН).
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• ВИПУСК № 4 (5)

ЮН АРМ I и ці волинського 
району просять розповісти 
ПРО ДРУЖНІ ВІЗИТИ радян
ських МОРЯКІВ, які вони 
ЗДІЙСНИЛИ ПІД ЧАС ЗАРУБІЖ
НИХ ПЛАВАНЬ.

ГВОЧАТОК закордонним походам 
проклав крейсер «Аврора», В 

1924 році він здійснив похід від 
Кронштадту в Архангельськ і за
йшов на зворотному шляху в нор
везькі порти Берген і Тронхейм.

Крейсер ^.Свердлов» у червні 1951 
року брав участь в морському па
раді на Спідхеймнському рейді в 
Англії. Тоді на парад прибуло 
більше двохсот кораблів. Екіпаж 
радянського корабля встановив ре
корд в постановці на два якорн 
особливо складним методом — фер- 
тоінг, — маневр, на який відводи-

ВІЗИТИ
ДРУЖБИ

лось для крейсерів дві години, Л 
наш корабель виконав завдання за 
12 хвилин.

В червні 1965 року крейсер «Ком
сомолець», есмінці «Сердитий» і 
«Суворий» були з візитом дружби 
й Стокгольмі. В цей час поряд зі 
стоянкою наших кораблів у воду 
потрапив швед івар Хафнер. На до
помогу йому кинувся першим стар
ший матрос з «Сердитого» Вя
чеслав Сергеев, Уряд Швеції наго
родив радянського моряка ме
даллю.

В 1968—1969 рр. багатомісячні пла
вання здійснив загін кораблів під 
командуванням капітанів І рангу
B. Мерзлякова, В. Платонова,
C. Коростелева, А. Трофімова.

5 жовтня ц. р. для участі в тор
жествах, присвячених 30-річчю Вій
ська Польського, з п’ятиденним ВІ
ЗИТОМ в Гднию прибув загін радян
ських військових кораблів в складі 
крейсера «Свердлов», ескадрсних 
міноносців «Пильний» і «Сильний». 
Візит очолює командуючий двічі 
Чсрвонопрапорннм Балтійським Фло
том адмірал В. В. Михайлів.

За останній час наші кораблі по
бували з офіційними 1 діловими 
візитами в десятках країн Європи, 
Азії,'Африки й Америки. Прапор 
нашої Вітчизни бачили в Лондоні І 
Массауа, Копенгагені і ВарнІ, Олек- 

< сандрії 1 Джакарті, Портсмуті І 
Констанці. Наші моряки високо 
тримали честь своїх кораблів всю
ди, імена кораблів стали синоніма 
мн високої морської культури,

ПІДВОДНИЙ човен «Щ-205» входив до 
складу першої Севастопольської чер- 

вонипрапорної бригади підводних кораб
лів. Восени 1936 року прийшов на палубу 
«Щучки», (так лагідно називали члени 
екіпажу свій човен), наш земляк Федір 
Кириченко.

Полюбились степовикові люди, що 
служили пліч-о-пліч з ним, далекі мор
ські переходи, що вимагали відмінного 
знання своєї справи, витривалості, вели
кої сили волі.

Старшина групи радистів і гідроагре- 
гатників Федір Кириченко на початку

• ТИХ ЛІТ НЕ ЗМОВКНЕ СЛАВА

ПДРТОРГ
ЧОВНА

1941 року став членом КПРС. Молодий 
комуніст був за приклад іншим у бойо
вій та політичній підготовці.

Вже служба підходила до кінця, і Фе
дір думав над тим, як незабаром повер
неться додому, навчатиметься в інститу
ті. Та всі плани юнака перекреслила вій
на — 22-червня 1941 року німецько-фа
шистські літаки бомбардували Севасто
поль. Закидавши бухту магнітними мі
нами, вони сподівались перешкодити ра
дянським кораблям вийти у відкрите 
море.

Так, з перших годин нападу гітлерівців ив 
нашу землю, для Кнриченка починається нове 
життя, сповнене несподіванок, запеклих сути
чок з ворогом.

За роки війни чимало довелось зробити бо
йових походів підводникам. Із Новоросійська 
«Щука» доставляла оточеним в Севастополі 
радянським військам боєприпаси, продоволь
ство, медикаменти, пальне, а звідти підводни
ки вивозили на Велику землю поранених. Від
важні моряки блокували береги Румунії та

Болгарії, знищували ворожі кораблі з живою 
силою та військовою технікою.

Кожної хвилі на сміливців чатувала смерть. 
Воин потрапляли під бойові удари ворожої 
авіації, їх закидали глибинними бомбами гіт
лерівські морсі ьі пірати. Та хоробрі підводни
ки па чолі з капітаном II рангу Павлом Су- 
хомлииськнм і парторгом Федором Кнрпчен- 
ком сміливо вступали у запеклі сутички з во
рогам», виходили переможцями.

На все життя вкарбувався у пам’яті Кнрн- 
ченка випадок, що трапився з човном влітку 
1942 року в районі гирла Дунаю. Екіпаж одер
жав завдання шукати фашистські кораблі. 
1 тут сталося непередбачене: «Щука» потра
пила на вороже мінне поле. У результаті ви
буху двох мін чоїхн було небезпечно пошкод
жено...

Та весь екіпаж працював, вибиваючись із 
останніх сил. Залатавши пробоїни, підводники 
попросили дозволу командуючого Чорномор
ським Флотом продовжувати виконувати по
ставлене перед ними бойове завдання.

Сміливість, витримку моряків оцінено по 
заслузі. Багато членів екіпажу, які брали 
участь у врятуванні човна, одержали урядові 
нагороди, серед вих і Кириченко — орден 
Червоної Зірки.

Якось, за даними штабу Чорноморського 
Флоту, радист одержав шифрограму, що у 
район Севастополя просувається караван воро
жих військових транспорт^. Кириченко Дав 
точні дані командирові човна, з допомогою 
яких йому вдалось успішно і своєчасно атаку
вати і потопити ворожий бойовий транспорт 
водотоннажністю в 6 тисяч тонн, захопивши у 
полон гітлерівського офіцера і кількох солдат. 
За цю операцію груди парторга човна прикра
сив орден Вітчизняної війни другого ступеня.

За роки війни підводники потопили 
4 бонові ворожі транспорт, а «Щ-205» 
одержав звання гвардійського. У бойо
вих успіхах гвардійців немала заслуга 
гідроакустика Федора Кнриченка, пар
торга, який прикладом бездоганної служ
би надихав підводників на бойові подви
ги в ім’я рідної Батьківщини, партії, 
народу.

Радісними для моряків були перші дні 
1945 року. Дивізіон підводних човнів, до 
складу якого входив «Щ-205», захопив 
у порту Констанці 6 підводних субмарин 
гітлерівців з повним складом моряків, 
доставивши їх у Севастополь.

Звільнившись у запас, ветеран не втра
чає зв’язку з містом легендарної слави. 
Він листується зі своїми бойовими по
братимами, музеєм оборони Севастопо
ля, приїздить у місто, де пройшла його 
буремна молодість.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
наш громадський кореспондент.

м. Світловодськ.

ЧЕРВОНОПРАПОРНИЙ ЧОРНОМОР
СЬКИЙ ФЛОТ.

ВІДМІННО НЕСУТЬ СЛУЖБУ СТАР
ШИНИ ДРУГОЇ СТАТТІ П. МАРУНОВ- 
СЬКИЙ ТА О. ЖУРБА. ВОНИ ПЕРШІ 
НАСТАВНИКИ ТИХ, ХТО ПРИБУВ НА 
СЛУЖБУ ЗА КОМСОМОЛЬСЬКИМИ ПУ
ТІВКАМИ,

Фото Н. ГРИГОР’ЄВА.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35— 
Новини. цн;. — А«“> школя
рів. «Чнтаимісто». (ЛІ.). 10.15 
— «Люди па роздоріжжі», те
левізійний багатосерійний ху
дожній фільм. 1 серія. (Ліф 
11.15 — Телефільм. «Скиби 
життя». (К.). 11.35 — «Шкіль- 
ний екран». Історія для учнів 
8 класу. (К-). 12.05 — Худож
ній фільм «Костянтин Заїло* 
нив». (К.). 13.25 — Концерт. 
(К.). 16.40 — Всесоюзне зма
гання тваринників. (Донецьк), 
16.55 — «Музичний екран шко- 
ляра». (Дніпропетровськ). 
17.30 — «Яблуневий цвітно
(К.). 18.00 — Новини. (М.). 
18.10 — «Єнісейські зустрічі». 
(М.). 18.50 — Кольорове теле
бачення. Співає вокально-іи- 
струменгальннй ансамбль 
«Лайне». (М.). 19.00 — «Лїл«к- 
ва і москвичі». (М.). lV.ivW1- 
Кольорове телебачення. Кубок 
СРСР з футбола. Фінал. «Ди
намо» (Київ) — «Арарат» 
(Єреван). В перерві — тираж 
«Спортлото». (ЛІ.). 21.15 —
Програма «Час». (ЛІ.). 21.45 — 
Прем’єра телевізійного багато
серійного художнього фільму 
«Людн на роздоріжжі», 
(ЧССР). (М.). 22.45 — Люби
телям оперети. (М.). 23.10 — 
Повніш, (ЛІ.).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.15 — 
Концерт майстрів мистецтв, 
(ЛІ.). 12.15 — «Директор». Те
левізійний нарис. (ЛІ.). 15.20 — 
«Ваш сад». (М.). 15.50 — Кі- 
нонарнс. (ЛІ.). 16.00 — «Кон- 
дратій Рилєєв». Навчальна 
передача з літератури. (ЛІ.). 
17.00 — Для школярів. «Силь
ні, сміливі і спритні». (ЛІ.), 
17.35 — «Творчість народів сві
ту». (М.). 18.00 — Фільм-кой-j
церт. «Співає Рима Bo.iKoaaW' 
(К.). 18.30 — Телефільм. «Сто
рінки великої дружби». (К.). 
19.00 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К.). 19.30 — Ко
льорове телебачення. Концерт 
Московського камерною хору. 
(К.). 20.20 — «Спортлото».
(Запоріжжя). 20.45 — «На до
браніч, діти!» (К.). 21.00 —
Програма «Час». (Лі.). 21.30 — 
Лауреат 5-го Всесоюзного фес
тивалю телефільмів. Докумен
тальний телефільм «Шахта
рі». (К.). 22.30 — «Старт», 
(К.). 23.00 — Вечірні новини. 
(К.).

Вдень 9 жовт
ня по терито
рії області і 
місту Кірово
граду перед
бачається мін
лива хмар
ність, в півден

них районах місцями невели
кий дощ. Вітер східний 10—14 
метрів на секунду. Темпера
тура повітря по області 12— 
17, по місту — ІЗ—15 цщад- 
сів тепла.

10 жовтня — малохмарна 
погода. Вітер південно-схід
ний з переходом на захід
ний — 3—7 метрів на секун
ду. Температура повітря 
иночі — 2—7, при прояснен
нях біля 0 градусів, вдень — 
12—17 градусів тепла.

За редактора 
Б. «УМАНСЬКИЙ.

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ «N2 8

ПРОВОДИТЬ ДОДАТКОВИЙ ПРИЙОМ УЧНІВ
для підготовки мулярів, штукатурів, маши

ністів автогрейдерів, машиністів екскаваторів (строк 
навчання — 1 рік), столярів-теслярія, арматурників- 
бетонярів (строк навчання — 2 роки).

ҐІриймаються (без екзаменів) юнаки та дівчата 
віком від 15 до 25 років з освітою 8—10 класів, а 
по професіях машиністів екскаваторів і автогрей
дерів віком від 17 років.

Зараховані до училища забезпечуються гурто
житком, безплатним триразовим харчуванням, об
мундируванням, спецодягом, підручниками І одер
жують третину сум, зароблених ними на виробничій 
практиці. Час навчання в училищі зараховується в 
загальний трудовий стаж.

Училище має добру матеріальну базу для підго
товки кваліфікованих спеціалістів, обладнані кабіне
ти, лабораторії, майстерні, Працюють гуртки худож
ньої самодіяльності, технічної творчості, спортивні 

секції.

Випускники мають право вступу до вищих 1 серед
ніх спеціальних учбових закладів но пільгових умо
вах.

Випускники-відмінники можуть бути направлені у 
вищі й середні учбові заклади професійно-технічної 
освіти, де навчання проводиться на повному держав
ному забезпеченні.

Для вступу треба подати або надіслати заяву з 
зазначенням обраної професії, автобіографію, ха
рактеристику, свідоцтво про народження (оригінал), 
довідку з місця проживання, про склад сім 7, ме
дичну довідку (форма N2 286), шість фотокарток 
розміром 3X4 см.

Початок навчання в міру комплектування груп.
Документи приймаються до 10 жовтня 1973 року.
Адреса училища: м. Кіровоград (Черемушки), ра

йон тролейбусного парку. Іелефон 3-11-46.
ДИРЕКЦІЯ.

@ НША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
оргоп Кнроооградского обкома 

ЯКОМУ, г. Кировоград.

316050. ГСП. Кіровоград-50, вуп. Луначарсьиото, за. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45*3$. відділу пропаганди, 
відділу листів І масово) роботи — 2-45-36, відділу вій« 
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г. М, Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії 1 книжкової торгівлі, 
м, Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

імені О. С. ПУШКІНА

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ

НА ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ
(денна форма навчання) на. такі спеціальності: фізи
ка І математика, фізичне виховання, російська мова і > 
література, українська мова і література, англійська* 
мова, музика та співи.

На підготовче відділення приймаються особи з чис
ла передових робітників І колгоспників, які мають 
середню освіту і виробничий стаж не менше одного 
року на останньому місці роботи та демобілізовані з 
лав Збройних Сил СРСР.

Вступники подають заяву із зазначенням обраної 
спеціальності, направлення на навчання (промисло
вих підприємств, будов, організацій транспорту і 
зв’язку, радгоспів, колгоспів, командування військо
вих частин), документ про середню освіту (оригінал), 
витяг з трудової книжки, характеристику з місця 
роботи (комсомольську та виробничу), 6 фотокарток 
(3X4 см), медичну довідку (ф. № 286).

Зарахування проводиться за наслідками співбесі
ди і підбору приймальної комісії. Слухачі забезпечу
ються стипендією та гуртожитком.

Особи, які успішно складуть випускні екзамени, за
раховуються па перший курс відповідного факульте-А 
ту без вступних іспитів.

Прийом документів — з 1 жовтня по 10 листопада 
Співбесіди — з 11 по 25 листопада.
Початок занять — з 1 грудня.
Адреса: 316050, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, 

педінститут, підготовче відділення (тел. 29-72-40).
РЕКТОРАТ.
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