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ПОСТАНОВА БЮРО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ВЛКСМ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПОЛІТИЧНУ РОБОТУ 
КОМІТЕТІВ КОМСОМОЛУ ПО ВИКОНАННЮ ЗАВДАНЬ 
ВИСУНУТИХ У ПРИВІТАННІ ЦК КПРС,
ПРОМОВІ ТОВАРИША Л. І. БРЕЖНЄВА, 
РІШЕНЬ XVII З’ЇЗДУ ВЛКСМ

і

XVII з’їзд ВЛКСМ став бойовим оглядом Ленінсь
кого комсомолу, з ноною силою продемонстрував не
похитну вірність комсомольців, всієї радянської мо
лоді Комуністичній партії, готовність завжди і в усьо
му слідувати за партією, вчитися, працювати і боро
тись по-леиіпськи.

Делегати з’їзду, комсомол, вся радянська молодь з 
виключною увагою і великим натхненням спрййпя.іи 
привітання ЦК КПРС XVII з’їзду ВЛКСМ, глибоку 
натхненну промову Генерального секретаря ЦК КПРС 
товариша Леоніда Ілліча Брежнєва, в яких дана ви
сока оцінка діяльності комсомолу, визначені великі, 
відповідальні завдання но дальшому вдосконаленню 
комуністичного виховання підростаючого покоління. 
Кожен комсомолець, кожна молода людина з новою 
силою відчула батьківську турботу партії про комсо
мол, про молодь. «Батьківщина, партія, — підкреслив 
товариш Л. 1. Брежнєв. — вірять в молоде покоління, 
і життя показало: в будь-якій справі на комсомол 
можна сміливо покластися!»

XVH з’їзд ВЛКСМ від імені комсомольців, всіх 
юнаків і дівчат країни запевнив рідну Комуністичну 
партію, ленінський Центральний Комітет, Політбюро 
ЦК КПРС, що молоде покоління країни буде 1 падалі 
піддавати свої сили, знання, енергію бороіьбі за вті
лення в життя грандіозних планів партії, рішень XXIV 
з’їзду КПРС.

Надаючи виключно важливого значення завданням, 
що висунуті у привітаній ПК КПРО з'їзду, промові 
тон. Л. І. Брежнєва на XVII з’їзді ВЛКСМ, матеріа
лах і документах з’їтду, бюро ЦК ВЛКСМ постанов
ляє:

1. Вважати першочерговою справою комітетів ком
сомолу мобілізацію всієї радянської молоді на вті
лення в життя завдань, поставлених перед комсомо
лом у привітанні ЦК КПРС, в промові Генерального 
секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва Ці 
важливі партійні документи повинні бути основою 
всієї організаторської і політичної роботи комсомоль
ських організацій.

Запропонувати обкомам, крайкомам комсомол ;. ЦК 
ЛКСМ союзних республік до 15 червня цього року об
говориш підсумки XVII з'їзду ВЛКСМ, завдання, 
поставлені у привітанні ПК КПРС з’їзду, промові ііа 
з'їзді Генерального секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. 1. Брежнєва, на комсомольських зборах, пленумах 
і активах районних, міських, обласних, крайових тщ 
республіканських комітетів комсомолу, розрібпгн за
ходи но їх виконанню.

Комітетам комсомолу слід глибоко і всебічно про
аналізувати свою діяльність, визначити нпактпчпі за
ходи по дальшому поліпшенню всієї роботи комсо
мол ьськи х орга н ізац ій.

Комсомольським організаціям сконцентрувати спої 
зусилля на ще більш активній участі комсомольців і
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КІРОРОГРМІІЦННП
Ой, весно, весно, якби звела, 

яка ж ти прудка! Вчора досвітком 
вибігала на вигін, аби погукати по
другу — ти вже за спиною стояла. 
А коли набрала повні груди повіт
ря, таку свіжість відчула, якою 
лиш ти одна, моя весно красна, 
можеш дихати. Та й Наталка Кра
маренко — наш комсомольський 
вожак колгоспу, веселуха, защебе
тала: «Поглянь, вже весна стукає в 
двері. Все співає, буяє навколо, 
Сьогодні ж за фіалками підемо».

Ти, весно, ще й примхлива ду
же, знала б, як холодно було мені 
позавчора вранці йти на ферму. А 
ми з дівчатами скористалися твоєю 

^іеиб^тоі^Иі^обідн^^оїннядне- 

рі в корівнику повідчиняли: дихай
те, мовляв, наші руденькі, білоло
бі, цілющим весняним повітрям, 
молока більше буде.

Сьогодні швиденько справилася 
з роботою (бо ж доїння у нас ме
ханічне) і вибігла на сонце погрі
тися, На фермі за турботами і 
квітня не помітила. Лебедем про
летів. А це якось підійшла до ма
но наш групкомсорг Взля Карам-
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молоді у виконанні рішень XXIV з'їзду КПРС, зав
дань, поставлених у Зверненні ЦК КГ1РС до партії, 
до радянського народу, успішному здійсненні завдань 
визначального року п’ятирічки, планів дев’яюї п’яти
річки. Добиватися більшої організованості, зміцнення 
дисципліни, підвищення відповідальності членів 
ВЛКСМ за справи своєї організації і комсомолу в ці
лому. дальшого поліпшення виховання молоді в дусі 
нової комуністичної моралі, в основі якої, як вчив 
В. І. Ленін, лежить боротьба за зміцнення і завер
шення комунізму.

2. ПК ЛКСМ союзних республік, крайкомам, об
комам, окружкомам, міськкомам, райкомам комсомо
лу організувати в усіх комсомольських організаціях 
глибоке вивчення привітання ЦК КПРС з’їзду, про
мови Генерального секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва. Глибоке їх засвоєння повиино стати 
першочерговою справою кожного комсомольця, всіх 
юнаків і дівчат, сприяти дальшому підвищенню тру
дової і громадсько-політичної активності .молоді в бо
ротьбі за виконання рішень XXIV з’їзду КПРС. До
нести їх смисл і значення до кожного юнака і дівчи
ни, використовуючи для-цього всі формі; і засоби 
пропагандистської та агітаційно-масової роботи.

В усіх комсомольських організаціях, в навчальних 
закладах/в гуртках та семінарах комсомольського по
літичного навчання присвятити -ерецідльпі заняття, 
бесіди, лекції, доповіді,. іюліїінформації. • .

Передбачити вивчення’комсомольцями та. чолещдю 
документів і матеріалів’XVIІ з’їзду ВЛКС'І ■

Обкомам, крайкомам, ЦК ЛКСМ союзних респуб
лік активно залучити до.роботи, по.роз’ясненню під
сумків XVII з’їзду.делегатів з’їзду, широкий комсо
мольський актив.’ Питання* пропаганди, , роз'яснення 
матеріалів з’їзду впвчити-’на семінарах комсомольсь
ких прола та млисті в, лекторів і агітаторів,' направити 
в місцеві комсомольські органі/ації.лекторів і допові
дачів но роз’ясненню документів -з’їзду. '

Комсомольським організаціям в хюді громадського- 
лішічної атестації. Ленінського заліку звернути особ
ливу увагу на знання комсомольцями завдань, поєгав- 
лених в привітанні Ці\ КПРС’і'ироМбві ’товариша 
Л. 1. Б^жнєва, документів XVII з’їзду ВЛКСМ.

Т Зобов’язати редакції центральних та місцевих 
комсомольських газет і журналів, молодіжні редакції 
радіо і тстг'^уєшія вести широку пропаганду завдань, 

■висунутих в і'п/зігйнйі ЦК КПГ’С з’їзду,промові Гене
рального секретаря ЦК КПРС тов і.ніші Л. І. Бреж
нєва. матеріалів і документів XVII з’їзду ВЛКСМ. 
На сторінках лелодіжної ероси всебічно, глибоко і 
яскраво показувати діям’кть КіІРС, Ленінського 
комсомолу, спрямовану на виконання рішень XXIV 
з’їзду партії, самовіддану боротьбу радянсько’о на
роду, молоді за успішне, г.вкопапчя завдань 1974 року 
— визначального року п’ятирічки. ■ •

ш
по фермі було надоєно на фуражну 
корову по 2700 кілограмів молока.

Звернення ЦК КПРС до парті", 
до радянського народу надихало 
нас молодих, на нові діла звитяж
ні, дало нові крила. За 3000 кіло
грамів боремось. Нині в серед
ньому надоюємо по 10—11 кіло
грамів щодоби на корову. Так, що 
по 3 тисячі буде!

Минулого року перехідний мер-

НАОДИНЦІ
• ВІДВЕРТІСТЬ МОЛОДОЇ ДОЯРКИ 

зін та й питає:
— Що думвєш далі робити, дів

чино?
— Вчитись буду. І обов’язково 

на ветеринарного лікаря, тільки 
заочно. Це вже остаточно вирі
шила.

Так відповіла своїй старшій подрузі. 
Добра, щира душею, паш групкомсорг 
Валя. З нею завжди поділиш і радість 
І горе. Мабуть, чули про неї? її Ім’я 
часто згодується в районній та облас
ній газет нх. Це наша комсомольсько- 
молодіжна група другої ферми кол
іт ослу «Росія» торік до свята Великого 
Жовтня викопала зобов'язання третьо
го року п’ятирічки. Годі р. середньому

всний вимпел райкому комсомолу 
стримали і нагрудні значки ЦК 
ВЛКСМ «Ударник-73». Думаю, що 
й четвертий рік п’ятирічки прине
се нам успіх.

...Ой, лишенько, думки, не забігайте 
далеко! Потрібно ж ще допорати моїх 
підопічних. Галя Кравченко оп марлю 
пішла забирати. Піду і я рушничок 
зніму, щоб, бува, вітер не зірвав з до
щок та не заніс у чийсь яблуневий са
док. Хлопці побачать — засміють. І так 
поглядають чубаті в наш бік. Роботи 
їм немає, чи що? І псе ота «блискав
ка» наробила. Треба ж було повісти 
її біля контори колгоспу!

Про мене — Ольгу Кяомазін, —

ЗУСТРІЧНА БЕРЕГАХ ЛЕНИ
УСГЬ-КУГ (Іркутська область). (Кор. TA PC). Сю

ди, на кінцеву станцію залізничної лінії Тайшет — 
Лена і вихідний рубіж нової Бай кало Амурської ма
гістра.іі, спеціальнії’.: поїздом з Москви прибув Все
союзний ударний комсомольський загін імені XVII 
з’їзду ВЛКСМ В його складі триста юнаків і дів
чат — посланців Москви, Ленінграда, України, Гру
зії, Вірменії, Киргизії, Башкири і а багатьох інших 
міст і республік нашої Батьківщини.

Незважаючи па по’гпу погоду, тисячі жителів міста на 
Лені зібралися на привокзальній площі, щоб зустріти мо
лодих ентузіастів. Будівники залізничної магістралі Аба
кан—Тайшет вітають комсомольців — будівників БАМ.

Мітинг, присвячений зустрічі Всесоюзного ударвого комсо
мольського загону, нідкриз голова Усть-Кутського міськви
конкому Л. Г. Конотопсць. Посланців комсомолі! тепло і 
сердечно вітав перший секретар Усть-Кутськото .міськкому 
КПРС. 1. А. Панчуков.

Начальник управління «Ангарбуд» Міністерства транспорт
ною будівництва СРСР В. С. Бондарев говорив про обсяги 
роботи, яку мають виконати будівники Байкало-Амурськоі 
магістралі.

Учасник Всесоюзною ударного комсомольського 
загону, посланець України Володимир Кузьмін ска
зав:

— Мя даликлятву комсомолові, Батьківщині, пар
тії, особисто Генеральному секретареві ЦК КПРС 
товаришеві Л. 1. Брежнєву збудувати Байкало-Амур- 
ську магістраль. І ми її збудуємо, незважаючи ні на 
які труднощі!

На мітингу виступили також перший секретар Ір
кутського обкому ВЛКСМ Валерій Ігнатов, учасник 
будівельного загону, посланець Киргизії, Мізбах За- 
кіров, працівник ЦК ВЛКСМ Віктор Карнюшин та 
інші.

Після недовгого відпочинку чЛєйи загону на верто
льотах були доставлені на трасу магістралі.

як підмінну доярку, там г.равдз, 
нічого не сказано. Про підмінних 
чомусь не пишуть. А від нас теж 
багато чого залежить. Одну групу 
доїти і доглядати легше, ніж різні. 
Як хочеться вже своїх корів мати. 
Але кажуть, щоб почекала, хтось 
же повинен і в підмінних ходити. 
А поки що досвід переймаю у до
свідчених Людмили Малої, Галі 
Курочки, Галі Кравченко.

Якось по дорозі з Олександрії в 
автобусі підслухала розмову ба
бусь. Не сподобались мені їхні ба
лачки. Все турбувались, хто в се
лі працюватиме, коли усі в місто 
спішать, ледь на ноги зіпнувшись. 
Звісна річ, що слабкодухі, можли
во, й цураються свого села, але не 
всі. Певне, бабуні просто не бачать, 
скільки нас, молодих, поспішає, 
приміром, на другу тваринницьку 
ферму колгоспу «Росія» І від’їз
дити не збираються. Заводять сі
м’ї, будують хати.

Ой, весно, з тобою не перегово
риш...

Літературний запис моно- 
лога Ольги Кармазін зробив 
Є. ХАЛАБЕРДА.

Олександрійський район.

ПРИСВЯЧЕНІ 
ДНЮ ПРЕСИ
5 травня країна відзна

чила День радянської 
преси. Надійні помічники 
партії у вирішенні питань 
побудови комуністичного 
суспільства, журналісти 
завжди в перших рядах 
боротьби за успішне ви
конання рішень XXIV з'їз
ду КПРС.

В Кіровограді, в примі
щенні Палацу культури 
імені Жовтня відбулися 
урочисті збори, присвяче
ні Дню преси. З доповід
дю виступив голова прав
ління обласної журналіст
ської організації, редак
тор газети «Кіровоград
ська правда» А. П. Мосто
вий.

Учасники зборів прий
няли вітальні листи на 
адресу ЦК КПРС, Прези
дії Верховної Ради СРСР і 
Ради Міністрів СРСР, ЦК 
Компартії України, Прези
дії Верховної Ради УРСР і 
Ради Міністрів УРСР.



2 cm op. ---- _----------- ------ „мол однії КОМУНАР"
-, -Г .У"-'

7 травня 1974 року —.......

У колгоспі «Україна» Голопапівського райо
ну постійно дбають про шісої.у культуру зем
леробства, турбуються аро оволодіння молод
дю механізаторськими спеціальностями. Ми
нулого року господарство направило на на
вчання Миколу Притчова, Миколу Шумського, 
Леоніда та Олександра Скоробрухів. Закін
чившії чотиримісячні курси при рас'-д.ь.т; дні 
«Сільгосптехніка», юнаки повернулися зо кол
госпу і успішно ведуть веснаїю-подьові роботи.

НА ФОТО: ОЛЕКСАНДР СКОРОБРУХ 
ВПЕРШЕ НИНІШНЬОЇ ВЕСНИ ВИВІВ 
ТРАКТОРА НА ПОЛЕ. ВІН СІЯВ РАННІ 
ЗЕРНОВІ, ГОТУВАВ ГРУНТ ДЛЯ СІВБИ 
КУКУРУДЗИ, НІІШ ДОГЛЯДАЄ ПОСІВИ 
ЗЕРНОВИХ 1 ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР,

Фото К>. ЛІВАЩНИКОВА.

УРОЖАЙ-74неспокійне
І 0 Л 0 Д І X
Т/ ОЖНА робота в полі 
**• хвилює. Хвилює вона І 
молодого механізатора 
колгоспу імені Леніна Ана. 
толія Сердюка. Лише три 
роки очолює він ланку ку
курудзівників, та вже пе
реконався, що робота для 
врожаю ніколи не буває 
легкою.

Ііі, не п ці дні бачив він, 
що не вся озимина виливе. 
Ще и січні її лютому зрозумів 
—• надій на ярі, І огеблноо — 
на кукурудзу. І коли на спіль. 
вому засіданні прішлінил кол
госпу, партійного та комсо
мольського комітетів затверд
жували склад лапок, ланк-знпх 
по вирощенню високих врожа
їв качаниегої, йоп» запитали, 
чи розуміє він. яке завдашиї 
постало перед колгоспом. Зро- 
зумів. Все зважив, твердо ви
словив тс, що носив у серці:

— Думаю, що і:а триста 
двадцяти п’яти гектарах ви
ростимо по шістдесят п'ять 
центнерів у зерні.

Ні, не тепер, не наспіх, в 
заздалегідь, разом із езої- 
ми друзями почав готувати 
все, щоб взяти цей рубіж. 
Механізаторі Андрій Чо
ботар, Віктор Плачинда, 
Микола Бірко, Петро Ко- 
кош готували свою вірну 
зброю — машини, причіп
на знаряддя. З'являвсь 
вдосвіта на польовому ста
ні і Анатолій. Траплялося 
так, що запасних частин на 
було; виготовляли їх самі.

Вже в березні на лінійці 
готовності стояли всі трак
тори, сівалки, культиваю-

ри борінки, пристрій для 
внесення аміачної води. А 
як підсохла земля — за 
один день на всій площі 
закрили вологу. Ніби непо
мітно почалася й сівба 
ранніх зернових.

Напередодні ланкових- 
кукурудзоводів зібрав го
лова колгоспу Іван Лов- 
рентійович Козяр і з-зязив:

— Бід сівби ранніх вас звіль
няємо! Ображаєтесь? Дарем
но! Знаєте, яка відлозіда.ть. 
кість на сашн.х плечах? Готуй
те осе до сівби кукурудзи!

— Так у нас все гитопс!
— А ви ще рд.» все пере- 

гляньге! Сівбу кукурудзи поч
немо значно раніше. Би ж са
мі перекопалися минулого ро
ку, що іноземні селекції ви
стигають пізніше, вегетаційний 
період їх розпитку у них дев
ший. Логіка говорить одне — 
треба їх сіяти раніше. Румун, 
ські хлібороби кажуть, що як
що хочете маги високий вро
жай кукурудзи — сійте її, дк 
Сіють цукристі, і не при тем
пературі в землі десять—два
надцять градусів, а шість—ві
сім.

Анатолій поргвіряв і ре
гулював машини, готував
ся старанно й серйозно. 
Але тепер на роботу з со
бою брав термометр1. Не 
минав свого поля, роз
гортав землю і визначай 
температуру.

— Є вісім! — сповісти* 
одного разу агрономові.

— Тоді в добрий часі
На другий день рано- 

вранці в поле вийшли сіва
чі. Повіз свій агрегат у го-

ПОЛЕ 
Н 0 І
ни, до небокраю Павла 
Плачинда. Вносив аміачну 
воду у грунт Григорій 
Слободніченко. J лиша то
ді Микола Кравченко пра
вів трактор із сівалкою. На 
ній — сам ланковий Анато
лій Сердюк.

Відрегулював сівалку так, 
щоб після пояси сходів, після 
боронування, прорідженії» за
лишилось на гектарі 44-45 ти
сяч росли::. на тол їй пьм'ятаа 
— Повомирі ородщипд має цро- 
дати державі 67 тисяч тони 
хліба. І талі мають путч й дві 
тисячі тонн .зерна кукурудіи з 
Його поля. Тією думою тій 
вже живе. Будуть сходи. I не
хай ще віють 'СіЗ.тодпі сі гри, 
лай від ранніх приморозків 
Stale і:а світакках ьиіля — на 
поміч прийшла наука. Одер
жали спеціальний препарат. 
Ним перед висівом сброиляюгь 
зерно. Цс ДО!-;злило вберегти 
зернятка від проірюхлявіп.іп, 
зробить їх морозос-.їйкішпмм. 
Разом із насінням клали у 
землю на кожен гектар по 20 
кілограмів аміачної селітри, 
.Ти — калінпне добрив, 50 — 
курячого посліду.

о роботі минав день. Він 
весною, як рік. Та для 
ланкового — н-значв хви
лина, Можна й радіти — 
засіяли перші 20 гектарів. 
Та Анатолій невдоволений, 
треба більше. Потрібно 
було стиснути строки по
сіву — виграти першу 
битзу за сонячні дні,

м. сюян.
Колгосп імені Леніна 
Новом и ргородського 
району.

У РАМКАХ 
МІЖНАРОДНОЇ 
ПРОГРАМИ

Завершено дослідження за
пасів продукції наземних, 
прісноводних і морських еко
систем на Україні. Вони про
ходили в рамках міжнарод
ної біологічної програми. 
Вчені 56 академічних та ві
домчих установ республіки 
впинали продуктивність яли
нових лісів Карпат, альпій
ських та субальпійських лук, 
лісів степової зони республі
ки. Нові наукові матеріали 
будуть покладені в основу 
організації парків, заповідни
ків, зон відпочинку, застосо
вані при плануванні внкориг- 
таяня природних ресурсів 
УРСР.

(РАТАУ).

про- 
Чер-

^Червона зірка!

(Продовження. Поч. в газетах за 9, 11, 16 та 18 
квітня).

1919 рік, травень — робітники заводу, очолювані 
більшовиками, брели участь у боротьбі проти гри
тор енських банд.

1919 рік, 1 липня — у зв’язку з посиленням загро
зи наступу денікінських військ з Півдня, збори ро
бітників ухвалили рішення — всім з явитися на збір
ний пункт для запису а ряди Чераоноі Армії.

1919 рік, 11 липня — у робітничому клубі ім. 
Леніна голова БУЦВК Г. і. Пегроаський прочитав 
цію «Світоза війна і крах капіталізму».

1919 рік, 15 липня — за рішенням завкому 50 
центів робітників заводу було мобілізовано а 
вону Армію.

1919 рік, 13 серпня — ден'кінські війська захопили 
Єлисаветград.

1920 рік, 24 січня — Єлисаветград визволено від 
білогвардійців-дєнікінціз і відновлено Радянську 
владу.

1920 рік, 19 квітня — завод Ельворті знову націо
налізовано і перейменовано в Перший державний 
машинобудівний завод міста Єлисаветграда.

1920 рік, квітень — зааод, очолюваний робітничою 
колегією, почав виконувати замовлення Першої Кін
ної армії.

1920 рік, 1 травня — робітники заводу взяли 
участь у першому суботнику по впорядкуванню ву
лиць міста.

1920 рік, 17 серпня — конференція робітників міс
та послала В. І. Леніну вітальну телеграму,

1920 рік, жсьтень — відновлено заводський пар
тійний осередок.

(Далі буде).

МІЛЬЙОНИ ЛЮДЕЙ 
по веш республіці 
ДИВЛЯТЬСЯ ТЕЛЕВІЗІЙ. 
Ні ПЕРЕДАЧІ ЗА ДОПО. 
МОГОІО НОВОГО ТЕЛЕ
ЦЕНТРУ, ЩО НЕДАВНО 
СТАВ ДО ЛАДУ В КИЄ
ВІ.

НА ФОТО: БІЛЯ ПУЛЬ
ТА КЕРУВАННЯ ТЕЛЕВІ
ЗІЙНИМ ПЕРЕДАВАЧЕМ 
ЧЕРГОВІ ЕЛЕКТРОМЕ
ХАНІКИ НІНА ФОРМА- 
НЮК ТА ІРМА НЕЖИВА,

Фото А. ТІ ІД ДУБИ О ГО. 
(Фотохроніка РАТАУ},
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ПРОЛЕТАРСЬКИЙ ін
тернаціоналізм як 

один з принципів науко
вого комунізму розроби
ли її обі рунтували 
К. Маркс і Ф. Енгельс. 
В епоху імперіалізму і 
пролетарських революцій 
він дістав дальшу гли
боку і всебічну наукову 
розробку в працях В. І. Леніна, став не
порушною основою діяльності Комуніс
тичної партії. Перемога Великого /Ковг- 
ня, утворення, зміцнення й розвиток Со
юзу PCP, успіх братерської соціалістич
ної співдружності, піднесення міжнарод
ного комуністичного й робітничого руху 
— яскравий вияв торжества ідей проле
тарського інтернаціоналізму. Докорінні 
соціальні зрушення, які відбулися в сві
ті, зумовили успіх національно визволь
них революцій і розпад системи колоніа
лізму, справляють визначальний вплив 
на хід революційних перетворень у кра
їнах Азії, Африки, Латинської Америки.

Серед творів В. 1. Леніна, присвяче
них розробці іі обгрунтуванню принципів 
пролетарського інтернаціоналізму, про
грами і політики Комуністичної партії з 
національного питання, особливе місце 
посідає його видатна праця «Про право 
націй на самовизначення;», яка почала 
друкуватися’60 років тому у більшовиць
кому легальному журналі «Просвеше- 
иие». Викликана потребами революцій
ної боротьби робітничого класу та його 
партії в умовах наближення нової рево
люції, вона збагатила марксизм новими 
важливими положеннями і висновками з 
національного питання, стала класичним 
зразком більшовицької непримиренності 
до націоналізму, ревізіонізму та опорту
нізму. Вона дає ключ до наукового ро
зуміння багатьох найскладніших питань 
сучасності, пов'язаних з боротьбою ро-

ШКОЛА 
ЛЕНІНА ІДЕЙ ПРОЛЕТАРСЬКОГО

бітничого класу і всіх трудящих за рево
люційне оновлений світу.

Ленінська праця — могутня іденна юроа 
комуністів у боротьбі за чистоту і непохит
ність марксизму як революційною і глиооко 
інтернаціональної о вчений Вона нещадно ви
кривав спроби сучасних фальсифікаторів, що 
прагнуть зобразити, ніби засновників марк
сизму взаіалі не цікавило національне п>іган
ця. Навпаки. Керівництвом у діятьлості кому
ністів є марксистський висновок про те, пьс 
це нещастя для народу, коли пін і:оис,.о.іии 
інший народ, що не може бути аїльним на
род, який гнобить інші народи. В. і. Ле
нін довів, що інтереси свободи трудящім ви
магають рішучої і послідовної боротьби з та
ким гнобленням. Ліквідацію кь.’.оніалі іму і 
національного гноблення він розглядає як 
складову частину боротьби робіїничоїо класу 
за соціалізм, що утверджує мир. г’РУжбу. і 
братерство між народами. Озброюючи Кому
ністичну партію реполюцііійою теорією, В. і. 
Ленін розробив і обгрунтував її програму І 
політику а національного питання.

Уся наступна історія довела життєдай
ну силу марксистсько-ленінської теорії, 
програми і політики з національного пи
тання. Вона кличе робітничий клас до 
дальшого посилення боротьби за визво
лення трудящих від будь-яких проявів 
соціального і національного гніту. У ле
нінській праці підкреслюється: «Повна 
рівноправність націй; право са.мовиша- 
ченіїя націй; злиття робітників усіх на
цій — цієї національної програми учить 
робітників марксизм, ВЧИТЬ ДОСВІД всього 
світу і досвід Росії».
Ц АРАДА Політичного консультативно- 
■■ го комітету держав — учасниць Вар
шавського Договору, що відбулась 17—18 

квітня цього року у Варшаві, констатува
ла, що в практиці міжнародних відносин 
дедалі ширше утверджується принцип 
мирного співіснування держав з різним 
соціальним ладом, такі основні норми 
міждержавних відносин, як поважання 
незалежності і суверенітету, рівноправ
ності, територіальної цілісності, непоруш
ності кордонів держав, що склалися п 
Європі, відмова від застосування і по
грози застосування сили, невтручання у 
внутрішні справи один одного. Розряд- 
ка напруженості вирішальною мірою ви
значила перехід у політичну сферу вре
гулювання конфліктних ситуацій у В’єт
намі і Лаосі, на південно азіатському 
субконтиненті, па Близькому Сході, ство
рює сприятливі умовч для боротьби на
родів за свободу, незалежність, демокра
тію І Прогрес.

B. І, Ленін відстояв 1 довіз творчий хпрак. 
тер марксизму, непримиренність ного до будь- 
яких проявів догматизму або сектантства. Він 
їїокатав залеж’.їсть застосування марксизму 
від зміїні спірвідкоіиення класових сил у 
кожну історичну епоху і національних оєон.ін- 
постеГі у кожній країні, розкрно загальні зако
номірності і форм» революційного перетворен
ий націй і міжнаціональних відносин. В. І. Ле
нін вчить: «Безумовною вимогою марксистсь
кої теорії при розгляді будь-якого єоціальііо- 
іо питаним е постановка його в цепні історичні 
рамки, а потім, якщо мова йде про і дну краї
ну (папрнілад, про національну програму для 
даної країни), врахуванню конкретних особ
ливостей, які кідрі шиють цю країну ві д ін
ших а межах однієї і тієї самої Кторн іпоі 
епохи».

Керуючись цією ленінською настапо- 

вою, комуністи приділяють велику увагу 
точному визначенню головного зміг»V. 
співвідношення класових сил і виріши щ- 
них напрямків дальшого рс»витку ї в 
сучасну епоху. Характеризуючи її як н - 
рехід людства від капіталізму до сота- _< 
лізму, вони багато зусиль докла
дають до посилення впливу на просу
вання вперед революційних і прогре
сивних сил, до зміцнення інтернаціо
нальної єдності дій них 'сі;.;,' повністю 
враховують неоднаковії :гшлях їх до цій 
ЄДНОСТІ. РІЗНИЦЮ ШЛЯХІВ ДО Ііі І с р’.ІЗЦЮ- 
нальної єдності В. і. Денін пояснював 
поділом націй на ГНоб іИЧІ й ги »блепі. по
силенням нерівномірності їх роївигіа в 
умовах імперіалізму." Через неоднакове 
економічне, культурне та полініяне ста
новище робітничого класу, трудящих па
нуючої нації і гноблених шляхи їх до 
єдності різні. Для зблііткеннії ірудяїііич 
різних паній пролетарі гноблячої на
ції борються проти ве.тпкодеіУжавлого 
шовінізму та імперіалістичній політики 
«своєї» буржуазії, рішуче й до кінця від 
стоюють право пригноблених і залежних 
націй на політичне самовизначення, ут
ворення національної держави аж дз ві
докремлення, а робітники останніх — за 
єдність з робітниками гноблячої нації, 
проти місцевого націоналізму.
Пекінська праця нещ<ід?.> викриває 

спроби ворогів права цаці.і на само
визначення тлумачити його у реформіст-
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ЧАСТКУ СЕРЦЯ »
ШТАБ• ПРАЦЮЄ КОМСОМОЛЬСЬКИЙ

то,

Подібні рейди члени штабу «Юність» 
практикують часто. В їх ході видно й 
те, як кожен член штабу працює в сво
їй школі. Так, у другій чверті, коли під
бивали підсумки перевірки середніх

ЛІ. МІКЕЛЬ.
Спецкор «Молодою комунара».

О ДА8АЛОСБ, що зала Палацу піоне- 
рів вже на вмістить бажаю

чих взяти участь у диспуті, а еони есе 
прибували н прибували. У господарів 
склалося враження, що коли на асі

«КОЖНІЙ СПРАВІ

ІНТЕЛІГЕНТ? ЗНАННЯ
ПЛЮС ВИХОВАНІСТЬ

Дорога редакціє! Ми, молоді робітники Снітлозодська, хо
тіли б прочитати у вашій газеті статтю лоо те, що значить 
бути інтелігентною людиною.

‘Іи можна кожного, хто має вищу освіту зважати інтелі
гентними людьми?

Н. Око.челова, Л. Акбаєва, А. Просяних та Ін.
Від редакції. Такого ж листа ми одержали і від ірупи шко

лярів однієї із шкіл м. Світловодська. Ми попросили" доцента 
загально-технічного факультету м. Світловодськз, кандидата 
філософських наук Л. Ф. »Меркулову висловити єною думку, 
що значить бути інтелігентом. А що ви думаєте відносно цього? 
Чекаємо ваших листів.

Інтелігенція — це соціальний 
прошарок, який складається з 
працівників розумової (інтелек
туальної) праці, що володіють 
освітою, спеціальними знання
ми з різних галузей науки, мис
тецтва, культури, техніки і т. д.

Мужній вчений і філософ 
СОренсис Бекон проголосив у 
XVI віці: «Знання — сила». Це 

.. —• істина, відома тепер кожно- 
| му. Але ж чи співпадають по-

няття «знаюча» людина і «інте
лігент?»

Слова інтелігентний, культур
ний (в широкому розумінні 
цього слова) і освічений (тоб
то такий, що дав освіту собі 
шляхом всебічного розвитку і 
виховання) тотожні. Хоч ми, за 
звичкою, називаємо освіченою 
ту людину, яка одержала се
редню чи вищу освіту. Освіче
на людина (з повному розумін
ні цього) — культурна, а зна

чить інтелігентна — це та, а 
якої знання поєднуються з 
високою моральністю, емо
ційною культурою, тобто ви
хованістю. Отже, інтелігент
ність — це всебічні знання 
плюс вихованість.

Газета «Правда» не так 
давно звернулась з таким запи
танням до групи вчителів, ін
женерів, наукових працівників. 
Із їх відповідей випливає такий 
висновок: інтелігентна людина 
— це, перш за все, т'юдина по
літично активна, з широкою 
ерудицією, глибокими профе
сійними знаннями, культурою 
прсці, творчо думаюча, любля
ча, яка цінує мистецтво, чут
лива до краси, з великою си
лою волі, делікатна, з високою 
культурою поведінки і почуттям 
власної гідності.

Я. М, Подвойський, відомий 
радянський інженер, який аиріс

в сім’ї професіонапьних рево
люціонері, розповідає про ін- 
телігентів-більшовиків: «В біль
шості це були люди, що при
йшли в революцію з Інтеліген
ції... Перш за все кидалось у 
вічі неймовірна по своїй глиби
ні і щирості віра а робітничий 
клас та нездоланне бажання 
робити все в першу чергу для 
робітничого класу. ... Я 25 ро
ків працював на заводі і вва
жаю, що він багато дав для мо. 
го становлення і як людини, і 
як інженера. Але з іншого боку 
справжній чесний інтелігент на
магається не лише одержати, а 
й більше віддати».

Письменник В. А. Каверін за 
круглим столом «Недгли» ска
зав: «Важливою рисою інтелі
гента є етична принциповість. 
Інтелігентна людина повинна 
невідступно дотримуватись тих 
етичних норм, які вона сама 
виробила протягом свого жит
тя.

Інтелігент наших днів — це 
людина, що живе І мислить ви- , 
сокими помислами. Інститут не 
видеє диплому на мудрість, 
доброту і широту душі.

Вся справа полягає тут у дер-

жавності мислення, □ держав
ній турботі, о почутті відпові
дальності за всіх і за все».

Ректор Новосибірського 
електромеханічного інституту 
П. Лищинський на запитання за
рубіжних газет: «ЯкичИ Ви хо* 
чете бачити завтрашніх випуск
ників?» Відповів одним словом
— «Інтелігентними».

Інтелігентність в наш час —- 
не якість вибраних. Це тепер 
норма для більшості. Ставитись 
до неї скептично — це значить 
проповідувати відсталість і прит 
мігивізм, насаджувати невихо
ваність і некваліфіковзність

В. І. Ленін підкреслював, що 
інтелігентність для марксиста
— це показник духовного рос
ту, ідейного багатства народу,- 
показник підвищення і рівня, ’ 
свідомості мас. Це і є питання 
про роль науки і культури, про 
роль інтелектуального, свідо
мого фактору з будівництві ко
мунізму І з боротьбі з його 
противниками. і

Л. МЕРКУЛОВА, 
кандидат філософських ■ 
наук, доцент загально- 
технічного факультету.

м. Світловодськ.

днів революції 
прапорщик Ча- 

хсгфііі Шзпдвало'і і-а боці ро. 
й‘:ии-іо ut зі і.-адн —
адже віл сам з рзйігннчої сі- ' 
м"і.

На фронтах Громадяи-гькоТ 
він вокнігв з бке.'-хьланами. з 
•лолчаківцямн. Поим закілч.іи 
академій.. * пжа і.а посаді 
ко.мбрніа брав учлс.і, в боях 
з японцяЯп на Хз.-хин-Гслі...

Про це розионіїі фільм — 
Шаиоталиіз ї. -І Другий 
фільм дилогії «Заради життя

він про

України 
наш-і.м'ї

народний артист СРСР 
ї и .іофіїі Левчук,

Ось що говорять 
свою роботу:

— Кінематографі :ги 
давно п борту пер-'Д
героїчними земляк І.НІ, ЯІ.І ви
явили чудеса герої ч.-.у і відда
ності Ьаіькірщнн: в роки Ве
ликої Вітчизняної війни. Хо» 
а їлось'зробити фільм, гер-кьі 
якого став би народ — її ірод, 
що став на захист Вітчизни, 
н.«род нескорений, який бора-

Прем‘єри травня
— її;.о,.!' ні. і біо

графії генерала Ш.юова.і-л.'. 
Фільм зыято на ьшосгудп 

«Мос фільм.». Авторі: сцепдрію 
флДунськіїй, В. Фрід. ре.кіі- 
сер-постановпнк Є. Карелов.

хі ролі Шаповалова зіія-зея 
Євген й'.а. еі-св.

Про бойові псхлгп 1 рейди 
прослав.н-гііого з'єднання пар
тизан під командуьзі.ням дві
чі Героя Рздяік. і.ьгчо Союзу 
С. А. Ковпака роях.-іап > не
мало Глядачів чі 
зустріч па екрані 
партизанського 
фільмі «ііабат» - 
мпотрплогії 
пака». Ного 
паріє м і.
15. Смирнова 
шли української

іє цікава 
героя«Ц 

руху в 
перші 

«Дума про 
посаи. а за

Бо її .цмпіа 
один і< сі

ться. Хотілось 
партизанський 
б.н атоімз'нови.

Перший фільм — гЯзС-а і* — 
розповідає про цатоджепп-і за
гону І Про ЙОГО НУ': НВЛЬ'.'олнЯ 
період. Другий — i-.no гєітг-ї і- 
ний похід і.а I’.j.a«»бере.гну 
Україну. Третій — про кар- 
антський рейд.

В ролі Ковпака висту-лпп 
Костянтин Степаччоз — очдч з 
н. й.іопулярі-іііінх млйстріч ук
раїнського ьіно.

«Я служу на кордоні* — 
фільм, іЮ'-тавлсігій на кию-ту
ди «Ленфільм» Наумом Бір- 
мапом. Він роїноігіляє про 
будні пртімірдон'оь.ів. і.рс» не
легку солдатську с-ужбу, по
єднану з відчутгам трив-и 
почуттям великої відповіла *ь.

Р'НПОВІСТП про 
рух об'ємно і

пості. ісо лежить на молодих 
ьоїііах...

В іочопин'т ролях зиімаліігь 
Боріи лав* Бр-жду-м в, Єогі-а 
Карельських, Борис Щерби юл, 
Ьлеопсіра Шашкова.

Роздумам про те, якою чс.ж- 
кок> ціною доаодцгия плапни 
вченому за кой..;.і к}»-•>< до 
відкриття, до успіху, прксиі- 
невиіі фільм «Відкритім» (ви
рі.біпіцтво Свгрд.чоз’Ч і.ої кіно
студії. в головшб ролі Допа
лає Бапіоніс).

Сі.< АІ . . н ІІСІ чийому дусі. ЯК ГірДВО
іп - і- -л-..і.і\ льтурио-иаціілі.-і.іьиу ав- 
ТОн-ІМІ.-І.. >!;і ( СНОВ! У 'Щ а.ТЬІМІ ІЯ та на- 
у.швого аналізу величезного історчч'п: о 

.‘ріалу, дневі і\ революційні!-; нач і::- 
ілх?6но-віив.').тьііі:х рухів, В. І. .’ієііііі ді- 
іїічов висновку, що утворений націоналі,» 
них держав є правилом у світовій істо
рії; Утворення іізц:она.'іі»нііх держав, під
креслював вір, є теилечцією всякого ча- 
цюііального р} <у. В. І. Ленін писав: 
<1Іаиі тибі'іі економічні фактори штовха- 
юіди цього, і для всієї Західної Євро
пи — більше того: для вс’ьої о пнвіїію- 
ва.'і іго світу ■— типовою, нормальною 
для капіталістичного періоду є череч не 
и ічіональна держава». В. і. Ленін ис- 
сі'іюсговііо довів, що «самовизначення 
націй» у програмі мапксисгів не може 
маги історико економічної точки зору. Іп- 
<• и•» значення крім як но.ііпічі'е самови
значення. державна самостійність, утво
рення ііаціопз.іьної держави. Ко пі імпе
ріалі їм заперечує це право, то соціалізм 
утверджує його.

Відстоюючії право націй на відокремлення, 
В- І. Ленін показав залежність іі'на під коп- 
кретио-історичі-ітх умов та класових інтересів 
•’У^егаріату, всіх трудящих. Він якатуваїї, що 

господарське, політичне і духовне жнгтч 
людства чимраз більше інтерчаи-оі'ялізуетьс-я 
в*е при капіталізмі, а соціалізм Лою цілком 
і‘п-'і.«аніона.іі їїе. інтереси робігиїжого к іа--У 
і Лого боротьби Проги капіталізму, вкатуваї»

В. І. Ленін, вимагають повної сотілар.-юсіі 1 
найтіснішої єдності робітників усіх націй, ви
магають відсічі націоналістичній політиці Г./в- 
жуаіії якої б то не було паиіоііх-іьпості. Він 
визначна ставлення робітничого класу до на- 
ціоііи.іьної буржуазії пригноблених націй, чки 
здатна брати }'мсть у розв’язанні загально
національних заклань, але непос іііог.па і об
межена у боротьбі за демократію, схильна до 
угодовсіва з імперіалізмом і внутріїниьою ре
акцією з посиленням протиріч і класової бо
ротьби 
Одно

ІІЬТІІ
від націона лізму гноблячої нації. Він під
креслює, що в кожному буржуа тому на
ціоналізмі пригнобленої нації с загально
демократичний зміст проти гноблення. і 
саме цей зміст ми безумовно підтримує
мо.

Керуючись положенням ленінської пра
ці, комуністи невтомно відстоюють ідеї 
пролетарського, соціалістичною інтер
націоналізму. звіряють свої дії З ЛЄІ1І1І- 
ськпмп настановами, розглядають цю 
ленінську працю як исвіїчерпіп- ;:жср-. . д 
нових і нових ідей, у самовідданій боро
тьбі за справу миру, демократії і соціа
лізму. Воші ніс тісніше згуртовують свої 
лави, наполегливо зміцнюють єдність 
дій усіх революційних сил сучасності.

Л. ГЛАЗОВ, 
завідуючий кафедрою історії КПРС 
Кіровоградського інституту сільсько
господарського машинобудування, 
доцент, кандидат історичних наук.

старшокласники міста, то, принаймні, 
більша головина їх вирішила прийти 
сюди. Було від чого хвилюзатися шта- 
б.стгм: ад?ке диспут в таких масштабах 
вони проводили вперше. І не знали, 
яким він буде.

Та вже на початку стало ясно — те
ма розмови хвилює всіх присутніх. 
Жвава дискусія розгорілась навколо 
питань: «Який ти, комсомольський но
жак?» та «Авторитет приходить до 
комсомольського активіста с<-м по собі 
чи завойовується?». У підсумку зійшли
ся на одному: «Бути вожаком — зна 
чить завжди йти попереду, пам ягати 
про довіру товаришів». Гості з диспуту 
розходились, продовжуючи обгово
рення, а штабісти лишились на коротку 
нараду. Приємно було усвідомити, що 

захід вдазея.
А до наступного свого засідання 

штаб «Юність» запланував рейд-пере- 
вірку комсомольських організацій вось
мирічних шкіл міста. Вирішили: готу
ватись до нього якнайретельніше, Не 
підеш же в школу ревізором, який за 
час свого візиіу перечитає купу різних 
паперів, напише акт обстеження, а ні

чого не запропонує конкретно, не про
аналізує досягнення і прорахунку 
Кожного разу безпосередньо у школі 
штабісти відвідували засідання коміте
ту комсомолу, розмовляли з його чле
нами, бесідували зі старшокласниками. 
А потім на засіданні доповіли про ре
зультати перевірки. Світлана Романюк 
відвідала школу № 16. Запропонувала 
побувати п ній усім штабістам, огляну
ти ЇЇ оформлення і розповісти про ньо 
го своїм комсомольцям. Ця школа 
створена зовсім недавно, але життя 
там у старшокласників цікаве й зміс
товне.

шкіл, Анатолію Лещенку — представ
никові СШ № 3, довелося трохи помер 
воніти. Не міг вибачити собі, чому не 
зазирнув до комсомольської документ 
тації раніше. Сам бував у інших шко
лах, а про свою забув потурбуватись. 
За це докоряли йому товариші. Од
разу ж після засідання штабу Анатолій 
взявся допомогти друзям ліквідувати 
недоліки. Добре попрацювали: на кі
нець півріччя комсомольська організа
ція школи № 3 £тала переможцем ог
ляду «Партії на вірність присягаємо».

У розмові зі мною штабісти згадува
ли багато справ, які найбільше їм за
пам’яталися. Це і міський конкурс ін
сценованої пісні, і поїздка до Москви 
та Краснодсну, і операція по озеле
ненню міста «Землі своєї будівничі», і 
листування з харківськими та ростов
ськими ровесниками, і зліт перемож
ців огляду «Партії на вірність присяга
ємо». Що ж, організатори в штабі стар
шокласників справді хороші.

Чимало здібних хлопців і дівчат ви
ховала «Юність». Минулого року пра
цювали тут нинішні студенти Микола 
Коротченко, Наталка Бойко, курсант 
Михайло Сербул. А сьогодні поспіша- 
ють сюди Андрій Булич, десятикласник 
з середньої школи № 5, Люба Чеоез- 
ченко — з 23 і школи, Ірина ї’окосій — 
дев’ятикласниця СШ № 16 та десятки 
їх друзів. І можна бути певним, все, що 
почне штаб, завжди дійде до кожного 
старшокласника міста. Бо працює пін 
під девізом: «Кожній егірині шматочок 
серця, кожній спразі — шлях у жит
тя».



4 стор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР“
З ініціативи комітету яжПЕРЕМОЖЦІВ ВІДЗНАЧЕНО

ф Пропонуємо любителям 
шахів розв'язати сііс.д:

Білі починають і виграють,

Z травня 1074 року

СПОЧИВАЄ

ФУТБОЛ

КЛУБ 64-х КЛІТИН

рахунок*^ 
і» на 40“

ЧЕЇПНЕР

Скори- 
захиснв- 

«Судпобу- 
встяпошш

ЖЯЙЬ

гра по
до во- 

Гол. здає- 
м’яч

КОЛИ МІСТО

Стомлене трудовим днем, місто під 
вечір стихає. А ось і взагалі на вули
цях з’являються лише поодинокі пе
рехожі. Зрідка промчить машина чи 
автобус, що поспішає п гараж. Тиша 
навкруги. Та раптом цей невстояний 
спокій розриває лемент галасливої 
зграйки гривастих молодиків. Це 
любителі «гострих відчуттів» вирі
шили порозважатись. Вони чіпляю
ться до кожного зустрічного, обдаю
чи парами алкоголю, лаються.

Але зась! Бешкетників тут же пе
рестрівають члени комсомольського 
оперативного загону. Без зайвих 
слів їх доставляють у відділення мі
ліції. Отже, «весела» прогулянка кін
чається... І отак завжди.

Вже більше трьох років спокій жителів 
гірничої Олександрії оберігають члени 
комсомольського оперативного затоку, 
створеного при міськкомі комсомолу. Він 
складається із кращих молодих виробнич
ників електромеханічного та рудоремонт? 
ного заводів, тресту «Олсхсандріяважбуд», 
педагогічного та культосвітньою училищ, 
заводу підйомно-транспортного обладнан
ня, направлених сюди комсомольськими 
організаціями.

Міськком комсомолу, в свою чергу, 
подбав, щоб нам була пошита спе
ціальна форма. Систематичне на
вчання па семінарах, де виступають 
з лекціями і бесідами працівники на
родного суду, прокуратури та міліції, 
знайомлять нас з основами правових 
л.іднь, допомагають набути навичок 
боротьби з порушниками громад
ського порядку.

Кожеи член загону знає про те, як 
погрібна сила, спритність і уміння 
долати перешкоди. Якось член опе
ративного, учень індустріального тех
нікуму Аркадій Хлистун подав ціка
ву пропозицію — щоб кожен з нас 
навчався прийомам самбо. Пропози
ція нрийшлась до душі. За що спра
ву Аркадій взявся особисто і зареко
мендував себе здібним вчителем. Те
пер уроки силової боротьби прихо
дять нам на допомогу.

Не так давно член нашого загону, учень 
педучилища Микола Ільчснко повертався 
з чергування. Раптом пін почув сигнал,то 
доносився з площі імені Леніна. Микола 
побачив, як двоє вевідомнх тікали від 
чергового міліціонера. Хлопець, не розду
муючи, кинувся за ними, йому І на дум
ку не спало, що втікачі озброєні. Коли 
Микола вже був поруч з ними, один із 
злочинців вистрілив у нього. На щастя, 
куля пройшла мимо. Але сміливий юнак 
зумів затримати хуліганів, вибити з рук 
зброю.

Пригадується такий випадок. Од
ного разу, коли чергування підходи
ло до кінця, нашу увагу привернула 
постать хлоп’яти, що вешталось тем
ними вулицями. Ним виявився шес
тикласник міської середньої школи 
№ 17 Валерій Шафаров. Довелось 
доставити його додому. Але батько, 
замість подяки, ще й зауваження нам 
зробив, що, мовляв, він дозволяє 
своєму синові відвідувати вечірні 
сеанси. Довелось затриматись у цій 
сім'ї, поговорити детальніше иа тему 
виховання.

До речі, профілактика правопору
шень — основний наш обов'язок. То
му члени загону велику роботу про
водять як серед батьків, так і серед 
учнів, тримають зв явок із школами 
міста,

А. БОБКО, 
начальник комсомольського опе
ративного загону, електрослю
сар Верболозівської шахти.

ф Керівник клубу 
кандидат у майстри 

спорту Г. ДУБІВКА.

ф В Кіровоград» а шахово
му клубі обласної ради ДС'Г 
• Спартак» попад місяць три-
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вали змагання па першість 
міста з иіаХів серед чо.іовіг.ів, 
В змаганнях взял і участь 34 
иайсильніших шахісти. Тур;:ір, 
приводнися за швейиарсьхою 
системою в десять турів. Піс* 
ля упертої і напруженої боро
тьби перше місце І звання 
чемпіона здобув гспстепт Кі
ровоградського інституту сіль
ськогосподарського машинобу
дування Володимир Наливай
ко, на другому місці робітник 
заводу радіовиробів Валерій 
Волдинср, на третьому — 
учень десятого класу СНІ 
№ 11 Павло Японський. Два 
призери здобули право на 
участь в першості .області,

ф Закінчял..сі. гтєршість об
ласної радиІДСТ «Спартак» з 
шашок серед чоловіків. Перше 
місце і звання чемпіона здо
був (Лікар Кіровоградської ра
йонної лікарні першорозряд
них Іван Романьчо. На дру
гому місці кандидат у майст
ри спорту Миколі Суржезсь- 
кий, на третьому —• першо
розрядник Борис Всдоп’янов,

Ф ПІДБИТО ПІДСУМКИ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО КОНКУРСУ НА КРАЩЕ 
ВИСВІТЛЕННЯ ВСЕСОЮЗНОГО МІСЯЧНИКА ОБОРОННО-МАСОВОЇ РОБІНИ

В січні цього року з метою широкого за
лучення засобів масової інформації для 
роз’яснення трудящим, особливо молоді, 
ленінських заповітів про захист соціалістич
ної Вітчизни, рішень XXIV з’їзду КПРС і за
ходів Комуністичної партії та Радянського 
уряду по зміцненню оборонноздатності 
країни, глибокого розкриття форм і мето
дів діяльності оборонного товариства рес
публіки бюро Президії ЦК ДТСААФ УРСР 
оголосило конкурс на краще висвітлення 
Всесоюзного місячника оборонно-масової 
роботи.

В конкурсі птядо участь 48 газет і установ ма
сової Інформації. Під час місячника питанням аій- 
г.ьково-пагріотнчноіо виховання молоді, підготов
ці юнаків до служби в армії було присвячено чи
мало матеріалів «Молодого комунара». На сто
рінках газети з цікавими статтями, кореспонден
ціями, замітками виступили старший інструктор 
обкому ДТСААФ В. Машук, активіст оборонного 
товариства з м. Свігловодськл М. Всннковськиіі, 
інструктор шкіл облвно П. Ваняшнн, вчи гелі. 
Олександрійської іпколн-інтернвту В. Бойченко, 
голова Нопоукраїнського райкому ДТСААФ І. За- 
иіздра, ветерани війни за комсомольські праиін-

пггн. За круглим столом редакції під час мігші- 
пика зібралися дтсаафівці, герої-землики, моло
ді воїни, комсомольські та фізкультурні активіс
ти. Тривала розмова про підготовку молоді до 
служби в армії.

Бюро президії ЦК ДТСААФ Української 
PCP підбило підсумки конкурсу.

Серед республіканських партійних, комсо
мольських і відомчих газет премії присуд
жено «Правде Украины», «Робітничій газеті» 
та «Комсомольскому знамени». В числі пре
мійованих обласні партійні газети «Социа
листический Донбасе», «Деснянська правда» 
та «Радянська Донеччина».

Серед обласних комсомольських газе? 
першу премію присуджено «Комсомольсь
кому гарту» (Чернігівська область), другу 
— «Червоному променю» (Сумська об
ласть], третю — «Молодому комунару» (Кі
ровоградська область].

Переможці конкурсу відзначені Грамота
ми ЦК ДТСААФ УРСР. Крім того, Грамотами 
також нагороджено ще і 6 газет (в тому 
числі «Кіровоградську правду»), які взяли 
активну участь у конкурсі.

Д0Д0МУ З МЕДАЛЯМИ
В місті Мелітополі нро?;од»ів традиційний республікан

ський мотокрос на приз газети «.Серії і молот*. В цих 
змаганнях взяли участь і кіророградці. Браги майстер 
спорту Валентин Бородай та першорозрядник Василь 
Бородай стали призерами цих напружених поєдинків. 
Перший з иих п класі машин 250 кубічних сантиметрів не 
мав собі рівних, а в класі машин 175 кубічних сантимег- 
рів отримав срібну нагороду. Василь переміг у класі ма
шин 175 кубічних сантиметрів. Він виконав на цих зма
ганнях норматив кандидата у майстри спорту.

В командному заліку кіровеградці були другими.
В. МАШУК,

суддя, всесоюзної категорії.
На знімку; Балгптии і Василь Бородаї.

Фото А. ПЕЧЕНЮКА.
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Бойового гострого
ЕДШІКу, який очікувався, 
відбулося. І гості і господарі 
протягом всього матчу діяли 
па невисоких швидкостях, 
взявши на озброєння досить 
прості тактичні прийоми. Фут
болісти «Зірки», наприклад; 
шукали шлях до воріт в ос
новному через центр.

Першими відкрили 
господарі. Це зробиі 
хвилині молодий півзахисник 
«Зіркії» О. Ііценко. Та пере
вага в рахунку протрималася 
всього дві хвилини. С 
ставшись помилкою 
кін, нападаючий 
дівіїика» Ніколаєс 
рівновагу.

В другому 
ВОЛІ 
ріт 
ться, 
гий час 
штрафного майданчика,

таймі 
перемістилася 
«Зірки».

назрівав, м'яч дон- 
залишався в межах ..----------- 1 та

гості завершували свої атаки 
неточно. В кількох епізодах 
вдало зіграв воротар «Зірки» 
Ясеико. Господарі час од ча
су контратакували, однак в 
першу чергу дбали про обо
рону власних воріт. До фі
нального свистка судді раху
нок не змінився.

м. сомов.

ПЕРША ПРОГРАМА.
—■ Кольорове телебачення.
Ранкона гімнастика. (М). 9.20 
—- Новини. (М). 9.30 — Ко
льорове телебачення. «Розпо
віді про російських художни- 
ЖІв». (М). 10.00 — «Радянсь
кий характер». Теленарис. 
(М). 10.30 — «Моя доля». Те
левізійний багатосерійний ху
дожній фільм. III серія. (М). 
^5.15 “ Р, Васильєв. Поема 
«Гідність». (М). 16.00 —
«Шахова школа». (М). 16.30
.►* Інтербачення. «Наука сьо
годні». (М). 17.00 - Телеві
зійний документальний фільм 
«Люди в легенди». (М). 18.00 
у- «День за днем». (Кірово
град). 18.15 — Кольорове те
лебачення. Для дітей. «Лис
тоноша і пошта». (М). 18.30

. «Пісня далека і близька».
ЇМ). 18.00 — На запитання 
Телеглядачів відповідає член- 
Аореспондент АН СРСР В. Г. 
Афанасьев, (М). 19.30 — Ко
льорове телебачення. Кубок 
СРСР з хокею. Фінал. (М).

21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Кольорове телебачен
ня. Кубок СРСР з хокею. 
Фінал. (А5). 22.10 — «Бойові 
супутники мої». Кіиоконцерт. 
(М). 23.10

ДРУГА ■__________ .....
— Новини. (М). 11.05 — «По
езія». (М). 11.35 — «Шкіль
ний екран». Історія для уч
нів 4-х класів) (К). 12.05 —
Художній фільм «П’ятдесят 
на п'ятдесят». (К). 13.35 — 
До Всесвітнього дня Черво
ного Хреста і Червоного Пів
місяця». (К). 17.00 — «Пісні 
для вас». Концерт. (До
нецьк). 18.00 — До 30-річчд 
визволення Севастополя від 
німецько-фашистських за
гарбників. «Шляхами бойо
вої слави*. (Сімферополь).
18.30 — Фільм-концерт. (К).
18.00 — Програма «Вісті». 
(К). 19.35 — «Алея слави». 
Літературно-музична ком
позиція. (Одеса). 20.15 — До 
Дня Перемоги. «Вас віта
ють». Передача за листами 
глядачів. (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.09 — 
Програма «Час». (М). 21.30
*-* «Сільськогосподарський 
тиждень». (К). 21.40 - «Ак- 
торн-воїнн». (К). 22.40 — Ве
чірні новини. (К).

—• Новини. (М). 
ПРОГРАМА. 10.55

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05- 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Продовжен
ня подвигу». (М). 10.45 —
«Сьогодні •— День Перемо
ги». Виступає заступник мі
ністра оборони СРСР, Голов
нокомандуючий військами 
ППО. Маршал Радянського 
Союзу П. Ф. Бвтиііький. (М). 
11.00 — Кольорове телебачен
ня. «Майстри мистецтв столи
ці — воїнам Радянської Ар
мії». (М). 13.00 — Кольорове 
телебачення. Художнім фільм 
«Нежданий гість». (М). 14.35 
— Концерт Червонопралорно- 
го імені Олександрова ан
самблю пісні І танцю Радян
ської Армії. (М). 15.30 - «На
писано війною». (М). ів.ОО — 
Чемпіонат СРСР з футболу. 
«Арарат» (Єреван) — «Дина
мо» (М). (М). 17.45 - Кольо
рове телебачення. Для дітей. 
«Світлячок». (М). 18.00 — Но
вини. (М). 18.20 — Програма 
документальних фільмів. (М). 
J8.50 — «Світлої пам’яті з»*

гиб.тих у бороті.бі проти фа
шизму». Хвилина мовчання. 
(М). 19.10 — О. Скрябіїї. Кон
церт для фортепіано з ор
кестром. (М). 19.35 — Кольо
рове телебачення. Кіноспоііея 
«Визволення». «Битва за Бер
лін». (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Кольоро
ве телебачення. «Разпе мож
но забить...». Пісні фронто
вих років. (М). По закінчен
ні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.03 - 
«Доки б’ється серце». Виста
ва. (К). 12.15 — Концерт.
(Львів). 13.00 — «Екран мо
лодих». (Дніпропетровськ). 
13.35 — «Солдатська доб
лесть». (К). 14.05 — Фільм-
концерт. «Коли говорили гар
мати», (К). 14.35 — «Вдяч
ність». Теленарис. (Ворошп- 
ловград). 15.00 — Автографи 
иа рейхстазі. (Одеса). 15.40 — 
Фільм-копвсрт. «Звийтесь вог
нями». (К). 16.15 — <Я —гро
мадянин». (К). 17.00 — Доку
ментальний фільм «Нескоре
ні». (К). 17.30 — Інформацій
на програма «Вісті». (К). 18.00 
•— Спортивна програма. (К). 
18.50 — «Світлій пам’яті за* 
гвблнх у боротьбі з фашиз
мом». «Хвилина мовчання?.

(М). 19.10 — Спортивна про- 
ірама. (К). 20.00 — Концерт
на замовлення ветеранів вій
ни. (К). 20.45 — «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 - Про
грама «Час». (М). 21.30 —
Художній фільм «Білоруський 
вокзал». (К).
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поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Гліііки, 2.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення. Рап- 
кОйа гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новиїіи. (М). 9.30
— Кольорове телебачення. 
Для школярів. «Будильник». 
(М). 10.00 — Музична програ
ма. «За листами глядачів». 
(М). 10.30 — «Для нас, бать
ки». (М). 11.00 — Кольорове 
телебачення. Естрадний кон
церт. (К). 11.50 — «Народ-ге
рой». (Запоріжжя). 12.20 — 
Кольорове телебачення. Пре
м'єра телевізійного художньо
го фільму «Ілга-Іволга». 
(М). 13.25 — Кольоропс теле
бачення. Прем’єра телепізій- 
ного фільму-балсту. О. Гла
зунов. «Раймонда». (М). 14.40
— «Від усієї душі». (М). 16.30
•— «Очевидне — неймовірне». 
(М). 17.30 — Кольоропс теле
бачення. Проірама мульт
фільмів. (М). 18.00 — Новини. 
(М). 18.15 — Кольорове теле
бачення. Кіноепопеи «Визво
лення». «Останній штурм». 
(М). 19.30 — Кольоро
ве телебачення. Чемпіонат 
СРСР з футболу. ЦСКА — 
♦Дніпро». (М). 21.15 - Про- 
ірама «Час». (М). 21.45 —
«Кінопзкорлма». (М). 23.15 — 
Кольорове телебачення. «Тан-

ціопальніїіі зал». (М). 23.45 «* 
Тираж «Спортлото». (М). Ж-Щі
— Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Документальний фільм. «Зем
ля біля океану». (К). 11-00 —’ 
Кольорове телебачення. Для 
школяріи. КонпертннГі зал те
лестудії «Орля». (М). 11.40 —« 
«•Високе довір'я». Теленарис; 
(М). 12.00 — Кольорове теле
бачення. Концерт. (М). 12.20
— «На шкільних широтах». 
(К). 13.00 — Художній фільм. 
«Секретна місія». (К). 14.30 —•. 
«Товариш генерал». КІнопа- 
рие. (Миколаїв). 15.20 — «У 
світі музики». (Харків). 16.6(1
— «Екран молодих». «Весняні 
екварелі». (Дніпропетровськ Г, 
17.00 — Кольорове телебачен
ня, Телевізійний фотоклуб» 
(К). 18.00 — Концерт ансамб
лю пісні і таншо Чсрвовопря- 
иорного Одеського військово» 
го округу. (Одеса). 19.00 -* 
Програма «Вісті», (К). 19.30
— «Пісні І. Лучеико». (К). 
20.00
ІІЯ.
20.45 
(К). 
(М).

— Кольоропс телебачси- 
«Мультпанорама». (К), 
— «На добраніч, діти!». 
21.00 — Програма «Час», 
21.30 — Телспистапа *Л>- 

лосіївськвй ліс». (К). 22.50 
«Па ланах республіки». (К). 
22.55 — Вечірні новини. (К).
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