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Юнаки і дівчата! Наполегливу 
оволодівайте марксистсько-ленін
ським ученням, досягненнями на
уки,. техніки і культури! Примно
жуйте славні революційні, бойові 
і трудові традиції радянського на
роду! Будьте активними борцями 
за здійснення рішень XXIV з’їзду 
КПРС!

(Із Закликів ЦК КПРС до 57-ї річниці 
Великої Жовтневої соціалістичної 
революції).

БЕЗСМЕРТНИЙ 
ПОДВИГ 
НАРОДУ

ІДЕЙНЕ загартування
Н 0 Л 0 Д І-

СПРАВА ВІДПОВІДАЛЬНА
КИЇВ, 18 жовтня. (РАТАУ). Як і в дні 

всенйродних торжеств, знову розцвіли 
кумачем міста і села чотирижди орде
ноносної Радянської України. Трудящі 
республіки в дружній сім’ї пародів- 
братів нашої багатонаціональної Бать
ківщини урочисто і святково відзнача
ють 30-річчя визволення української 
землі від фашистських загарбників. 
Світле, радісне свято бажаним гостем 
увійшло в кожен дім, знайшло палкий 
відгук у серці кожної людини.

Нарядна і прекрасна столиця Радян
ської України — місто-герой Київ. У 
святковому вбранні його площі і про
спекти, скрізь червоніють Державні пра
пори Радянського Союзу, Української 
РСГд усіх братніх республік. Транспа
ранти і панно славлять велич подвигу 
радянських людей у Великій Вітчизня
ній війні, непорушну дружбу народів- 
братів, розповідають про розквіт Ук
раїни в сузір’ї республік-сестер, трудові 
звершення робітників, колгоспників, ін
телігенції на ударній вахті п’ятирічки.

Сьогодні в Палаці культури «Україна» 
відбулись урочисті збори представників 
партійних, радянських, громадських ор
ганізацій,' воїнів Радянської Армії і Вій
ськово-Морського Флоту, присвячені 
30-річчю визволення Радянської України 
від німецько-фашистських загарбників.

14 година. Місця в президії займають 
члени і кандидати в члени По.іітбюро 
ЦК Компартії України, керівники деле
гацій, які прибули на торжества, воєна
чальники, активні учасники боїв за виз
волення України, колишні партизани і

підпільники, знатні люди 
республіки, представники 
громадськості.

З величезним піднесен
ням обирається ’ • почесна 
президія в складі Політбю- 
ро ЦК КПРС на чолі з Ге
неральним секретарем ЦК 
КПРС товаришем Л. І. 
Брежнєвим.

З доповіддю про 30-річ- 
чя визволення Радянської 
України від німецько-фа

шистських загарбників виступив член 
Полігбюро ЦК КПРС, Перший секретар 
ЦК Компартії України В. В. Щербипь- 
кйй.

Три десятиріччя минуло відтоді, від
значив він, коли в жовтні 1944 року пе
реможна Радянська Армія повністю ви
гнала з території нашої республіки гіт
лерівських окупантів. Сонце свободи 
знову засяяло над усією Україною. Було 
зроблено ще один важливий крок на 
шляху до повного розгрому ненависного 
ворога. Тридцятиріччя визволення Ра
дянської України від фашистських за
гарбників — це наше велике спільне свя
то, свято всього радянського народу.

Тов. В. В. Щербицькнй під бурхливі, 
довго не стихаючі оплески присутніх 
оголошує сердечне привітання Генераль
ного секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва, в якому вій палко по
здоровляє робітничий клас, колгоспне 
селянство, інтелігенцію, всіх трудящих 
Української PCP, всіх учасників боїв за 
визволення із знаменним святом Украї
ни, всіх ветеранів війни, партизанів, ге
роїчних синів і дочок нашої великої 
Батьківщини які звершили безприклад
ні подвиги в боротьбі за свободу, неза
лежність і щастя нашого радянського 
народу із знаменним святом.

У роки війни повністю розкрилися чу
дові риси радянської людини — відда
ність ідеалам комунізму, патріотизм і 
інтернаціоналізм, мужність і стійкість — 
усе те, що об'єднується одним містким 
словом — радянський характер. У гріз- 

(Закінчення на 2 - 3-й стор.).

З пленуму обкому ЛКСМУ
Як уже повідомлялося,

14 жовтня відбувся пле
нум Кіровоградського об
кому ЛКСМУ.

З доповіддю «Про зав- 
комсомольських 

області по 
поліпшенню 

вихо-

своє

ДОСТРОКОВО!
Через день — два куку- 

рудзоводи колгоспу . імені 
Фрунзе Долипського райо
ну виведуть свої комбайни 
із загінок. Підтримавши 
ініціативу членів комсо
мольсько-молодіжної трак
торної бригади колгоспу 
імені Шевченка Новоукра- 
їиськогс району — достро
ково закінчити сільськогос
подарський рік, комсомоль
ці і молодь господарства 
взяли підвищені зобов’язан
ня, вирішили закінчити ко
совицю качанистої на вісім 
днів раніше, ніж планували.

На фото вго|.’іг йде косо
виця кукурудзи; впиту — мо- 
тодий комбайнер Іван ТИМ
ЧЕНКО. Днями він встановив 
рекорд, скосивши за зміну ку- 
KVövaav і;а плат) і*? глмтяпіп

дання 
організацій 
дальшому 
ідейно-політичного 
вання комсомольців і мо
лоді у світлі рішень трав
невого (1974 р.) Пленуму 
ЦК Компартії України і 
XVII з'їзду ВЛКСМ» на 
пленумі виступив перший 
секретар обкому комсо
молу М. Склянмченко.

Значимі політичні події, 
що відбуваються в нашій 
країні, — говорить допо
відач, — викликають все 
новий і новий приплив ен
тузіазму, комсомол Кіро- 
Еоградщини ударними 
справами доводить
право успадковувати ре
волюційну, бойову і тру
дову славу батьків, Ленін
ського комсомолу.

У день святкування 
50-річчя присвоєння ком
сомолу імені В. І. Леніна 
220 тисяч юнаків і дівчат 
області вийшли на Всесо
юзний комсомольський 
суботник, кошти від яко
го в сумі понад 1 мільйон 
карбованців перераховано 
у фонд дев'ятої п’ятиріч
ки, на суботнику, присвя 
ченому 70-річчю з дня 
народження Миколи Ост- 
ровського, ударно труди
лись десятки тисяч моло
дих корчагінців Кірово- 
градщини, 518 тисяч кар
бованців перераховано у 
фонд будівництва Байка- 
ло-Амурської магістралі. 
Сьогодні безпосередньо 
у сфері матеріального ви
робництва зайнято понад • 
53 тисячі членів ВЛКСМ, 
Е тому ЧИСЛІ 17 ТИСЯЧ в 
сільському господарстві.

Ініціаторами більшості 
добрих справ є комсо
мольсько-молодіжні ко
лективи. На сьогодні 11 з 
них достроково виконали 
п’ятирічні завдання, 32 ко
лективи — річні завДан- ’ 
ня. Понад 500 юнаків і 
дівчат виконали особисті 
п'ятирічки.

Далі доповідач гово
рить про завдання ідей
ного загартування комсо
мольців і молоді у світ
лі рішень травневого 
(1974 р.) Пленуму ЦК 
Компартії України, рішень 
XVII з’їзду ВЛКСМ і, в 
першу чергу, —- шкільної 
молоді. 95 тисяч піонерів 
області, всім серцем 
сприйнявши наказ комсо
мольського форуму юним 
ленінцям Радянського Со
юзу, з особливим підне
сенням включилися в тре
тій етап Всесоюзного піо
нерського маршу «Зав
жди готовий!».

В поході за знання, за 
сумлінне ставлення до на
вчання шкільними піонер
ськими і комсомольськи
ми організаціями області

набутий чималий досвід. 
Багато доброго можна 
сказати про діяльність 
шкільної комсомолії се
редніх шкіл №№ 13, 34 
міста Кіровограда, Мало- 
висківської СШ № З, 
Гайворонської СШ № 5, 
Новгородківської СШ № 2. 
Олександрійської СШ 
№ 1, Павлиської СШ імені 
В. О. Сухомлинського 
Онуфріївського району та 
багатьох інших. Кожний 
третій комсомолець СШ 
№ 34 міста Кіровограда 
вчиться на «добре» і «від
мінно», кожний другий — 
активіст у громадському 
житті закладу. Склвдові 
частини успіху комсо
мольських організацій цих 
шкіл: довіра, дисципліна, 
доручення до душі, ви
моглива позиція комсо 
мольських колективів, за
лучення до виховної ро
боти найширшого кола 
громадськості. І це повин
но стати нормою життя 
піонерських і комсомоль
ських колективів кожної 
школи області.

В більшості районів області 
успішно вирішується завдання 
завершення охопленням се
редньою освітою молодих тру
дівників. Цією справою пред
метно займається комсомолі- 
ський актив, наприклад, Но- 
воукраїнського району. Од
нак, у нас ще 13 тисяч моло
дих людей у віці 29 років ні 
мають середньої, а деякі < 
восьмирічної освіти. Значна 
кількість такої молоді в Го- 
лованівському, Долинсько- 
му, Олександрійському райо
нах. Необхідно розглядати 
вечірні і заочні школи не ли
ше як важливі центри росту 
загальноосвітнього рівня мо
лоді. а й як центри ідейно-по
літичного впливу на робітни
чу молодь, поліпшувати ро
боту позастатутннх комсо
мольських організацій.

Сьогодні нас не може за
довольнити рівень ідейно-по
літичного виховання у наших 
вузах і технікумах. Кожен 
четвертий студент Кірово
градського педагогічного ін
ституту із суспільних наук 
»іае трійки. Слід запитати, 
яку ж пропагандистську ро
боту будуть проводити 27 про
центів інженерів з Інституту 
сільськогосподарського маши
нобудування, які мають з ви
вчення питань марксистсько- 
ленінської теорії посередню 
оцінку? Але і одержані знан
ня у вищому учбовому закла
ді не завжди стають твердим 
переконанням в житті 
пускників. Деякі з них 
мовляютьсп працювати 
призначенням, кидають
призво.'іяще учнівські колек
тиви в школах, де почали пра
цювати. Комітетам комсомоле 
вузів разом з кафедрами су
спільних наук необхідно знач
но поліпшити роботу по ідей
ному загартуванню < 
ської молоді v світлі 
XVII з’їзду ВЛКСМ.

Щоб відчувати 
причетним до f 
творень сьогоднішнього 
дня, школярі, учні проф
техучилищ, студентська 
молодь повинні ПОСТІЙНО 
тримати зв’язок з трудо 
зими колективами.

Тов. Скляниченко гово
рить про завдання оволо
діння комсомольцями І 
молоддю марксистсько- 
ленінською теорією. Вели
ке значення для поліп
шення політичної освіти
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молодої зміни має вивчен
ня матеріалів і докумен
тів XXIV з’їзду партії, ‘ 
Пленумів ЦК КПРС, праць 
Генерального секретаря 
ЦК КПРС Л. І. Брежнєва, 
привітання ЦК КПРС XVII 
з’їзду ВЛКСМ, виступу на 
ньому Л. І. Брежнєва, Пле
нумів Компартії України, 
комсомольських докумен
тів, в яких молодь знахо
дить відповіді на найакту
альніші питання сучас
ності.

Наслідуючи ленінську 
традицію, партія направ
ляє для роботи серед мо
лоді кращих пропагандис
тів. Серед керівників ком
сомольських гуртків і се
мінарів області 97,6 про
цента пропагандистів — 
члени і кандидати у члени 
КПРС, 82,2 процента з них 
мають вищу і незакінчену 
вищу освіту. Плідно пра
цюють на ідеологічній ни
ві Ю. І. Коваленко .(Ново- 
український район), Г. Н. 
Нечипоренко (Олександ- 
рівський 
Фоміна 
район), 
(м. Кіровоград) 
багато з них були 
роджені знаком 
ВЛКСМ «Комсомольсько
му пропагандисту». Перед 
початком навчального ро
ку більшість пропагандис
тів Кіровоградщини за 
прикладом своїх колег з 
Московського електроме
ханічного заводу імені 
Володимира Ілліча склали 
особисті творчі плани, в 
яких передбачили надан
ня допомоги слухачам у 
виробленні соціалістичних 
зобов'язань, особистих зу
стрічних планів і планів 
підвищення продуктивнос
ті праці. Це хороші при
клади. Але сьогодні нам 
треба відверто сказати 
про ті проблеми, які досі 
не вирішені, про значні 
наші недоліки. Комітети 
комсомолу Олександрів- 
ської, Онуфріївської та 
інших комсомольських ра
йонних організацій ство
рили гуртки, не порадив
шись зі слухачами, і як 
наслідок — більшість з 
них досі не працює. Де
які комітети комсомолу 
зовсім забули про роботу 
в гуртках, послабили ви
могливість до комсомоль
ців за політичне навчання- 
Ще не всюди слухачі за
безпечені навчальними 
посібниками, слабо залу
чається до підготовки ме
тодичної літератури біб
ліотеки, на міських і ра
йонних семінарах мало 
порушується питань мето
дики, зовсім не ведеться 
робота з резервом про
пагандистів. Новоархан- 
гельський, Олександрій
ський, Знам’янський рай
коми І міськкоми комсо
молу не турбуються про 
залучення неспілкової мо
лоді до занять с гуртка* 
комсомольської політос
віти.
(Закінчення на 2-3-й стор.)

район), Л. Д. 
(Світловодський 
В. С. Рибалко 
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МОЛОДІЗАГАРТУВАННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНА

ІДЕЙНЕ 
СПРАВА

(Закінчення).
Комітети комсомолу, 

глибоко проаналізувавши 
підсумки минулого на
вчального року, повинні 
зробити все, щоб піднес
ти на належний рівень по
літичне навчання молоді. 
Цьому всебічно мас спри
яти всесоюзний Ленін
ський залік «Рішення 
XXIV з'їзду КПРС — в 
життя», проведення Ленін
ських уроків «Учитися, 
працювати і боротися по- 
ленінськи», «Вчитися ко
мунізму, будувати кому
нізм» та інші. Нинішнього 
року в Ленінському залі
ку взяли участь 168 тисяч 
юнаків і дівчат області, 
атестовано — понад 100 
тисяч комсомольців і мо
лоді. По-діловому поста
вилися до проведення Ле
нінського заліку первинні 
організації Вільшанського 
району. Тут були затверд
жені особисті комплексні 
плани «Вчитися комуніз
му», які сприяли справі 
успішного виконання со
ціалістичних зобов язань 
визначального року де
в'ятої п’ятирічки. Проте, 
формально проводяться 
заліки Світловодським мі
ськкомом, Бобринецьким, 
Маловисківським, Онуф- 
ріївським райкомами ком
сомолу. Особисті комп
лексні плани тут часто 
заповнюються не членами 
ВЛКСМ, а секретарями 
комітетів.

В доповіді ставляться 
завдання значного поліп
шення роботи молодіж
них лекторів, говориться 
про боротьбу з релігійни
ми пережитками, яким 
слідує ще іноді певна 
частина молоді і подолан
ню яких значною мірою 
має сприяти наступальна 
усна пропаганда комсо
мольських комітетів, про
паганда і впровадження 
радянських обрядів.
З ПИТАННЯМИ ідейно- 

го загартування не
розривно зв'язана справа 
організації дозвілля юна
ків і дівчат, їх естетичного 
виховання. Нещодавно в 
Кіровограді проходив ор
ганізований обкомом 
ЛКСМУ заключний тур об
ласного фестивалю ком
сомольської пісні, при
свяченого 50-річчю при
своєння комсомолу імені 
В. І. Леніна. Його учасни
ки не лише ВИЯ9ИЛИ свою 
майстерність, але й, висту
паючи в парках, Будин
ках культури, дали мож
ливість змістовно відпочи
ти тисячам кіровоградців. 
Така ж робота проводи
ться і в районах області. 
Однак, на конкурсі не бу
ли представлені колекти
ви художньої самодіяль
ності Устинівського, Но- 
аомиргородського, Доб- 
ровеличківського районів. 
До участі в художній са
модіяльності слабо залу
чається навіть комсомоль
ський актив цих та де
яких інших районів. Як 
відомо, значний ідеоло
гічний вплив справляє 
на молодь робота бібліо
тек, більшість працівників 
яких комсомольці. Недо
пустимо, щоб діяльність 
цих закладів втрачала по
літичну спрямованість. 
Здавалося б, непогано 
працює районна бібліоте
ка для дорослих і дітей в 
Компаніїєці. Але ось уже 
протягом кількох рокіз 
не передплачуються т; 
газети «Молодь України 
«Комсомольское 
Комсомольські 
мають частіше бувати в 
бібліотеках, 
хто із комсомольців зов
сім не користується їх 
фондами, які книги чи-

ТУТ 
і», 

знамя», 
ватажки

цікавитися,

таються, проводити навко
ло цього відповідну ро
боту.

Саме успішне вирішен
ня питань відпочинку мо
лоді допомагає комсо
мольським організаціям 
успішно боротися з нега
тивними явищами в пове
дінці окремої частини мо
лоді, правопорушеннями. 
Доповідач називає Світло- 
водський, Ноеоархангель- 
ський, Новомиргород- 
ський райони, де антигро
мадські вчинки комсо
мольців не завжди стають 
предметом серйозної, 
принципової розмови в 
комсомольських коміте
тах. У цій справі слід рів
нятися на комсомоль
ський актив міста Олек
сандрії, де успішно діє 
народна дружина, де жо
ден випадок правопору
шення не залишається по
за увагою комсомоль
ських комітетів підпри
ємств і будов.
г> ДОПОВІДІ докладно 
О говориться про зав
дання військово-патріо
тичного та інтернаціональ
ного виховання молодої 
зміни, про підготовку 
юнаків до служби в рядах 
Радянської Армії.

Вся система військово- 
патріотичного виховання 
покликана політично, мо
рально і практично готу
вати радянську молодь до 
захисту завоювань Вели
кого Жовтня. Однією із 
найефективніших форм 
цього зарекомендував се
бе всесоюзний похід міс
цями революційної, бойо
вої і трудової слави ра
дянського народу, який 
передбачає проведення 
уроків мужності, зустріч з 
ветеранами воєн, роботу 
червоних слідопитів, бесі
ди і вечори, шефство над 
сім’ями загиблих та інва
лідами Великої Вітчизня
ної війни.

Великою популярністю 
серед ЗО тисяч піонерів 
нашої області користує
ться військово-спортивна 
гра «Зірниця». За підсум
ками минулого року, пе
реможцями зон стали піо
нери міст Олександрії, Кі
ровограда, Долинського 
району. Але проведення 
«Зірниці» виявило й інше. 
В області 95 тисяч піоне
рів, а бере участь у цій 
патріотичній грі лише тре
тина. «Зірниця» проводи- 

, ться в основному навес
ні і потім незаслужено за
бувається протягом року. 
У поганому стані знаходи
ться нині дитяча морська 
флотилія міста Світловод- 
ська. Матеріальна база 
флотилії запущена, напо
ловину укомплектовані її 
штати. Якщо рік тому її 
відвідували понад 150 юна
ків і дівчат, то зараз при
ходять лише близько 50. 
Світловодському міськко
му комсомолу слід невід
кладно зробити належні 
висновки.

Завдяки систематично
му проведенню масових 
спортивних змагань і фес
тивалів, легкоатлетичних 
кросів і естафет в області 
за два з половиною роки 
підготовлено 53 майстра 
спорту, понад 184 тисячі 
юнаків і дівчат виконали 
нормативи масових спор
тивних розрядів. На пре
великий жаль, досі від
сутня чітка 'система здачі 
норм ГПО. Комітети ком
сомолу і спортивні клуби 
таких, наприклад, великих 
промислових підприємств 
як «Червона зірка», завод 
радіовиробів, тракторних 
гідроагрегатів до цього 
часу не можуть вирішити 
питання про спорудження 
найпростіших плавальних

басейнів для здачі норм 
ГПО. В сільській місце
вості, та і в містах, погана 
справа з будівництвом ти
рів. Лише в півтора десят
ку з них можна по- 
справжньому проводити 
стрілецькі змагання.

На низькому рівні робо
та по організації здачі 
норм комплексу в профе
сійно-технічних училищах 
№ 1 і N2 7 міста Олек
сандрії, Новгородківсько- 
му СПТУ № 6. Жодного 
значківця ГПО немає в 
колгоспах імені Суворова 
Устинівського, імені Куй- 
бишева Світловодського 
районів. І ці факти далеко 
не поодинокі. В названих 
та інших організаціях не 
проводяться масові зма
гання з комплексу ГПО на 
призи газети «Комсомоль- 
ская правда», не відомі 
чемпіони колективів. Про
те, комітети комсомолу 
не втручаються в спор
тивне життя, не прагнуть 
ліквідувати недоліки.

НЕМОЖЛИВО виховати 
патріота, якщо не ви

ховувати одночасно й ін
тернаціоналіста. В області 
використовуються різно
манітні форми інтернаціо
нального виховання під
ростаючого покоління: 
клуби інтернаціональної 
дружби, соціалістичне 
змагання між комсомоль
сько-молодіжними колек
тивами, обмін туристськи
ми групами, досвідом ро
боти, обмін колективами 
художньої самодіяльнос
ті та інші.

Проте, в цій справі ба
гато і недоліків і невирі- 
шених проблем. Деякі 
клуби інтернаціональної 
дружби, наприклад, по 
суті, є лише на папері, 
відсутня система інтерна
ціонального виховання в 
багатьох комсомольських 
організаціях підприємств 
і колгоспів. Слід більшої 
уваги надавати і питанням 
молодіжного туризму.

ДАЛІ доповідач підкрес
лює значення в спра

ві комуністичного вихо
вання соціалістичного зма
гання, виховної роботи 
кожного молодіжного ко
лективу. Він наводить чи
мало прикладів того, як 
виховані колективом удар
ники праці показують 
зразки самовідданого го
ріння в труді, успішно ви
конують плани і зобов’я
зання визначального року 
п’ятирічки. Поряд з цим 
доповідач відзначає, що 
ряд райкомів комсомолу 
і, перш за есе, Петрів- 
ський, Олександрівський, 
Голованівський та Но8го- 
родківський не надають 
належної уваги, не підні
мають роль комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву в організації і веден
ні соціалістичного змаган
ня в трудовому вихованні 
юнаків і дівчат. Багато ко
мітетів комсомолу на по
рядок денний 
комсомольських 
рідко ще виносять питан
ня виховання дисципліни 
праці, зразкової поведін
ки в побуті молодих ро
бітників і колгоспників.

Предмет особливої тур
боти —- розвиток в облас
ті наставництва. Цей рух 
на Кіровоградщині об’єд
нує 3400 наставників, се
ред яких Герої Радянсько
го Союзу, Герої Соціаліс
тичної Праці, близько 
двох тисяч з них — кому
ністи.

Як вказувалося в рішен
нях XVII з’їзду ВЛКСМ, 
виступі на з’їзді Л. І. 
Брежнєва, наставництво 
має стати однією з голов
них турбот Ленінського 
комсомолу. В цій справі

зборі», 
бюро

недопустимі формалізм і 
поверховість.

Всі ці питання 
ють піднесення 
торської роботи первин
них комсомольських орга
нізацій, комітетів комсо
молу, поліпшення внутрі
спілкового ЖИТТЯ З ТИ*Л, 
щоб кожен комсомолець, 
кожна молода людина 
відчула на собі турботу 
комсомолу, прагнула до 
практичної віддачі в на
вчанні і труді на благо 
рідної Вітчизни.

НА ПИТАННЯХ поліп
шення роботи пер

винних комсомольських 
організацій, комітетів ком
сомолу в справі комуніс
тичного виховання комсо
мольців і молоді області 
зупинились у своїх висту
пах перший секретар Кі
ровоградського міськко
му комсомолу М. Соко- 
лянський, перший секре
тар Новомиргородського 
райкому комсомолу А. Та- 
машов, комбайнер кол
госпу імені Фрунзе Олек
сандрійського
В. Коваленко, робітниця 
Ріанянського 
«Сільгосптехніки» 
українського району Т. Ка- 
рєва, пропагандист комсо
мольського політгуртка з 
Олександрівського райо
ну, нагороджений знач
ком ЦК ВЛКСМ «Комсо
мольський пропагандист» 
Г. Н. Нечипоренко, редак
тор обласної газети «Мо
лодий комунар», голова 
обласного літоб’єднання 
В, О. Погрібний, уповно
важений у справах релігій 
по Кіровоградській облас
ті при Раді Міністрів УРС? 
І. Ф. Патерило, перший 
секретар Олександрій
ського міськкому комсо
молу О. Скічко, секретар 
завкому комсомолу заво
ду «Червона зірка» С. Ви- 
шницький, старша піонер- 
вожата Гайворонської СШ 
№ 1 М. Мельник, поміч
ник машиніста електрово
за Знам’янського локомо
тивного депо М. Уманець, 
завідуюча фермою кол
госпу «Родина» Долин 
ського району Є. Мельни
ченко та інші.

Пленум розглянув орга
нізаційні питання.

В зв’язку з виїздом за 
межі області пленум ви
вів зі складу членів бюро 
обкому ЛКСМУ Валентину 
Перехожук. В члени бюро 
обкому комсомолу вве
дено Віктора Недопаса, 
газоелектрозварника ме
ханоскладального цеху 
№ 1 заводу «Червона зір
ка».

В зв'язку з переходом 
на іншу роботу, пленум 
увільнив Валерія Мішуру 
від обов’язків завідуючо
го відділом пропаганди і 
культурно-масової робо
ти. Пленум затвердив за
відуючим цим відділом 
Івана Костенка.

В зв'язку з переходом 
на іншу роботу, пленум 
увільнив від обов'язків 
завідуючого відділом ро
бітничої і сільської моло
ді Анатолія Шлапачука. 
Завідуючим цим відділом 
затверджено Валерія Ма- 
нухіна.

Головою бюро 
діжного туризму 
ник» затверджено 
лія Свердликова.

В обговореному 
пленум прийняв 
нуте рішення, спрямоване 
на дальше поліпшення 
справи комуністичного 
виховання комсомольців і 
молоді області. В роботі 
пленуму взяв участь і ви
ступив з промовою секре
тар обкому Компартії Ук
раїни А. І. Погребняк.

вимага- 
організа-

району

відділення
Ново-

моло- 
«Спут- 
Анато-

питанні 
розгор-
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ну воєнну нору, як і завжди на крутих 
поворотах історії, Комуністична партія 
виявила себе як надійна і випробувана 
керівна і спрямовуюча сипа.

Мобілізуючою, згуртовуючою силою 
армії були комуністи. Своїм особистим 
прикладом воин надихали воїнів на 
ратні подвиги. В ряди армії влилося 
тільки з нашої республіканської партій
ної організації 240 тисяч комуністів. Ти
сячі і тисячі бійців і командирів подава
ли заяви з незмінними словами: «В бії 
хочу йти комуністом». Воші знали, що 
партійний квиток не дає їм ніяких при
вілеїв крім одного: першому підніматись 
в атаку, як цього вимагає обов’язок.

Комуністи, всі трудящі нашої респуб
ліки особливо пишаються тим, що в ря
дах діючої армії з перших і до останніх 
днів війни, серед найбільш видатних воє
начальників, які внесли великий вклад у 
справу захисту і визволення Радянської 
України, був Генеральний секретар Ц’л 
КГ1РС товариш Л. І. Брежнєв.

Батьківщина високо оцінила ратний 
подвиг воїнів, які билися на території 
Радянської України. Сотні тисяч з них 
нагороджено орденами і медалями Ра
дянського Союзу. Майже чотири тисячі 
з тих, що. найбільше відзначились, — 
представгпікн більш як сорока націо
нальностей — удостоєні звання Героя 
Радянського Союзу.

ІІа заклик партії, її Центрального Ко
мітету з перших диів війни на боротьбу 
з ненависним ворогом піднялось насе
лення тимчасово окупованих територій, 
яке відчуло постійну допомогу' і під
тримку Батьківщини. Радянські люди 
свято вірили, що довгождана година на
стане, бо визволення України стала 
справою всіх народів великого Радян
ського Союзу. Благородне патріотичне 
почуття підняло на боротьбу із загарб
никами сотні тисяч радянських людей у 
ворожому тилу. Боротьба проти загарб
ників набрала всенародного характеру. 
Великою мобілізуючою силою сталі: 
створені на території республіки 23 під
пільних обкоми, 685 міськкомів і райко
мів партії, тисячі партійних організацій. 
Батьківщина високо оцінила мужність 
своїх вірних синів і дочок — 95 парти
занів і підпільників удостоєні звання 
Героя Радянського Союзу.

Полум’яний заклик партії: «Все — 
для фронту! Все — для перемоги!», го
ворить далі доповідач, об’єднав в єди
ному пориві багатомільйонний радян
ський народ. У небачено короткі строки 
життя країни під керівництвом Кому
ністичної партії було перебудоване на 
воєнний лад. Було створено міцний ти і. 
на могутні плечі якого надійно спирали
ся війська, що билися. Тільки з нашої 
республіки вглиб країни було перебазо
вано майже 550 підприємств, майно ти
сяч колгоспів, радгоспів, МТС, культурні 
та історичні цінності. Як рідних братів 
прийняли радянські люди три з полови
ною мільйони чоловік, евакуйованих з 
України. Особливим, материнським пік
луванням вони оточили дітей. Ці зво
рушливі, глибоко душевні проява друж
би народів СРСР ми не забудемо ні
коли.

В єдиний потік злилися напружені 
будні радянського тилу. 1 ми пишаємося

в Тру;
ГІДНИІІ
з хар-

тим, що трудящі Ук&їни внесли 
дозі досягнення їигацасу СВІЙ 
вклад. Трудівники Ллу разом 
кінськими машинобудівниками створили 
грізний танк «Т-34;< Ця бойова машин і, 
броня якої була зварена мінним пато- 
иівським шзом, по достоїнству просла
вилася в роки війни. З далекого Красно
ярська йшли на фронт локомотиви, 
складені евакуйованими полтавчанами. 
Криворізькі гірники разом з російськи
ми братами ІЇгЄтилйсь у виб*£ ураль
ських шахт. Перебазувавшись~у Башки
рі», з перших же днів налагодили ви
пуск продукції для фронту одеські вер
статобудівники.

Бої ще котилися на захід, а па щоші) 
визволеній землі України вже почалася 
відбудова. Тяжку спадщину залишили 
окупанти. В руїнах лежали міста і села, 
були висаджені в повітря, спалені і роз
грабовані заводи і шахти, колгоспи і 
радгоспі!, житлові будинки і нам ятки 
культури.

Вірні непорушному законові братер
ства, руку допомоги простягнули Украї
ні всі республіки Радянського Союзу. 
Як за фронтовим графіком, ішли еиіело- 
іш з устаткуванням, будівельними_мате
ріалами, продовольством па українську 
землю. Відбудоза Донбасу, криворізько
го басейну, машинобудівних підприємств 
Харкова, Києва, Одеси, енергетично* 
бази і залізничних магістралей республі
ки, відродження її сільського господар
ства ми з гордістю називаємо трудовим 
подвигом усіх братніх народів Країни 
Рад.

З честю ширшавши пайтЯ5*счі випро- 
бувания воєнної пори. паш народ під ке
рівництвом партії спрямував усю свою 
енергію і талант па творчу працю, в ім'я 
щастя людини, в ім’я світлого майбут
нього. Трудящі республіки свої трудові 
подвиги по праву зв’язують з ім'ям і ді
яльністю товариша Л. І. Брежнєва, який 
у ті нелегкі післявоєнні роки очолював 
спочатку Запорізьку, потім Дніпропет
ровську обласні партійні організації, а 
також з іменами інших визначних полі
тичних працівників і організаторів ви
робництва.

У братньому союзі (Радянських 
публік невпізнанно змінилася, 
діла українська земля. Стали до ладу 
сотні сучасних промислових підприємств, 
буйно заколосилися її щедрі ниви.

Послідовна і цілеспрямована, науково 
обгрунтована аграрна політика нашої 
партії привела до дальшого піднесення 
сільськогосподарського виробництва 
зміцнення його матеріально-технічної 
бази. Новим видатним, успіхом увінчали
ся в четвертому, визначальному році 
п’ятирічки зусилля трудівник»а. села__
у засіки БатьлтЛ-дщіш, як і «минулому 
ПОПІ Аі.‘ПА ЗЯГИПяиП иКОЯЇИгМІ’ІЬЯр^

п ятирічкн ЗуСІШІЯ трудівник»», 
у засіки БатьлтМіПНН, як і 
році, буде засипано український 
пудів хліба.

Ллє яким би високим не був

рес- 
ПОМОЛО- 

ладу

'••Є яким он внсиким не Оур взятий 
черговий рубіж, мн не повинні зупиня
тися па досягнутому. Йти далі, добиза-
тися більшого — такій непорушний за
кон нашого життя. До завершенії«1 де* 
п’ятої п’ятирічки «ЛИШИЛОСЯ TDOVU 
більше року. За цей Ьас нам належить 
викопати великим обсяг роботи поза' 
зати складні і серйозні завдання ° к- 
здійснення вимагає неухильного зпог 
ташія ефективності і якості всієї пашо’

пОбОТН, чіткої оргаяіз« 
£ УСІХ ЯЗИКИ ««Р«*1» 
трудящі Радянсько. У, 
ЮТЬ свої зусилля, ШоС 
річки ПО всіх основних 
виконані, щоб до пасту 
КП РС республіка нрі 
досягненнями по веьо: 
ністнчного будівництва 

Великі діла і благор 
підносять трудову і і 
пість усіх радянські... .< 
ки тих хто йшов важкі 
НП, НИНІ з честю прим 
цінні, бойові і трудові 
народу Наше соціаліс 
являє собою переконш 
ного згуртування иоко 
спільністю ідеалів, вис< 
нень.

Наприкінці тон. В. 
сказав:

— Радянський народ 
Комуністичної партії 
нуте соціалістичне суші 
втілює в життя плани 
будівництва, намічені 
КПРС. Колективний 
глядність партії, її неї 
по керівництву всім ж 
вінце піднесли авторні 
ніше згуртували павкс 
маси.

Трудящі Радянської 
паш народ, одностайно 
три му ють внутрішню і 
ку Комуністичної пар 
уряду, своєю самов 
зміцнюють економічну 
кість нашої соціалісти1

Від імені ЦК Ко& 
Президії Верховної Г 
нісгрів республіки, від 
ного загону комуністів 
Радянської України вії 
ністичну партію, її Цей 
і Радянський уряд, щ< 
род докладе всіх зусн. 
здійснити величні пак 
примножити свій вкла 
мунізму.

Учасників урочистих 
дяїних республіки із с 
здоровив заступник М 
СРСР, Маршал Радяш 
рой Радянського Сою 
ленко.

Оплесками зустріли 
залі ветеранів Великої 
і воїнів Радянської 
на свято. Від імені ге 
коємців бойової слави 
Герой Радянського Со 
тенант танкових військ 
Слюсаренко і генерал-) 
чов.

Червоними гвозднкаї 
смішками дітей оозцві 
наймолодші кияни — і 
підносять букети квіті- 
ветеранам і воїнам Раз

Під звуки урочнетог 
входять делегації від ■ 
і колгоспного селян. 
Слово надається ста. 
ського металургійного 
рова Донецької облас 
лістичиої Праці В. В. 
гадирові тракторної < 
імені XX з їзду КПРС 
району Кіровоградське 
нові війни, двічі Герої 
Праці О. В. ГітаяовУі 
залу звучать слова ві 
пінським ідеалам, сло: 
мосгі віддати всі свої 
вміння дальшому змії 
Батьківщини, утворі; 
землі.

Про плодотворну ТЕ 
них, діячів науки, кулі 
їх вклад у розгром фа 
никїв, у справу комун

£ЯК?ГЬ Нт т-
Ц КРАГ» -. _ • .7му

ОРДІ НІ! І '.йдги;
"І ПЛАВИМО ЇХ БЕЗСМЬРТНІ-ш ПОЯВИ І ІЦАС.И



МОЛОДИЙ ігпхг

ни).
авжди ыа крутих 
уінєтнчна партія 
иа і випробувана 
сн та.
ГОЗ) >04010 сплою 
Своїм особистим 
іихалн воїнів на 

армії влилося 
іі панської партій- 
вч комуністів. Тп- 
щашніріа подава- 

словамн: <:В бії 
Воші знали, що 

ВЄ їм НІЯКИХ при
тому підніматись 
ігае обов'язок.
щі нашої реепуб- 
>ся тим, що в ря- 
ших і до останніх 
тьш видатних воє- 
і великий оклад у 
ілення Радянської 
■ний секретар ЦК 
Брежнев.

оцінила ратний 
ися на території 
Зотііі тисяч з них 
и і медалями Ра- 
іжс чотири тисячі 

відзначились, — 
к сорока шщіо- 
іпі звання Героя

Центрального Ко- 
війни на боротьбу 
і Піднялось насе- 
даваних територій, 

допомогу і під- 
Радянські люди 

зждана година па- 
5 України стало 
великого Радян- 

юдне патріотичне 
оротьбу із загарб- 
адямських людей у 
гьба проти загарб- 
здного характеру, 
аю силою стали 
республіки 23 під- 
йськкомів і райка- 
тійшіх організацій- 
оцінила мужність 
іочок — 95 партц- 
удостоепі звання 
оюз-у.

партії: «Все — 
іля перемоги!», го- 
ч, об'єднав в єди- 
»ільйояннй радяи- 
ено короткі строки 
рівшіцтвом Кому- 
) перебудоване на 
ворено міцний тич. 
о надійно спирали- 
я. Тільки а нашої 
їнп було перебазо- 
рмємств, манно ти- 
ив. МТС, культурні 

Як рідних братів 
НО;’И Три 3 ПОЛОВИ - 
к, евакуйованих з 
материнським пік

ши дітей. Ці Зво- 
вевні прояви друж- 
н не забудемо ш-

ТИМ. що чрудяші V 
лові досягнення Дяр 
вклад Тпмяіп ГОго часу свій 
Ківськч 1 ’ '‘ иик?1 ^’р.злу разом 
грізний танк ,т І. УЛ1?ІЮ™" ггворил-1 
броня якої Ця боі1-°“а МаШ,І,Г,>
«івс-мшм ш“^а аааР«а мідам . пате 
вилася в роки війт. а‘’сг0І,’ству "Р0““' 
ярс-.-ка Гіщ„ , 1 ,3 далекого Красно-

. 111 па фронт локомотиви,
^шорїзькТїірааки“’1" "олтавч.а.ігамя' 

чрникн разом з посіиськи- МВ братами »етилпсь у внґА ураль- 
шахт- Перебазувавшись у Башкн- 

£* • 3 пеРШи* же днів налагодили вя- 
у к продукції для фронту одеські вер

статобудівники. 1
Бої ще котилися на захід, а иа щойно 

визволеній землі України вже почалася 
відоудова. Гя-жку спадщину залишили 
окупанти. В руїнах лежали міста і села, 
були висаджені в повітря, спалені і роз
грабовані заводи і шахти, колгоспи і 
радгоспи, житлові будинки і пам’ятки 
культури.

Вірні непорушному законові братер
ства, руку допомоги простягнули Украї
ні всі республіки Радянського Союзу. 
Як за фронтовим графіком, ішли ешело
ни з устаткуванням, будівельними мате
ріалами, продовольством на українську 
землю. Відбудова Донбасу, криворізько
го басейну, машинобудівних підприємств 
Харкова, Києва. Одеси, енергетичної 
бази і залізничних магістралей республі
ки, відродження її сільського господар
ства ми з гордістю називаємо трудовим 
подвигом усіх братніх народів Країни 
Рад.

З честю вит^ІЙЇТавшії пайяйігчі випро
бування воєнної пори, наш народ під ке
рівництвом партії спрямував усю свою 
енергію і талант па творчу працю, в ім'я 
щастя людини, в ім’я світлого майбут
нього. Трудящі республіки свої трудові 
подвиги по праву зв’язують з ім'ям і ді
яльністю товариша «Л. І. Брежнєва, який 
V ті нелегкі післявоєнні роки очолював 
спочатку Запорізьку, потім Дніпропет
ровську обласні партійні організації, а 
також з іменами інших визначних полі
тичних працівників і організаторів ви
робництва.

У братньому союзі Радянських рес
публік невпізнанно змінилася, помоло
діла українська земля. Стали до ладу 
сотні сучасних промислових підприємств, 
буйно заколосилися її щедрі ниви.

Послідовна і цілеспрямована, науково 
обгрунтована аграрна політика нашої 
партії привела до дальшого піднесення 
сільськогосподарського виробництва, 
зміцнення його матеріально-технічної 
бази Новим видатним успіхом увінчали- 
-я в четвертому, визначальному році 
п’ятирічки русвлля трудівник^ села — 
у засіки БатЖиДЩіи, як і Минулому 
році, буде засилано український мільярд 
пудів хліба.
' \ те ЯКИМ би високим не був взятий 

Ч.-ПГОВНЙ рубіж, МИ не повинні зупиня
тися на досягнутому. Йти далі, добива
тися більшого — таки® непорушний за
кон нашого життя. Дфавершеїшя де- 
в’ятоі п'ятирічки залишилося трохи 
більше року. За цей час нам належить 
виконати великий обсяг роооти, розв я- 

. СКладні і серпові завдання. їх 
здійснення вимагає нахильного зрос
тання' ефективності і якості всієї нашої

в тру- 
гідний 
з хар-

роботи, чіткої організації і дисципліни 
в усіх ланках виробництва. Комуністи, 
трудящі Радянської України примножу
ють свої зусилля, щоб завдання п'яти
річки но всіх основних показниках були 
виконані, щоб до наступного XXV з’їзду 
КПРС республіка прийшла з новими 
досягненнями по всьому фронту кому
ністичного будівництва.'

Великі діла і благородні цілі високо 
підносять трудову і політичну актив
ність усіх радянських людей. Сини і вну
ки тих хго йшов важкими шляхами вій
ни, нині з честю примножують револю
ційні, бойиві і трудові градиції партії і 
народу Наше соціалістичне суспільство 
являє собою переконливий приклад тіг- 
шіго згуртування поколінь, об’єднаних 
спільністю ідеалів, високих цілей і праг
нень.

Наприкінці тоа. В. В Щербнцькііїі 
сказав:

— Радянський народ лід керівництвом 
Комуністичної партії побудував розви
нуте соціалістичне суспільство і успішно 
втілює в життя плани комуністичною 
будівництва, намічені XXIV з'їздом 
КПРС. Колективний розум і далеко
глядність партії, її пеоціненвий досвід 
по керівництву всім життям країни ще 
вище піднесли авторитет КГІРС, ще тіс
ніше згуртували навколо неї народні 
маси.

Трудящі Радянської Уііраїни, як і весь 
паш народ, одностайно схвалюють і під- 
тримують внутрішню і зовнішню політи
ку Комуністичної партії і Радянського 
уряду, своєю самовідданою працею 
зміцнюють економічну і оборонну могут
ність нашої соціалістичної Батьківщини.

Від імені ЦК Компартії України, 
Президії Верховної Ради і Ради Мі
ністрів республіки, від імені 2,5-мільйон- 
ного загону комуністів, усіх трудящих 
Радянської України він запевнив Кому
ністичну партію, її Центральний Комітет 
і Радянський уряд, що український на
род докладе всіх зусиль, щоб успішно 
здійснити величні накреслення партії, 
примножити свій вклад у побудову ко
мунізму.

Учасників урочистих зборів, всіх тру
дящих республіки із святом тепло по
здоровив заступник Міністра Оборони 
СРСР, Маршал Радянського Союзу, Ге
рой Радянського Союзу К- С. Моска
ленко.

Оплесками зустріли присутні появу в 
залі ветеранів Великої Вітчизняної війни 
і воїнів Радянської Армії, які прийшли 
на свято. Від імені героїв битв і спад
коємців бойової слави виступили двіч 
Герой Радянського Союзу, генерал-лей
тенант танкових військ у відставці 3. К. 
Слюсаренко і генерал-майор і і. Ф. Гра- 
чов.

Червоними гвоздиками, радісними по
смішками дітей розцвів величезний зал: 
наймолодші кияни — піонери і школярі 
іііхтносять букети квітів членам президії, 
ветеранам і воїнам Радянської Армії.

Під звуки урочистого маршу до залу 
входять делегації від робітничого класу 
і колгоспного селянства республіки. 
Слово надається сталеварові Макіїв
ського металургійного заводу імені Кі
рова Донецької області, Героєві Соціа
лістичної Праці В. В. Нікитенку і бри
гадирові трактирної бригади колгоспу 
імені XX з'їзду КПРС Новоукраїнського 
району Кіровоградської області, ветера
нові вії'гни, двічі Героєві Соціалістичної 
Праці О. В. Гіталову. Під склепінням 
залу звучать слова вірності партії, ле
нінським ідеалам, слова твердої ріши
мості віддати всі свої сили, талант і 
вміння дальшому зміцненню могутпосгі 
Батьківщині!, утвердженню миру иа 
землі.

Про плодотворну творчу працю вче
них, діячів науки, культури і мистецтва, 
їх вклад у розгром фашистських загарб
ників, у справу комуністичного будівшг-

■цгва говорив на зборах Президент Ака
демії наук УРСР, Герой Соціалістичної 
Праці Б. Є. Патон.

І знову бурхливі оплески гримлять у 
залі. Учасників урочистих зборів вітають 
комсомольці, юнаки і дівчата республі
ки. Від їх імені виступає робітниця 
Верхньодніпровського гірничо-металур
гійного комбінату Дніпропетровської 
області, депутат Верховної Ради СРСР 
Олександра Зубепко.

Учасників зборів тепло поздоровили 
із святом, побажали нових успіхів у 
виконанні рішень XXIV з'їзду КПРС, 
завдань п'ятирічки перший заступник 
Голови Ради Міністрів РРФСР М. В. 
Васильєв, Голова Гади Міністрів Біло
руської PCP І. Я- Кнсельов, другші сек
ретар ЦК Компартії Молдавії Al. В. Me- 
ренніцев.

із словами палких привітань з нагоди 
світлого свята визволення до присутніх 
звернулися член Політбюро ЦК поль
ської об'єднаної робітничої партії, Го
лова Президії Центральної Ради проф
спілок гіладислав Іхручек і член Прези
дії Ц1\ Компартії Чехословаччинн, Пер
ший секретар ЦК Компартії Словаччи
ни. І олова Національного Фронту Сло
ваччини Йозеф Лепарт.

З великим піднесенням учасники уро
чистих зборів прийняли текст вітальною 
листа Центральному7 Комітетові 
ністичної партії Радянського 
Президії Верховної Ради СРСР 
Міністрів СрСР.

Урочисті збори оголошуються 
тими.

Присутні натхненна співають 
ниїї гімн «Інтернаціонал».

Для учасників урочистих зборів було 
дано великий святковий концерт міні
стрів мистецтв і колективів художньої 
самодіяльності. У музиці і віршах, піс
нях і танцях ожили незабутні події грі «- 
них років війни, героїчний подвиг радян
ського народу, його самовіддана 
в ім’я миру і щастя па землі.

# * *
Багатолюдно було 18 жовтня 

пам'ятника В. і. Леніну в Києві, 
годині до величного монумента заснов
никові Комуністичної партії і Радян
ської держави прийшли член Політбюро 
ЦК КПРС, Перший секретар ЦК Ком
партії України В. В. Щербицький, Голо
ва Президії Верховної Ради УРСР І. С. 
Грушецькнй, Голова Ради Міністрів 
УіЧЗР О. ГІ. Ляшко, члени і ккчдидагп 
в члени Політбюро ЦК Компартії Ук
раїни, члени Ревізійної комісії Компар
тії України, члени Президії Верховної 
Ради і Ради Міністрі» УРСР, депутати 
Верховної Ради СРСР і УРСР, гості, які 
прибули на святкування знаменної дати.

Керівники Комуністичної партії і уря
ду України ставлять до підніжжя 
пам’ятника корзину з яскравими живи
ми квітами. Па широкій стрічці золотом 
горять слова: «Великому вождю і вчите 
лю трудящих Володимиру Іллічу Лені
ну — від ЦК Компартії України, Прези
дії BeD.xoBHoï Ради і Ради Міністрів 
УРСР».

Квіти до пам’ятника Іллічу були по
кладені від усіх делегацій, які прибули 
па торжества, від військових округів, 
колективів промислових підприємств, 
установ, наукових і навчальних закладів 
столиці України.

Вінки і квіти лягли цього дня па мо
гилу Невідомого солдата в парку Вічної 
Слави, до пам’ятника видатному полко
водцю генералу армії М. Ф. Ватутіиу, 
до монументів визволителям міста-героя 
Києва в Нових Петрівцях, учасникам 
оборони столиці України в 19-11 році, до 
пам’ятника радянським тапкістам-вш- 
волнтелям Києва, до обеліска чехосло
вацьким воїнам па Нивках, до Кургану 
Безсмертя і Меморіального комплексу в 
Дарниці, на могили радянських, поль
ських і чехословацьких воїнів — учасни
ків визволення Києва на Дарницькому 
і Лук’янівському кладовищах.

НЕМЕРКНУЧІ
РЕЛІКВІЇ

Кому 
Союзу.
і Раді

закрл-

нарші

праця

біля
Об 11

ВІДКРИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
МУЗЕЮ ІСТОРІЇ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ВІЙНИ 1941-1945 РОКІВ

Трудящі республіки разом з 
усім радянським народом широ
ко й урочисто відзначають 30-річ- 
чя визволення Радянської Украї
ни від гітлерівських загарбників. 
Цю знаменну дату трудівники 
міст і сіл зустрічають новими ус
піхами в боротьбі за втілення в 
життя рішень XXIV з’їзду КПРС, 
планів дев ятої п’ятирічки.

Український народ свято шанує 
і дбайливо зберігає все, що зв’я
зане з ратними і трудовими под
вигами радянських людей у роки 
Великої Вітчизняної війни. Мемо
ріальні комплекси, пам'ятники, 
обеліски, численні експозиції в 
державних і народних музеях на
гадують і розповідають про по
лум’яний патріотизм, безприклад
ну мужність і відвагу синів і до
чок народів нашої великої Бать 
ківщини, які під керівництвом 
Комуністичної партії здобули все- 

надсвітньоісторичну перемогу 
німецьким фашизмом.

Славні сторінки героїчної бо
ротьби радянського народу проти 
фашистських загарбників яскраво 
відображає експозиція Україн
ського державного музею історії 
Великої Вітчизняної війни 
1945 рр., який відкрито а 
республіки.

Ніхто не забутий, ніщо 
буто — ці крилаті слова, 
лили в собі без/лежну любов і 
повагу радянських людей до ге
роїв минулої війни, стали девізом 
великої експозиції. Бойовий авто
мат і фронтова фотографія, ху
дожня картина і пробитий оскол
ком партквиток, листівка підпіль
ників і солдатська каска... Більш 
як шість тисяч реліквій воєнних 
років любовно зібрано й розмі
щено в 20 залах.

17 жовтня біля приміщення му 
зею зібралися представники тру
дящих міста, ветерани Великої 
Вітчизняної війни, гості, воїни Ра
дянської Армії.

На трибуні — керівники Кому
ністичної партії і уряду республі
ки товариші М.
О. Ф. Ватченко,

1941 — 
столиці

не за- 
які вті-

М. Борисенко, 
Г. І. Ващенко, 

І. С. Грушецькнй, В. І. Дегтярьоз, 
О. П. Ляшко, 

Титаренко,
H. Т. Кальченко, 
В. О. Сологуб, О. А.
В. В. Щербицький, В. Ю. Малан- 
чук, Я. П. Погребняк, І. 3. Соко
лов, В. М. Цибулько, представни
ки партійних, радянських і гро
мадських організацій. Присутні 
також співробітники Генеральних 
консульств соціалістичних країн у 
Києві.

Мітинг відкрив перший секре 
тар Київського міськкому Компар
тії України О. П. Ботвин.

Велично звучать мелодії 
жавних гімнів Радянського 
і Української PCP.

Слово надається.членові 
бюро ЦК Компартії України, Го
лові Ради Міністрів УРСР О. П. 
Ляшку.

Сьогодні, в цю радісну годину, 
говорить він, коли трудящі Ук
раїни разом з усіма радянськими 
людьми урочисто відзначаю!»» 
безмежно дорогу і глибоко хви
люючу дату — 30-річчя визволен
ня республіки від німецько-фа
шистських загарбників, у столиці 
Радянської України — місті-герої 
Києві відкривається Український

Дер- 
Союзу

J9 жовтня /.97/ року------ —--------_
державний музей іс
торії Великої Вітчиз
няної війни 1941 — 
1945 років.

Відкриваючи музей 
історії Великої Віт 
чизняноі війни, ми 
складаємо глибоку 
шану всім учасникам 
визволення реепуб 
ліки від німецько-фа 
шистських загарбни

ків, усім творцям безсмертного 
подвигу, всім ветеранам війни, 
хто а запеклих боях з ненависним 
ворогом відстояв честь, свободу 
і незалежність нашої великої Со 
ціалістичної Батьківщини.

Ми сьогодні ще раз з велико*, 
гордістю відзначаємо, що свій 
безприкладний ратний і трудовик 
подвиг радянський народ здійс 
нив під мудрим керівництвом Ко 
муністичної партії.

Сьогодні Україна, — відзначу 
промовець, — це республіка, що 
має могутній економічний, науко 
бо-тєхнічний і духовний потен
ціал, впевнено йде З ЄДИНІЙ СІМ . 
радянських народів по шляху, на 
кресленому AAlv з ЇЗДОм КІІГ^, 
до перемоги комунізму.

Ось уже майже три десяіилн- 
гя, і озорить на закінчення О. її. 
Ляш.чо, наш народ живе і працює 
s умовах миру, наші успіхи в ко 
моністичному будівництві, висо
кий авторитет Радянського Союту 
на міжнародній арені нерозривні» 
зв язані з невтомною і цілеспр*’ 
мовазою діяльністю КПРС.

Трудящі Радянської України, 
керуючись настановами Леоніда 
Ілліча Брежнєва, висловленими з 
промові на урочистому засідаич; 
а Кишине8і, присвяченому 50-рг-і; 
чю утворення Молдавської РСР< 
Компартії Молдавії, зроблять ус-з 
необхідне, щоб успішно виконати 
завдання дев ятої п'ятирічки і но» 
еими трудовими звершеннями зу
стріти наступний XXV з’їзд КПРС.

Про ратний і трудовий подвиг 
радянського народу, його доб
лесні Збройні Сили, які під керів
ництвом Комуністичної партії від
стояли честь, свободу і незалзж 
ність рідної Вітчизни, піднесли 
прапор перемоги над розгром
леним Берліном і врятували люд 
ство від фашистського понево
лення, говорили на мітингу пред
ставник делегації 
Оборони СРСР, 
Військової Ради 
ської о фронту 
ник у відставці 
токар заводу 
лад» Герой Соціалістичної Праці 
М. Поліщук, колишній комісар 
партизанського з єднання, докюр 
історичних наук, професор, Ге 
рой Радянського Союзу В. І. Кло- 
ков, курсант Київського вищого 
Військово-Морського ПОЛІТИЧНО "О 
училища Михайло Фісунсв.

Мітинг закінчився. Оркестр ви 
конус Державні гімни Радянсько 
го Союзу і Української PCP.

Під бурхливі оплески присутніх 
член Політбюро ЦК КПРС, Пер 
ший секретар ЦК Компартії Ук
раїни товариш В. В. Щербицький 
перерізує червону стрічку і перші 
відвідувачі — учасники мітингу 
заходять до приміщення. Вони з 
великим інтересом ознайомилися 
з експозицією музею, яка розпо
відає про немеркнучий подвиг 
радянського народу.

(РАТАУ). •

Міністерсгза 
колишній член 

Першого Україн 
генерал-полкоз- 

К. В. Крайнюков, 
«Точелектропри-

ілнлися напружені 
лу. І ми пишаємося

КТ РОВО Г РАДИШ НА ■
ЛВИ.МО ТХ БЕЗСМЕРТКИ

Грудях ВЕТЕРАНІВ - ЗА ПОДВИГУ ВЕПІІЕІЛ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ, СВЯТКУЮЧИ 30-Р1ЧЧЯ ВИЗВОЛЕННІ УКРАЇНИ ВІД НІМЕЦЬКО ФАШИСТСЬКИХ ЗЛГЛРфр1'о’в У КОВПАКА»
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• НА ВАШЕ ПРОХАННЯ —

БАЛЛАДА О МАТЕРІЇ
Слова А. Дементьева. Музыка Евг, Мартынова,
Постарела мать за тридцать лет,
А вестей от сына иет и нет.
Но она все продолжает ждать, 
Потому что верит, потому что мать, 
И на что надеется она?
Много лет, как кончилась война.
Много лет, как все пришли назад, 
Кроме мертвых, что в земле лежат. 
Сколько нх в то дальнее село, 
Мальчиков безусых, не пришло.
...Раз в село прислали по весне 
Фильм документальный о войне. 
Все пришли в кино — и стар, и мал. 
Кто познал войну и кто нс знал. 
Перед горькой памятью людской 
Разливалась ненависть рекой. 
Трудно было это вспоминать.
Вдруг с экрана сын взглянул на мать. 
Мать узнала сына в тот же миг.
И пронесся материнский крик:
— Алексей, Алешенька! Сынок! ■<= 
Словно сын се услышать мог... 
Он рванулся из траншеи в бой. 
Всталп мать прикрыть его собой, 
Все боялась — вдруг он упадет. 
Но сквозь годы мчался сын вперед,
— Алексей! — кричали земляки, —
— Алексей! — просили, — добеги!.. 
Кадр сменялся. Сын остался жить, 
Просит мать о сыне повторить.
И опять в атаку он бежит. 
Жнв-здороа, не ранен, не убит, 
*— Алексей! Алешенька! Сынок! я» 
Словио сын ее услышать мог... 
Дома все ей чудилось кино... 
Все ждала, вот-вот сейчас в окно 
Посреди тревожной тишины 
Постучится сын ее с войны.
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ХОЧЕШ ЖИТИ-
ПЛАТН ГРОШІ

, 23-річна жителька Нью-Йорка Норма 
Кастро, мати двох дітей, померла через 
півгодини після візиту до лікаря. У неї 
були сильні болі, і вимагалась терміно
ва операція. В дешевій лікарні, куди її 
відвіз чоловік, не було вільних місць. 
Черговий лікар після поверхового огля
ду прописав хворій болевтамовуючнй 
препарат і відправив додому. Після роз
тину було встановлено, що вона помер
ла від запалення черевної порожнини.

Звичайно, в Нью-Йорку немало ліка
рень, де завжди є місця, де хворим на-

ТІ РОБЛЕМА створення умов для 
“ підвищення майстерності сіль
ських спортсменів для пас, фіз
культурних активістів, завжди пер
шочергова. Від цього залежить і 
масовість в колективах фізкульту
ри, в спортивних секціях.

Останнім часом число спортивних 
баз в сільській місцевості значно 
зросло. До послуг юнаків та дівчат 
24 зали, 11 стадіонів, 59 стрілець
ких тирів.

В цьому сезоні заплановано за
кінчити реконструкцію стадіону в 
Иовоукраїнці, нового комплексу в 
Головааівську, завершити будів
ництво спортзалів у колгоспі «Ро
дина» Звам’янського району, в І Іо- 
вомиргороді, кінпо-спортивпий ма
неж почне діяти в с. Лікарівці 
Олександрійського району.

Варто відзначити, що спортивні 
бази в Иовоукраїнці, ІІовомиргоро- 
ді та Олександрійському районі бу
дуються прискореними темпами. А 
ось в Голованівську на стадіоні ро

боту припинено. 1 таке 
зволікання вже тягне
ться 7 років. •

Під час спорудження 
нових будинків культу
ри на селі передбачено 
відкрити в них і спор
тивні зали. Проте, біль
шість господарів цих бу

дівель забувають 
про спортсменів — 
запроектовані за
лп обладнуються 
зовсім для інших 
цілей. Так сталося 
в селі Турія Ново- 
миргородського ра
йону. Закінчено бу
дівництво район
ного будинку куль
тури в Устинів- 
ці, але про зал 
для спортсменів 
теж забули. 1 де в той час, коли 
молодь райцентру не має ніяких 
умов для підвищення своєї спор
тивної майстерності.

Зведено риштування новобудов. 
Але часто майстри залишаються без 
роботи — немає будівельних мате
ріалів. механізмів. “Тому й споруди, 
які передбачено ввести до ладу за 
1—2 роки, будуються протягом 5—7 
років.

На марші повий фізкультурний

дається негайна кваліфікована допомо
га. Але лікування в них коштує надто 
дорого. Один день перебування в лікарні*“ 
в США коштує в середньому 120 дола
рів. «Хочеш жити — плати» — такий 
неписаний закон американської охорони 
здоров’я. У робітника Кастро не було 
потрібних коштів, щоб звернутися до 
хорошого лікаря. Це коштувало життя 
його дружині.

Н. СЕТУНСЬКИЙ, 
кор. ТАРС.

Нью-Йорк.

комплекс ГПО. Стаючи до складан
ня заліків з фізичної та військово- 
технічної підготовки, юнаки та дів
чата нерідко позбавлені будь-яких 
можливостей виконати нормативи з 
кульової стрільби, плавання. Бо від
сутні типові тири, басейни. Ці спо
руди обладнані хіба що в рай
центрах. А як же налагодити на

БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНИХ СПОРУД —
СПРАВА КОМСОМОЛЬСЬКА

ЗАБУТІ
РИШТУВАННЯ

вчально-тренувальний процес в ко
лективі фізкультури колгоспу чи 
радгоспу? Чи може фізорг організу
вати спортивне свято, коли немає 
куди покликати на старт спортсме
нів? Тут слід чекати допомоги від 
керівників господарств, відчутніша 
ініціатива має бути і з боку комсо
мольських активістів.

В. СОЛОМЧЕНКО, 
голова обласної ради ДСТ 
«Колос».

/

Валентині Дндріученко 
та Анатолію Ладигіну, На
талії Міхеснко та Валенти
ну Терленку, Людмилі 
Москаленко та Володими
ру Кліментьеіу, Людмилі 
Авраменко та Миколі Зі- 
кенку, Катерині Волковік 
та Володимиру Жакуну. 
Любові Тарасенко та Вік* 
тору Подгорному, Олені 
Яковчук та Віталію Ку- 
лемзі, Валентині Губіній 
та Віктору Стаценко, Оль
зі Шевченко та Сергію 
Полярушу, Галині Моска
ленко та Віктору Кочно- 
Еу, РаїсІ Сусенко та Сергію 
Тарасенку, які сьогодні 
реєструють свій шлюб в 
Кіровоградському бюро 
ЗАГС.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення. Гім
настика для дітей. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Будильник». 
(М). 10.00 — «Служу Радян
ському Союзу». (М). і і.00 — 
Кольорове телебачення. «Ве
села подорож». (ЛІ). 12.00 — 
Кольорове телебачення. «Му
зичний кіоск». (М). 12.30 —
Кольорове телебачення. «Сіль
ська година». (М). 13.30 —
Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Мальва». (М). 
11.50 — Кольорове телебачен

Наша адреса і телефони Газега виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Лунйчарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45*36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87, 
~ БК 04898. іппсис fil 197.

Робітниця Кіровоградської іцпсйпої фабрики Надія Барабан вже давно вважає, то ху«. 
дожни самодіяльність робить життя людини повнішим, багатшим. Комсомолку в складі агіг- 
культбригади Будинку культури імені Калініна тепло зустрічали робітники та колгоспники 
області. -с -у

На >вімку: Надія Барабан разом з баяністом Олександром Кочсригіиим виступає перед 
трудівниками колгоспу «Україна» Гайворонського району.

Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

ня, Вікторина «Це ви може
те». (М). 15.00 — Кольорове
телебачення. Сьогодні — День 
працівників харчової промис
ловості. Прес-конференція мі
ністра харчової прцмксловості 
СРСР В. І Леїна. (М). 10.30 
— Кольорове телебачення. «У 
годину відпочппку». Концерт. 
(М). 17.30 — «Міжнародна па
норама». (М). 13.00 — Нови
ни. (М). 18.15 — Кольорове
телебачення. Мультфільм. (М). 
18.35 — Кольорове телебачен
ня. «Клуб кіноподорожей». 
(М). 19.35 — Кольорове теле
бачення. Художній фільм «Да
леко від Батьківщини». (М). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Кольорове телебачен
ня. Зустріч з композитором 
ІТ. Аєлоницьким. (М). 22.40 — 
Кольорове телебачення. Тираж 
«Спортлото». (М). 22.50 — Но
вини. (М).

ДРУГИХ ПРОГРАМА. 10.05 — 
Кольорове телебачення. Для 
дітей. Художній телефільм. 
«Перший шторм». (К). 11.15 — 
«Рядки, обпалені війною», 
(К). 12.15 — «За високу куль-

туру землеробства». <К). 12.35 
— «Літопис подвигу і сливи», 
(Дніпропетровськ). ‘ 13.35 —
Сьогодні — Всесоюзний день 
працівників харчової промис
ловості. (К). 14.20 — Кольоро
ве телебачення. «Палітра». 
Виставка робіт українських 
художників, присвячена 30-річ- 
чю визволення Радянської Ук
раїни' від фашистських за
гарбників. ,(К). 15,00 — Ху
дожній фільм «Батько сол
дата», (К). 16.30 — Кольорове 
телебачення. «У світі рослин». 
(К). 17.20 — «Вдячна Украї
на — народа.м-побратнмам», 
Літературно-музична переда
ча. (К). 18.30 — Концерт. (К). 
19.00 — «Екран молодих». (К). 
19.30 - Першість СРСР 3 фут
болу: «Шахтар» — «Динамо» 
(Тбілісі). 2-й тайм. (Донецьк). 
20.15 — Програма «Вісті». (К). 
20.45 — «Па добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Фільм-коїщсрт
• Радій, земле рідна». (К). 
22.35 — Вечірні новини.

ПОВЕДІНОК
«МОЛОДОЙ КОММУНАР» ~ 
орган Кировоградского обкома 

ЯКОМУ, г. Кировоград.

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

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

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.03 - 
Ранкова гімнастика. (МІ. 9.20 
— Попиті. (М). 9.30 — Кольо
рове телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 10.00 —'
Кольорове телебачення. «У 
світі тварин».. (М). 11.00 —
Кольорове телебачення. «Клуб 
кіноподорожей». (М). 12.00 — 
Телевізійний багатосерійний 
художній фільм «Сім’я Тібо».

5 серія. (К). 15.55 — Для
школярів. «Грають сурми». 
(Донецьк). 16.40 — Концерт :і 
творів Ф. Шопена. (Одеса).
17.30 — «Резерви на службу
виробництву». (Кіровоград ца 
Республіканське телебачень 
ня). 16.00 — «День за днем»'. 
(Кіровоград). 18.10 — «Люди
на. Дорога. Автомобіль». (Кі
ровоград). 18.15 — Зустрічний 
план Орловської області у дії. 
(М). 19.00 — «Пісня далека і 
близька». (М). 19.30 — До
50-річчи утворення Узбецької 
PCP і створення Комуністич%* 
ної партії Узбекистану. (М)\ 
21.00 — Програма «Час». (М)'.
21.30 — О. С. Пушкін. «19 
жовтня». (М). 22.40 — Спор; 
тивна програма. (М). 23.10 -А 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Новини. (К). 11.10 — «Соняч
не коло». 11.30 — «Шкільний 
екран». Фізика для учнів 10 
класу. 15.30 — «Бесіди про 
спорт». (М). 16.00 — «Слово -* 
ученому». (М). 16.15 — «І. С. 
Тургенев. За листами і спога
дами». (М). 17.00 — Кольоро
ве телебачення. «Наш сад». 
(М). 17.30 — «Вогнище». (М). 
18.00 —1 Реклама, оголошення^ 
(К). 18.30 — Для школярів. 
«Урок мужності». (К). 19.00 -* 
Програма «Вісті». (К). 19.30-* 
В. Ти гов. «Всім смертям «ta« 
зло». Вистава. В перерві — 
«На добраніч, діти!». (к). 
21.00 — Програма «Час». (М)’,
22.30 — Тележурнал «Старт»,
(К). 23.15 — Вечірні нови
ни. (К). 
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Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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