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28 лютого Генеральний секретар ЦК КПРС 
тов. Я. 1. Брежнєв зустрівся з Генеральним секрета
рем Португальської Компартії гов. А. Кунья.іом. У 
зустрічі взяли участь член Політбюро ЦК КПРС, 
секретар ЦК КПРС тов. М. А. Суслов, кандидат у 
члени Політбюро Ц1\ КПРС, секретар ЦК КПРС 
тов. Б. М. Гіономарьов.

Генеральний секретар 11КП висловив глибоку 
вдячність комуністів Португалії народам Радян
ського Союзу і КПРС за інтернаціональну солідар
ність з боротьбою португальських трудящих за 
вільну і демократичну Португалію.

Керівники КПРС і ПКГІ висловили прагнення і да
лі зміцнювати узи непорушної дружби між обома 
партіями на основі вчення марксизму-ленівізму і 
пролетарського інтернаціоналізму.
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Москва. Продовжує роботу XXV 

з’їзд КПРС. Він проходить в обстановці 
високЬЇ' ленінської принциповості, діло
витості, глибокої відповідальності за 
маибутнє нашої Батьківщини. Промовці 
підкреслюють, що політика партії, її 
Центрального' Комітету на чолі з това
ришем Л.‘І. Брежнєвим користується за
гальною ‘підтримкою радянського наро
ду. ■

Виступаючи на вечірньому засіданні 
з’їзду 26 лютого, перший секретар ЦК 
Компартії Киргизії Т. У. Усубалієв роз
повів про величезні успіхи трудящих 
республіки.

Мені, робочій людині, особливо доро
га та увага, яку Центральний Комітет 
партії приділяє підвищенню ролі робіт
ничого класу на виробництві і в суспіль
стві, заявив токар Балтійського заводу 
імені С. Орджонікідзе (Ленінград) О. Б. 
Чусв. Делегат говорив також про моло
ду зміну робітничого класу, яка гідно 
приймає естафету з рук старшого поко
ління.

За роки дев’ятої п’ятирічки, повідо
мив у своєму виступі міністр хімічної 
промисловості Л. А. Костандов, обсяг 
продукції галузі зріс на 70 процентів.

З’їзд привітали юні ленінці. Вони до
повіли про свої добрі справи. Прозву
чали слоєа вірності піонерів заповітам 
Леніна, Комуністичній партії.

З привітаннями з їздові виступили Ге
неральний секретар РКП, президент 
CPP Н. Чаушеску, Генеральний секретар 
ЦК Народно-Революційної партії Лаосу, 
Прем'єр-міністр ЛНДР Кейсон Фомві- 
хан, Перший секретар ЦК МНРП, Голова 
Президії Великого народного хуралу 
МНР Ю. Цеденбал.

Ранкове засідання з'їзду 27 лютого 
відкрилось доповіддю Мандатної ко
місії. її голова І. В. Капітонов повідо
мив, що вибори делегатів з’їзду в усіх 
партійних організаціях пройшли в об
становці повної одностайності. З винят
ковим піднесенням першим делегатом 
з'їзду обраний Генеральний секретар 
ЦК КПРС товариш Леонід Ілліч Брежнєв.

Всього на з’їзд обрано 4.998 делега
тів, 3.672 обрано вперше. 1703 делега
ти — працівники індустрії, /иайже 77 
процентів з них — представники робіт
ничого класу. Серед делегатів 887 пра
цівників сільського господарства, по
над 70 процентів з них — рядові кол
госпники і робітники радгоспів. У складі 
делегатів представники 60 націй і народ
ностей країни.

Про величезні переваги великомас
штабної концентрації і спеціалізації 

Заключне слово товариша Л. І.

сільськогосподарського виробництва го
ворив перший секретар ЦК Компартії 
Молдавії І. І. Бодюл.

Про досягнення трудящих Таджики
стану розповів делегатам перший се
кретар ЦК Компартії республіки Д. Ра
сулов. У десятій п'ятирічці економіка 
Таджикистану зростатиме ще швидшими 
темпами.

Бригадир комплексної бригади оуді- 
вельників (м. Зеленоград) М. А. Злобін 
доповів, що цей трудовий колектив до
строково виконав зобов’язання, взяті 
на честь XXV з’їзду КПБС.

На засіданні виступив також перший 
секретар правління Спілки письменни
ків СРСР Г. М. Марков.

Перший секретар ЦК Компартії Есто
нії І. Г. Кебін спинився на досягненнях 
трудівників промисловості І СІЛЬСЬКОГО 
господарства республіки в дев ятій п я- 
тирічці.

35-мільйонний комсомол і вся ра
дянська молодь, заявив перший секре
тар ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельников, ціл
ком і повністю схвалюють ленінський 
політичний курс і практичну діяльність 
ЦК КПРС, програмні положення і ви
сновки доповіді товариша Л. І. Брежнє
ва.

Партійна організація області, сказав, 
зокрема, перший секретар Ростовсько
го обкому партії І. П. Бондаренко, ста
вить завдання: в десятій п’ятирічці до
битися того, щоб кожен сільський тру
дівник оволодів однією-двома механіза
торськими спеціальностями.

Переваги соціалістичного поділу пра
ці між братніми республіками підкрес
лив у своєму виступі перший секретар 
ЦК Компартії Туркменії М. Г. Гапуров.

З привітаннями з’їздові на засіданні 
виступили секретар виконкому президії 
ЦК СКЮ С. Доланц, член Політичного 
комітету ЦК ТПК, заступник Прем'єра 
Адміністративної ради КНДР Пак Сен 
Чер. член Політбюро ЦК МПЛА (Ангола) 
А. Баїішга.

Виступаючи на вечірньому засіданні 
з'їзду 27 лютого, вчителька О. К. Гуцева 
(Ставропольський край) підкреслила 
значення прийнятої з ініціативи това
риша Л. І. Брежнєва постанови ЦК КПРС 
і Радянського уряду про сільську школу.

Про те, як парторганізація області 
працює над підвищенням ефективності 
виробництва, повідомив делегатів з’їзду 
перший секретар Горьковського обкому 
партії Ю. М. Христораднов.

Директор Магнітогорського металур
гійного комбінату імені В. І. Леніна 
Д. П. Галкін розповів про те, як розви-
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вається почин челябінських металургів 
по збільшенню виробництва металу і 
підвищенню його якості.

Приморський край — один з найбіль
ших регіонів соціалістичної економіки. 
Перший секретар крайкому партії В. П. 
Ломакін повідомив делегатів, що за 
останні роки у Примор’ї створено нові 
підприємства і галузі економіки.

Делегатів з'їзду вітали Генеральний 
секретар Італійської Компартії Е. Бер- 
лінгуер, член Політкомісії і Секретаріа
ту ЦК Компартії Чілі А. Соррілья, член 
ЦК Національного фронту визволення 
Південного В’єтнаму, міністр закордон
них справ ТРУ РПВ Нгусн Тхі Бінь.

Засідання 28 лютого відкрилося ви
ступом першого секретаря Татарського 
обкому партії Ф. А. Табєєва, який роз
повів, зокрема, про роботу партійної 
організації всенародної будови дев’ятої 
п'ятирічки — КамАЗу.

Про трудові справи комуністів і всіх 
трудящих Підмосков’я говорив перший 
секретар обкому партії В. І. Конотоп.

Сільські комуністи, заявила секретар 
Гродненського райкому КП Білорусії 
А. І. Белякова, зроблять усе для того, 
щоб втілити в життя рішення XXV з їзду 
партії.

Як і інші братні республіки країни, 
значних успіхів у дев’ятій п’ятирічці до
бились Вірменія і Литва. Про завдання, 
які стоять перед їх партійними органі
заціями, трудівниками промисловості і 
сільського господарства, розповіли з'їз
дові перші секретарі ЦК Компартій цих 
республік К. С. Демірчян і П. П. Гріш- 
кявічус.

Карбованим кроком у зал Кремлів
ського Палацу з’їздів увійшла делегація 
Збройних Сил СРСР. Урочисто прозву
чали слова військового привітання, яке 
зачитав генерал-майор С. Г. Кочемасов.

Дедалі більшу роль на селі відіграють 
жінки-механізатори. Делегат К. Б. До- 
ненбаєва — трактористка радгоспу 
«Харківський» (Кустанайська область) 
розповіла про чудові трудові справи 
своїх подруг по професії.

На засіданні виступили також перший 
секретар правління Спілки композиторів 
СРСР Т. М. Хренников, перші секретарі 
обкомів партії О. В. Коваленко (Орен
бург), О. Ф. Ватченко (Дніпропетровськ), 
Ф. С. Горячев (Новосибірськ), М. 3. 
Шакіров (Башкирія).

28 лютого з’їзд вітали зарубіжні гос
ті: член Політбюро, секретар ЦК ФКП 
Г. Пліссоньє, Голова Національної Ради 
Компартії Індії Ш. А. Данге, Голова
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Компартії Іспанії Д. Ібаррурі, член Спе
ціального революційного штабу ЦК Кон
голезької партії праці Ж.-П. Чістер-Чі- 
кайя.

1 березня на ранковому засіданні 
з'їзд прийняв рішення про припинення 
дебатів по звіту Центрального Комітету 
КПРС і звіту Центральної ревізійно: ко
місії КПРС.

Із заключним словом виступив Гене- ц 
ральний секретар ЦК КПРС товариш 
Л. І. Брежнєв, зустрінутий делегатами і 
гостями з'їзду бурхливою овацією.

Наприкінці на ранковому засіданні 
одностайно було прийнято заяву XXV 
з’їзду КПРС «Свободу в'язням імперіа
лізму і реакції!».

На вечірньому засіданні 1 березня 
з доповіддю «Основні напрями розвит
ку народного господарства СРСР на 
1976—1980 роки» виступив член Політ
бюро ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів 
СРСР товариш О. М. Косигін, тепло зу- | 
стрінутий делегатами і гостями з їзду.

Висловлюючи думку всієї нашої пар
тії, делегати з’їзду одностайно відзна
чають, що Центральний Комітет, Політ
бюро на чолі з видатним політичним 
діячем нашого часу Генеральним секре
тарем ЦК КПРС Леонідом Іллічем 
Брежнєвим з принципових марксистсько- 
ленінських позицій, з великою енергією 
і цілеспрямованістю забезпечують роз
робки й успішне проведення в життя 
всієї внутрішньої і зовнішньої політики 
КПРС.

Самовіддана праця радянського на
роду .спрямовуюча, організаторська ді
яльність партії забезпечили стале зро
стання економіки. Основні соціально- 
економічні завдання дев'ятої п'ятирічки 
розв’язано Підвищився добробут на
роду. В минулому п’ятиріччі високими 
темпами розвивалося соціалістичне ви
робництво, прискорився науково-техніч
ний прогрес. Всі союзні республіки до
билися великих успіхів у піднесенні 
своєї економіки і культури.

У проекті ЦК КПРС до XXV з їзду 
«Основні напрями розвитку народного 
господарства СРСР на 1976—1980 роки» 
визначено основні соціальні і економіч
ні завдання десятої п ятирічки. Головне 
в них полягає в послідовному здійсненні 
курсу Комуністичної партії на піднесен
ня матеріального і культурного рівня 
життя народу на основі динамічного і 
пропорційного розвитку суспільного ви
робництва і підвищення його ефектив
ності, прискорення науково-технічного 
прогресу, зростання продуктивності 
праці, всемірного поліпшення ЯКОСТІ ро
боти в усіх ланках народного госпо
дарства.

XXV з’їзд КПРС продовжує роботу.

Товариші делегати!
В обговоренні .Звітної доповіді Центрального Ко

мітету партії взяли участь представники всіх рес
публік— секретарі ЦК, секретарі обкомів, виступа
ли робітники, колгоспники, наша інтелігенція. Було 
порушено широке коло питань внутрішньої і зов
нішньої політики партії. Можна не сумніватися, що 
новні'і склад ЦК. який ми оберемо, уважно вивчить 
висловлені тут міркування і зважатиме на них V 
своїй роботі.

А зараз, говорячи про загальну спрямованість 
дебатів, хотілося б виділити три головних, як мені 
здасться, моменти.

Насамперед, з великим задоволенням можна від
значити. іцо всі делегати з’їзду, які виступили з цієї 
трибуни, одностайно схвалили політичну лінію 1 
практичну діяльність Центрального Комітету.

Повну підтримку дістав також курс на майбутнє, 
намічений у доповіді ЦК. ‘ :

А це значить, товариші, тцо наша багатомільйонна 
партія, волю якої ми всі тут виражаємо, прийшла до 
свого XXV з'їзду згуртованою, єдиною в ідейному і 
політичному відношеннях.

Не можна не відзначити винятково конструктив
ний. діловий і принциповий характер дебатів.

Серйозний аналіз підсумків минулого п’ятиріччя; 
роздуми про сучасне і майбутнє партії і країни;

глибокі, цікаві пропозиції щодо багатьох проблем 
нашого розвитку; самокритичний, вимогливий підхід 
до власної діяльності, — такою є. я б сказав, голов
на характеристика промов, які тут прозвучали.

А це значить, що на з’їзді, як в усій партії, панує 
творчий стиль роботи, гідний комуністів. На весь 
голос одностайно прозвучали слова про пролетар
ський інтернаціоналізм-, про дружбу» • «народів і бо
ротьбу за мир. Це паша політика, і ми від неї 
не відступимо. ' ‘

Не можна не відзначити величезний оптимізм ви
ступаючих, їх впевнений, цілеспрямований той. Це 
результат непохитної впевненості 'в успіху нашої 
справи Це результат реальності наших планів, ре
зультат розуміння ТОГО, що коли партія колектив
ним своїм розумом намічає цілі, ставить перед со
бою і перед усією країною завдання, то ці цілі бу
дуть досягнуті, ці завдання будуть розв'язані.

Я вдячний усім товаришам, які високо оцінили 
Звітну доповідь. Говорили тут добрі слова на адресу 
нашого ЦК і Політбюро. па мою адресу ijianii зару
біжні друзі. Однак ми зробимо правильно, якщо бу
демо .розглядати досягнуті успіхи як результат ко
лективної роботи, спільних зусиль як керівних пар
тійних органів, так і всіх партійних комітетів і орга
нізацій. :

Ми зробимо, правильно, зробимо по-лснінському,
* • : ♦ < S > і і і * »
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якщо, віддаючи належне досягнутому, зосередимо 
увагу на недоліках, які у нас ще є. на нерозв’язаних 
завданнях.

• Я думаю, делегати з’їзду погодяться, то саме 
такий підхід до справи найкраще сприятиме зростан
ню політичної активності і творчої енергії комуніс
тів і всього нашого народу.

Па цьому дозвольте закінчити. Думаю, що харак
тер і зміст дебатів по доповіді ЦК звільняють мене 
від більш докладного заключного слова.

(Заключне слово товариша Л. І. Брежнєва не раз 
переривалось бурхливими, тривалими оплесками. 
Всі встають. У залі гримить овація).

Делегати з’їзду одноголосно прийняли резолюцію 
на доповідь товариша Л. І. Брежнєва <?3віт Цент 
рального Комітету КПРС- і чергові завдання партії 
в галузі внутрішньої і зовнішньої політики». З’їзд 
Цілком і повністю схвалив політичну лінію і прак
тичну діяльність Центрального Комітету партії, 
схвалив Звітну доповідь ЦК КПРС і запропонував 
усім партійним організаціям керуватись у своїй ро
боті положеннями і завданнями, висунутими товари
шем Л. І. Брежнєвим у Звітній доповіді ЦК КПРС.

Потілі делегати затвердили звіт Центральної ре
візійної комісії КПРС.

’ ’ (ТАРС).
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: : і * І / і * t t і



2 слпор. ,9МолодвА комуялра Я верезжат ±970 року

/Г

XXV З’ЇЗД КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

Промова товариша Е. М. ТЯЖЕЛЬНИКОВА
ний пам'ятник чудовому синові землі, 
прекрасному комуністові, видатному 
вихованцеві Ленінського комсомолу. 
(Оплески).

Щороку більш як 8 мільйонів старшо
класників, сотні тисяч учнів технікумів і 
профтехучилищ у літні канікули діста
ють трудове загартування, пізнають кра
су землі, справжню ціну хлібові. В учнів
ських бригадах Ставрополля і Алтаю, 
таборах праці і відпочинку Московської, 
Оренбурзької і Пензенської областей 
практично всі старшокласники прохо
дять школу колективної праці.

З великою сердечністю і душевною 
теплотою сказав Леонід Ілліч Брежнєв 
про молодь, високо оцінив діла комсо
молу, чітко сформулював його чергові 
завдання. Слово партії окриляє дух і 
енергію молоді, кличе на штурм нових 
висот. Але ми добре розуміємо, як ба
гато треба зробити, щоб виправдати та
ку високу оцінку.

Завдання комсомолу, що випливають 
з доповіді Леоніда Ілліча Брежнєва, з 
рішень, які прийме XXV з’їзд КПРС, бу
дуть всебічно розглянуті на найближчо
му пленумі ЦК ВЛКСМ і Всесоюзних 
комсомольських зборах.

Саме життя ставить до комсомолу все 
вищі вимоги, диктує необхідність даль
шого посилення революційного, ле
нінського виховання молоді, активної 
боротьби з буржуазною ідеологією 
і мораллю. Донести ідеї з’їзду до кож
ного комсомольця, по-бойовому органі
зувати боротьбу за виконання десятої 
п’ятирічки допоможе ленінський залік 
«Рішення XXV з’їзду КПРС — у життя!».

Ми будемо і далі приділяти повсяк
денну увагу вихованню молоді на рево
люційних, бойових і трудових традиціях 
Комуністичної партії і радянського на
роду. Справа це надзвичайної ваги, 
складності і відповідальності. Адже йде
ться про виховання продовжувачів вели
кої революційної справи, які добре зна
ють історичне минуле і героїчне сього
дення, здатні перетворити ленінську 
мрію, грандіозні плани партії з кому
ністичну реальність.

Черговий етап походу по дорогах 
слави батьків присвячується XXV з’їздо
ві КПРС і 60-річчю Великого Жовтня. Це 
допоможе молоді глибше пізнати істо
рію ленінської партії, серцем доторкну
тися до безсмертного подвигу героїв 
Великого Жовтня, незламних захисни
ків Батьківщини, першобудівникіа со
ціалізму, оцінити велич звершень партії 
і народу. Похід сприятиме вихованню 
молоді в дусі комуністичної ідейності---
цієї могутньої зброї в боротьбі за ко
мунізм, обов’язкової якості справжньої 
радянської людини.

Науково-технічна революція, завдан
ня десятої п’ятирічки ставлять нові ви
моги до кадрів, особливо молодих. Не
обхідно на солідну державну і наукову 
основу поставити професійну орієнта
цію, трудове виховання і науково-тех
нічну творчість підростаючого поколін
ня. Слід активніше впроваджувати схва
лений ЦК КПРС досвід роботи Ленін
градської партійної організації по під
готовці гідного поповнення робітничого 
класу, розвивати і поглиблювати рух 
наставництва (Оплески).

Всемірної підтримки заслуговує іні
ціатива знатних московських будівель
ників, делегатів XXV з їзду партії М. А. 
Злобіна, В. Ю. Копелєва, Н. П. Морозо
вої, які створили школи для керівників 
молодіжних бригад БАМу, а також О. В. 
Гіталова, народну академію якого за 
двадцять років пройшли 15 тис. чоловік.

З метою дальшого підвищення полі
тичної, трудової і соціальної активності 
молоді, більш успішного розв’язання 

стзо з великою любов’ю бере участь в завдань комуністичного виховання під- 
будізництві м. Гагаріна. Це буде велич- ростаючого покоління слід було б, на

Товариші делегати! З гордістю за на
шу батьківщину, за велику ленінську 
партію, за радянську людину комсо
мольці і молодь з винятковою увагою 
вивчають Звітну доповідь Центрального 
Комітету нашої партії, з якою виступив 
тозариш Леонід Ілліч Брежнєв. Доповідь 
розкриває захоплюючу за своїми мас
штабами і новизною стратегію дальшо
го просування до комунізму, до загаль
ного миру, несе ідейний заряд небува
лої сили.

Виражаючи волю 35-мільйонного ком
сомолу, всієї радянської молоді, ми 
ЦІЛКОМ І' повністю схвалюємо ленінський 
політичний курс і практичну діяльність 
Центрального Комітету КПРС, програм
ні положення і висновки доповіді това
риша Л. І. Брежнєва. (Тривалі оплески].

Дев’ята п’ятирічка стала школою ко
муністичного виховання комсомольців і 
молоді. Понад 25 млн. молодих трудів
ників достроково виконали п'ятирічку. 
Близько 100 тис. відзначені високими 
урядовими нагородами. 40 тис. молодих 
гвардійців п’ятирічки, відмінників на
вчання, бойової служби були сфотогра
фовані біля святині радянського наро
ду — Прапора Перемоги.

За велінням серця, за обов’язком си
нівської пам'яті в рік 30-річчя Перемоги 
мільйони молодих, наслідуючи приклад 
Ірини Бондаревої, Ігоря Скринника — 
делегата нашого з’їзду, працювали за 
себе і за тих, хто загинув у боротьбі з 
фашизмом. Ця ініціатива, схвалена 
Леонідом Іллічем Брежнєвим, глибоко 
схзилюзала ветеранів, батькіз героїв, ді
стала загальну підтримку. «Коли я дізна
лася про те, що комсомольці столиці 
вирішили працювати за себе і за тих, 
хто не повернувся з війни, — сказала 
Любов Тимофіївна Космодем’янська, — 
довго не могла заспокоїтися. Для мене, 
як і для багатьох тисяч матерів, — це 
найвища данина глибокої поваги до лю
дей, яких немає серед нас, але в серці 
вони залишаться назавжди». (Оплески).

Найважливіша комсомольська тради
ція — на заклик партії бути завжди ра
зом з комуністами на головних рубежах. 
Видатним є подвиг трудящих Західного 
Сибіру. Це економічне чудо віку — ре
зультат мудрої політики партії, новатор
ських рішень, трудової доблесті кому
ністів, комсомольців, усіх трудящих. За 
п’ятиріччя комсомол направив у ці ра
йони ЗО тис. юнаків і дівчат.

Два роки тому партія доручила ком
сомолові взяти активну участь у будів
ництв: Байкало-Амурської магістралі. 
Звідси, з Кремля, з XVII з’їзду ВЛКСМ 
вирушив перший загін добровольців, а 
сьогодні БАМ будують 35 тис. юнаків і 
дівчат. Знаменно, що делегат нашого 
партійного з'їзду, молодий комуніст 
Леонід Казаков перші кілометри шляху 
в Москву проїхав уже по основній ма
гістралі. (Оплески].

Спразою надзвичайної яаіи, другою 
цілиною назвала партія дальший розви
ток Нечорнозем'я. Тисячі юнаків і 
чат відгукнулися на заклик партії. 
Смоленській землі, де кожна п'ядь 
щенна, — пишуть комсомольці м. 
пропетро^ська, — бере початок 
стародавній Славутич — Дніпро. Це не 
просто красиві слова. Ми, українські 
хлопці, хочемо працювати на російсько
му полі, за яке разом, на смерть стояли 
наші батьки». (Оплески). В день відкрит
тя XXV з’їзду КПРС 
Смоленську землю і 
боти, (Оплески).

За роки п’ятирічки 
подарстзі працювали 
мільйонів студентів. Вони 
було сказано у Звітній доповіді, близько 
п'яти мільярдів карбованців. Студент-
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(ПЕРШИЙ СЕКРЕТАР ЦК ВЛКСМ)
нашу думку, розглянути питання про 
розробку спеціального «Закону про мо
лодь», що ще вище піднесло б автори
тет і відповідальність Ленінського ком
сомолу.

У Звітній доповіді ЦК поставлено ве
ликі проблеми в галузі народної освіти. 
Вони повністю стосуються і комсомолу. 
Сьогодні близько 80 проц. тих, хто всту
пає з комсомол, — учні. У школах вчи
ться 8 млн. комсомольців, 25 млн. Ліоне 
рів. Тут працюють понад 700 тис. учите
лів — комсомольців і піонерських вожа
тих. Уже це підкреслює міру відпові
дальності ВЛКСМ за розв’язання постав
лених партією завдань. І комсомол вва
жає обов’язком значно піднести якість 
своєї роботи в школі, сприяти зміцнен
ню зв’язку школи з життям, значно по
силити допомогу радянському вчителеві.

Товариші! Сила і міць комсомолу, за
порука його нових успіхів і перемог — 
у партійному керівництві. Це особливо 
яскраво і переконливо підтвердили ро
ки, що минули після XXIV з їзду КПРС. 
За цей час у два рази зросло партійне 
ядро. Сьогодні в рядах ВЛКСМ близько 
одного мільйона молодих комуністів.

Партійна турбота про комсомол, про 
комсомольців — це турбота про май
бутніх комуністів, про майбутнє нашої 
партії. Школу комсомолу пройшли вже 
понад 130 млн. радянських людей, бага
то з яких стали комуністами. В 1975 році 
понад 70 проц. поповнення КПРС стано
вили комсомольці. Це найвищий проша
рок комсомольців у партійному попов
ненні за всі роки.

Величезне значення для поліпшення 
роботи ВЛКСМ має обмін комсомоль
ських документів, який тепер відбуває
ться. Ми сердечно вдячні партійним ко
мітетам, ветеранам партії і комсомолу, 
героям воєн і праці, наставникам моло
ді, делегатам XXV з’їзду за їх активну 
участь в цьому надзвичайно важливому 
організаційно-політичному заході.

Ленінський комсомол безмежно вдяч
ний Центральному Комітетові, його 
Секретаріатові, Політбюро, Генерально- 
му секретареві ЦК КПРС товаришеві 
Леоніду Іллічу Брежнєву за повсякден
не, справді ленінське піклування про 
молодь, про дітей, за мудре керівни
цтво комсомолом. Бойовою програмою 
життя і діяльності комсомолу стала 
натхненна промова товариша Л. І. Бреж
нєва на XVII з'їзді ВЛКСМ. (Тривалі 
оплески).

На комуністів рійняється радянська 
молодь, у них вчиться працювати, боро
тися і перемагати по-ленінському. Ко
муністи були, є і будуть комісарами, на
ставниками молоді.

Перед нами лютневий номер багато
тиражки «Знамя Дзержинки» за 1935 
рік. Тут невелика стаття, яка називається 
«Ім’я його — більшовик». В ній говори
ться:

«Я не можу собі уявити, звідки у цієї 
людини стільки береться енергії і пра
цездатності. Син робітника, сам працю
вав на заводі кочегаром, слюсарем про
тягом 5 років. З виробництва його поси
лають на партійно-господарську роботу. 
Навантаження велике і важке. Він же 
вчиться в нашому інституті. Він же най
кращий группарторг п'ятого теплосило
вого курсу... і він же краще за всіх на 
курсі, на «відмінно» захистив свій ди
пломний проект! Пішовши на виробни
цтво, молодий інженер обіцяє дати ба
гато. І він дасть його. Бо він викуваний 
з міцного матеріалу». Це сказано про 
молодого комуніста Леоніда Брежнєва. 
(Тривалі оплески).

Є. М. Тяжельников передає газету 
товаришеві Л. 1. Брежнєву. В залі луна
ють бурхливі, тривалі оплески.

І сказано це, товариші, 41 рік тому! 
Ось чому слова із Звітної доповіді: «Ми

хочемо, щоб ентузіазм, жвавість розуму, 
молода енергія залишались у наших лю
дей на все життя», — звучать для нас з 
особливою силою.

Вірний син партії, її великий трудівник 
і мужній солдат, Леонід Ілліч завжди 
був там, де важче: на мирних фронтах 
перших п'ятирічок, на вогненних фрон
тах Великої Вітчизняної, на легендарних 
фронтах цілини. Сьогодні Леонід Ілліч і 
Брежнєв очолює найважливіший, найвід- | 
позідальніший і найблагородніший 
фронт — боротьбу за мир і комунізм і 
на землі. (Тривалі оплески]. Леонід Ілліч | 
здобув величезний авторитет, безмежне І 
довір’я і щиру, чисту любов Ленінського |І 
комсомолу, радянської молоді, всього 
прогресивного юнацтва. (Тривалі зп- З 
лески].

Товариші делегати! Після XXIV .з’їзду В 
КПРС значно зміцніли і розширились З 
міжнародні зв’язки ВЛКСМ. Для комсо- а 
мольців, радянської молоді немає ви- а 
щого щастя, ніж разом з комуністами, | 
з молодими революціонерами планети І 
мужньо боротися проти імперіалізму і І 
колоніалізму, за мир, демократію, на- І 
ціональну незалежність і соціальний І 
прогрес. І

Наша солідарність не знає географіч- І 
них кордонів. Комсомол разом з тими, І 
хто будує соціалізм, бореться за свобо- і 
ду і щастя людей праці. й

Під благотворним впливом Програми й 
миру спостерігається піднесення між- І 
народного молодіжного руху. Це пере- | 
конливо продемонстрували Всесвітній й 
фестиваль у Берліні, всесвітні зустрічі 
дівчат і трудящої молоді.

Тепер розгортається активна підготов
ка до XI Всесвітнього фестивалю мо
лоді і студентів, який відбудеться на я 
землі Революційної Куби. Ленінський 
комсомол впевнений, що фестиваль ста- І 
не могутньою маніфестацією передової | 
молоді світу в боротьбі за 
пістичну солідарність, мир

Радянська молодь гнівно 
рячкові намагання Пекіна 
рядку, посіяти ворожнечу 
ми. Ленінський комсомол повністю під
тримує принципову позицію ЦК КПРС, 
наполеглизо викриватиме зрадництво 
пекінських керівників, вестиме непри
миренну боротьбу проти маоїзму.

Дорогі товариші! Ленінський комсо
мол прийшов до XXV з’їзду як ніколи 
організаційно та ідейно згуртованим, 
готовим виконати будь-яке доручення 
партії, вписати нові слазні сторінки в 
літопис комуністичного будівництва. 
Рух «П'ятирічці ефективності і якості — 
ентузіазм і творчість молодих!» стає 
конкретною справою мільйонів.

Змагання за почесне право підписати 
Рапорт Ленінського комсомолу з'їздові 
партії набрало небувалого розмаху. Під 
рапортом 1750 тис. підписів перемож
ців — молодих гвардійців п’ятирічки, 
відмінників навчання, військової служ
би, діячів науки і культури, олімпійських 
чемпіонів.

Дозвольте урочисто запевнити з’їзд 
у тому, що комсомол, створений генієм 
В. І. Леніна, завжди буде вірний рево
люційному прапорові, справі Жовтня, 
справі комунізму. (Оплески).

Дозвольте, товариші делегати, вручи
ти Генеральному секретареві ЦК КПРС 
товаришеві Леоніду Іллічу Брежнєву 
-®порі. Ленінського комсомолу XXV 
з їздові КПРС — свідчення безмежної 
любові, і відданості радянської молоді 
великій Комуністичній партії, ленінсько
му Центральному Комітетові. (Тривалі 
оплески).

Є. М. Тяжельников передає Рапорт 
Ленінського комсомолу товаришеві 
Л. !. Брежнєву. В залі лунають бурхливі, 
тривалі оплески.

антиімперіа- 
і дружбу, 
засуджує га- 
зірвати роз- 
між народа-

Вивчаємо матеріали з’їзду

Лектори: ДОСВІД 
ДЕВ’ЯТОЇ - В ДЕСЯТУ 
П’ЯТИРІЧКУ

У дні підготовки до XXV з’їзду КПРС 
значно поліпшили свою діяльність мо
лоді лектори Новоукраїнського району. 
Зони взяли найактивнішу участь у підго
товці і проведенні тематичних вечорів, 
читацьких конференцій, усних журналів, 
прагнули охопити різноманітними фор-

мами ідеологічного впливу якнайбіль
ше молодих виробничників.

Особливо багатолюдним і урочистим 
був зечір-зустріч у районному Палаці 
культури а наставником молоді, деле
гатом XXV з’їзду КПРС, двічі Героєм 
Соціалістичної Праці О. В. Гіталовим. 
«Руки сильні, серця гарячі — на служ
бу тобі, п’ятирічко!» — під цим деві
зом вшанували героїв дев ятої п'ятиріч
ки з райоб’єднання «Сільгосптехніка», 
будівельників, механізаторів, обговори
ли і визначили основні завдання трудо
вих кслективів у світлі проекту ЦК 
КПРС до XXV з’їзду партії.

Для виступів перед молоддю викори
стовуємо обмін комсомольських доку
ментів. Перед врученням квитків веде
мо мову з членами Спілки про підсум-

ки дев’ятої п’ятирічки, завдання десятої. 
В ході співбесід з’ясовуємо, чи озна
йомлені юнаки і дівчата з соціалістич
ними зобов'язаннями підприємства, на 
якому трудяться, в чому вбачають шля
хи підвищення продуктивності праці, як 
дбають про ефективність виробництва, 
якість продукції. Відповіді молодих ви
робничників занотовуємо, аналізуємо. 
Це допомагає нам чіткіше визначати за
лити молоді, заздалегідь готувати цікаві 
теми.

Для пропаганди проекту ЦК КПРС ви
користовували і збори, на яких підпи
сувалися рапорти Ленінського комсомо
лу XXV з їздові партії. У «Міжколгосп
буді», в колгоспах «Дружба», імені 
Шевченка після підписання рапортів і 
виступів лекторів молоді виробничники

взяли підвищені соціалістичні зобов'я
зання на перший рік десятої п’ятирічки.

набутий досвід підвищення ефектив
ності лекційної пропаганди став для нас 
А-° П|АМОГО1Ю У пропаганді матеріа
лів XXV з їзду КПРС. Після закінчення 
роботи з їзду проведемо семінар лекто 
рів, на якому визначимо свої завдання, 
узагальнимо і вивчимо найефективніші 
форми і методи лекційної пропаганди

Сьогодні робимо все для того щоб 
пропаганду матеріалів XXV з’їзду КПРС 
вести кваліфіковано, охоплюючи якнай
ширше коло молодих виробничників.

В. ВОРОНИЧЕНКО. 
.завідуюча позаштатною лектор
ською групою Новоукраїнського 
райкому ЛКСМ України.
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тпчиій співдружності, 
і робітничому рухові, 
вольній боротьбі».

Вже стало правилом у відповідальних 
працівників завкому комсомолу, завко
му профспілки, комітету ДТСААФ, спор- 
тнвно-технічного клубу та навчального 
пункту початкової військової підготовки 
заводу ^.Червона зірка» спільно органі
зовувати заходи, які стосуються питань 
військово-патріотичного виховання. Гак 
було і цього разу, коли підбивались під
сумки першого етапу місячника оборон
но-масової роботи, присвяченого 58-й 
річниці Збройних Сил СРСР. Активісти 
ділились думками, як краще налагодити 
справу.

Ф. І. штопов, голова комітету 
ДТСААФ:

— В цехах і відділках нашого заводу 
створено 52 дтсаафівські організації. 
Вони охоплюють членством Понад 10 ти
сяч чоловік, зайнятих у виробництві. Пе
реважна більшість — молодь, яка бере 
найактивнішу участь в оборонно-масовій 
роботі. Цікаво пройшли вечори трьох 
поколінь, зустрічі з Героями Радянсько
го Союзу, учасниками громадянської і 
Великої Вітчизняної воєн. Поліпшилась 
діяльність спортивно-технічного клубу, 
зміцнено його матеріальну базу, облад
нано класні кімнати. В цехах відкрито 
куточки бойової слави, створені руками 
молоді.

В дні місячника оборонно-масової ро
боти дтсаафівці взяли підвищені соціа
лістичні зобов’язання, зустріли XXV з’їзд 
КПРС новими виробничими успіхами 
Приклад у цьому подали дтсаафівці ін
струментального цеху начолі з головою 
цехового комітету ДТСААФ П. 3. ІгіаТо- 
ним. Тут всі 400 членів оборонного това
риства беруть участь в оборонно-масових 
заходах.

В. М. КОЛОСОВСЬКИЙ, 
спортивно-технічного клубу:

— Щоб наша робота була 
завдань дня, ми підібрали і чітко розста
вили кадри викладачів, зміцнили мате
ріальну базу. В нашому розпорядженні 
— 5 вантажних. 2 легкові автомашини,

Хлібороби Ульяновсько
го району довели у дев'я
тій п’ятирічці середньо
річну врожайність зерно
вик до 36,9 центнера з 
кожного гектара, або^ на 

8,6 центнера більше про
ти попереднього П ят.и- 
річчя. в господарствах 
загін майстрів високих 
урожаїв. Ось чому місцем 
чергового заняття в об- 

. ласній школі підвищення 
журналістської майстер

ності на тему: «Органи 
масозої інформації і пи
тання підвищення ефек
тивності і якості роботи з 
сільськогосподарсько м у 
виробництві» був обраний 
саме цей передовий ра
йон. В занятті взяли 
участь завідуючі сільсько
господарськими відділа
ми редакцій газет та ко
респонденти - організато-

ри районного радіомов
лення.

З доповіддю про мето
ди партійного керізництза 
соціалістичним змаганням 
трудівників села за ус
пішне виконання накрес
лень партії, за високу 
культуру землеробства, за 
підвищення ефективності 
і якості роботи а сільсько 
господарському виробни
цтві перед журналістами 
виступив другий секретар 
Ульяновського райкому 
Компартії України Л. І. 
Уліч.

Заступник редактора 
обласної газети «Кіро
воградська правда» Г. Т. 
Мельник, голозний ре
дактор головної редакції 
радіомовлення Г. А. Жер- 
дій, редактор ульяноз-

К О М У II І Є Т II
Всю землю зігріваючи Веди! Свій компас звірила

Серцями пломенистими, Ти з Леніна завітами.

ідугь життя провісники. їм я твого учителя

Що звуться комуністами. В твоєму серці житиме.

Не гнуться — Хай вічна мудрість ленінська
3 криці ковані, Керує делегатами,
У битзах загартовані. Нехай Палац спалахує
Бо звуться комуністами. Червоними мандатамиї
Бо правдою згуртовані.

Вітчизну нашу радують Хай бачить світ:

Нечуваними злетами Зібралися

8зюці людської совісті На з'їзд з думками чистими

3 партійними білетами. Земляни найдостойніші, 
Що звуться комуністами.

їм комунізм — не вигадка К. ЛЕСЬЄВ-ЛЕСЬ,
вчитель.А непохитна істина.

Веди до нього, Партіє, с. Солгутозе Го.тованівського ра-
Шляхами променистими! йону.

• ПРО ТЕ, 
МІСЯЧНИК 
МАСОВОЇ 
«ЧЕРВОНІЙ

ЯК ПРОЙШОВ 
ОБОРОНО- 

POSOTH НА 
ЗІРЦІ»,

8 мотоциклів, телевізори, радіолаборато
рія. Тепер клуб готує шоферів, МОТОЦНК- 
лісгів-любителів, радіотеле,майстрів. Щ 
вечірніх двомісячних курсах навчається 
125 юнаків. Крім цього, наш клуб надає 
допомогу і інвалідам Великої Вітчизня
ної війни, які одержують автомашини.

О. КОЛОСОВ, секретар завкому ком
сомолу:

— Силами комсомольців та комітету 
ДТСААФ створено клуб майбутнього 
воїна «За Вітчизну». Тут теж на вечорах 
бойової слави юнаки зустрічаються з 
Героями Радянського Союзу, Героями 
Соціалістичної Праці, учасниками Вії- 
чнзняної війни, комуністами Цікаво про
ходять проводи в Радянську Армію. 
Призовникам вручаємо пам’ятні сувені
ри, наказ робітничого колективу. Попу
лярні серед молоді ленінські читання, 
лекції з міжнародного життя, бесіди про 
зміцнення обороноздатності нашої 
ЇНИ.

П. Д. Коверга, заступник голови 
кому профспілки:

— Шефські зв'язки з воїнами 
сприяють дальшому поліпшенню військо
во-патріотичного виховання молоді. За
водчани побували на кораблі Чорномор
ського флоту «Дзержннський», зустріли
ся з моряками. І ось уже рік листуємося 
з ними. Моряки цікавляться багатої ран
ним життям колективу, оборонно-масо
вою роботою. Невдовзі вони завітають і 
до нас.

♦ V *

Протягом місячника заводчани взяли 
участь у змаганнях за програмою нового 
комплексу ГПО. Масовими стали поєдин
ки стрільців. Щоправда, тут були певні 
труднощі. Бо й до нині немає свого тиру. 
І доводиться «квартирувати» на базі об
ласного комітету ДТСААФ. Отож ма
буть треба було в дні місячника потур
буватись і про будівництво військоі.о- 
-гехнічних спортивних споруд.

о. БУР'ЯНСЬКИИ. 
наш громадський кореспондент.

ВЧАТЬСЯ ЖУРНАЛІСТИ
ської районної газети 
«Ленінець» Б. О. Волошин, 
завідуючі сільськогоспо
дарськими відділами ре
дакцій А. І. Мосін (Нозо- 
українка, «Радянське се
ло»), М. М. Дмитрощенхо 
(Олександрізка, 
ред») поділились 
дом ведення проблемних 
питань сільськогосподар
ського виробництва.

Учасники чергового за
няття в школі підвищення 
журналістської майстер
ності побували на вшану
ванні переможціз перед- 
з’їздівського змагання а 
колгоспі імені К. Маркса, 
де головою правління Ге
рой Соціалістичної Праці 
М. О. Русазський.

І
І
І

СВІТ СЛУХАЄ

Особливий інтерес за рубежем викли
кала сформульована Л. І. Брежнєвим 
програма дальшої боротьби за .мир і 
міжнародне співробітництво, за свободу 
і незалежність народів. СРСР продовжує 
свій мирний наступ — так резюмувало 
цю частину доповіді агентство Ассошіей- 
тед пресс.

Радянський керівник Леонід Брежнев 
відізвався про розрядку .і Заходом як 
про досягнення, яке має неминуще зна
чення, констатує агентство ІОПГ Він під
твердив, що Кремль у наступні роки з 
подвоєною енергією проводитиме свою 
політику мирного співГснування і рот 
рядки, відзначає Рейтер. Л. 1. Брежнєв 
знову вказав на важливість радянської 
політики співіснування та пом’якшення 
міжнародної напруженості і підкреслив, 
що розрядка повинна поширитись 
і па воєнну галузь, підкреслює 
Пресс.

Фінське агентство ФТБ дало до 
д\ доповіді Генерального секретаря ЦК. 
КПРС свій коментар, в якому нагадує, 
що Програма миру, прийнята на XXІV 
з'їзді КПРС заметою забезпечення роз
рядки і розвитку міжнародного співро
бітництва. дістала .загальне визнання. 
СРСР робить і робитиме все для того, 
щоб принципи і домовленості, затверд
жені на Параді в Хельсінкі, були втіле
ні в практичні діла, додає агентство

ЧІЛІ: ГОЛ ©ДАЮТЬ ДІТИ
Фашистський режим у Чілі, ніднонлсіїии 

земних монополій, сотні мільйонів до.іпріи. .... ..... 
купівлю сучасного озброєння для армії ІІІпочста. 
ністю підірвали економіку країни, 
зростання цін па предмети першої 
біля неііосії.п.ним тягарем лягли 
народу.

На фото: голод примусив цих 
гу, аби дісталася хоч порція супу ... ___ ..
була організована католицькою місією > Сантьяго, 
хоч трОх'н дЬио.моїтп дітям бідняків.

Фото ЦК-АІНІ.

влади 
що млу 11. 
?_ __, і

Інфляція, псвгрнміїе 
ІІСОбхІДІІОСГІ. бе іро

нії ІІЛСЧІ ЧІ.'ІІІІІ ЬМИ о

малюків стати и чер- 
■III каші. Видача їжі 

Шиб

Весь світ з величезною 
увагою стежить за робо
тою форуму радянських 
комуністів, 5|КИЙ прохо
дить у Москві. Звіт Цент
рального Комітету КПРС 
і чергові завдання партії 
в галузі внутрішньої і 
зовнішньої політики, ви
кладені в доповіді това- 
вариша ТІ. І. Брежнєва, 
стали головною темою
преси, радіо, телебачен
ня на п’яти континентах ' 
нашої планети.

Всі агентства повністю навели вислов
лювання Л. І. Брежнєва про відносини з 
Китаєм, підкресливши при цьому, що по
літика нинішніх керівників цієї країни не 
тільки зовсім чужа соціалістичним прин
ципам та ідеалам, а й по суті стала важ
ливим резервом імперіалізму в його бо
ротьбі проти соціалізму.

Викладаючи зміст доповіді Л. І Бреж
нєва, зарубіжні коментатори цптуюгь 
наведені в ній дані, які свідчать про ве
ликі досягнення радянського народу в 
економічній і соціальній галузях.

У день відкриття XXV з’їзду КПРС 
газети країн соціалістичної співдруж
ності вийшли з передовими статтями, 
присвяченими цій події. «Ніколи ще ко
муністичні ідеї і реальний соціалізм но. 
мали таких міцних позицій, такого впли
ву па хід міжнародних подій, як тепер, 
— пінне, зокрема, болгарська «Работни- 
ческо дсло».

«Усе, що відбувається в Кремлівсько
му Палаці з’їздів, стосується не тільки 
радянських комуністів, не тільки радян
ських людей. Аналіз обстановки, даний 
з’їздом, виходить за рамки Радянського 
Союзу, рухає вперед розв’язання питань, 
які охоплюють загальні інтереси епохи і 
людства», — зазначає угорська «Непса- 
бадшаг».’

«Досвід КПРС, — констатує берлінсь
ка «Нойєс Дойчланд», — подає могутню 
підтримку всім трьом головним револю
ційним потокам нашого часу: соціаліс- 

комуністпчному 
національно-виз- 

(ТАРС).

В КРАЇНАХ 
СОЦІАЛІЗМУ

Реалізація планів соціа.тіс- 
ичііої економічної інтеграції 

набуває все більшого значен
ня для країн — членів РЕВ. 
Нині держанії соціалістичної 
співдружності завершили уз
годження своїх поставок па 
наступну п’ятирічку (1976г- 
1980 рр.). Взаємовигідне спів- 
робітництво дає змогу істотно 
прискорити темпи розвитку 
економіки всіх братніх соніа- д 
дієтичних держав. Зараз Че- 
хос.тоііаччпііа надійно забезпе 
чека паливом, сировиною для п 
металургійної промисловості з Я 
країн — членів РЕВ. Цс даз і 
можливість їй планувати |,а Я 
майбутнє п’ятиріччя збіль- !■ 
іпення промислового виробнії- .1 
цтва на 33-34 проценти і сілі.- М 
ськогосподарського — па II — 
15 процентів.

В свою чергу *ІССР постав- м 
ляє и рамках РЕВ тепловози Н 
і автомобілі, верстати І при- ІЦ 
лади, прока і і труби велико- Д 
го діаметра, хімічне облад- Я 
напіія, машини і агрегати. «" ■
роби легкої промисловості. *Л

II а ф о і о: в цеху Хому- 
топського зрУ’бонрокатіїого за
воду — найбільшою чехосло ja 
паці,кою поставника груб У Л 
Радянський Союз У 1975 році Я 
для потреб радянської про- Я 
мііслоності підприємство по- Н 
ставило 205 тисяч гони груб. ■ 
У майбутній п’ятирічці к<>- 
лекгип заводу планує постави
ти в СРСР мільйон іони груб д

Фою ЧТК—ЛПН.
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ГЕРОЇВ НАШИХ ІМЕНА

1.

ЗАСТАВА розташована на 
південному кордоні краї

ни. Той, хто не знає сповна 
цього краю, уявляє собі зе
лені абрикосові сади, вино
градники, бавовникові поля і 
тихе дзюрчання прохолодних 
ариків у тіні шовковиць.

Але в цій красі — ще й 
пейзажі. Високий берег 
кордонної ріки, де стоїть застава, 
пустельний і іоліій. Сіра піщана 
рівнина тільки де-не-де вкрита 
острівцями колючого чагарники. 
Біліють величезні площини без
плідних солончаків. А внизу 
стрімко несе каламутні жовті во
ди неспокійна ріка. Влітку ртут
ний стовпчик термометра в тіні 
підскакує до сорока п’яти — п’ят
десяти. На заставе хмарами ле
тять комарі. Вонн так щільно об
ліплюють стіни будівель. Що ті 
робляться сірими, пухнастими.

Дільниця не з легких. Вздовж 
кордону — широка смуга зірлслів 
високого густого очерету. Поруш
ник може зникнути в них. як гол
ка в копиці сіна. А поблизу — 
гори з численними 
долинами, 
кілометрів 
пункту...

І навкруги.
— жодного

★ ★ Л*

ІНШІ 
при

ущелинами. 
, па десятки 

населеного

заставу 
не 

прикор- 
а й на всьо-

слава про
І. Самохвалова 
н-ському, 

загоні,

Добра 
імені Г. 
тільки в 
донному
му південному кордоні. Сьо
годні воїни застави виховую
ться такими ж 
безстрашними, 
начальник застави, 
вона носить.

Це ім'я в республіці знає 
кожний. Спитайте в будь-яко
го хлопчика 
му кишлаку, 
вість стільки 
мохвалова, 
зрозумієш, 
легенда, а де 
дійсність. Тому 
до документів.

В архіві Музею ... ...
військ в .Москві зберігається по
жовкла лапка з написом: «Об’єд
нане державне політичне управ
лінні при Раднаркомі Особиста 
справа № 5965». В цьому доку
менті небагато аркушів. але ко
жен з них настільки багатий 
змістом, що завдяки їм стала 
можливим докладно розповісти 
про ;;<ні гя нашого земляка, який 
вибрав собі мужню професію че
кіста і загинув далеко від рід
ної оселі, заміщаючи південні 
кордони Батьківщини.

На фото, зробленому те в 1927 
році, молодий командир з трьома 
«ьубзрямті» п петлицях. Широко 
скуластс обличчя, високий лоб, 
іуегс чорне волосся, прямий ніс. 
вольове підборіддя і... по-юплнь-

мужніми і 
як колишній 

чиє ім'я

в прикордонно- 
і він вам розпо- 
про
що

Де

Гаврила Са
не зразу й 

закінчується 
починається 
звернемось

прикордонних

(Далі буде).

© ШАХИ 

ЧЕМПІОНИ—З 
СВІТЛОВОДСЬКА

Переможним виявився 
для команди Світг.овод- 
ського району фініш ро- 
зиграшу особисто- 
ко/ландної першості об
ласної ради ДСТ «Колос» 
з шахів. У 
виступили 
Спортивну 
захищали 
майстри 
сандр Бендюк і 
класниця 
ської 
Вікторія 
бравши 
заліку 
земляки стали чемпіона
ми облради ДСТ «Ко
лос» 1976 року.

II. яковлев, 
наш громадський ко
респондент.

цьому турнірі 
22 команди, 
честь району 
кандидат у 

спорту Олек- 
семи- 

ГІодорожнян- 
середньої школи 

Батяшсва. На- 
в командному 

9,5 очка, наші

кому пухкі губи. Гаврило Івано
вич Самохвалом.

Він народився 12 червня 1992 
року в селі МарТо-Іванівні Олек
сандрійського району в бідній се
лянській сім’ї. Батько Гаврила, 
відслуживши дійсну службу 
царській армії, тижко захворів 
в Г907 році помер. Залишилось 
матері Гаврила три ~~~----
землі, п’ятеро дітей і ніякої 
доби. Обробляти землю і 
Тож ще з Десяти років 
пішов батракуваїй. З 
весни до глибокої осені працював 
на місцевих багатіїв, а взимку 
відвідував сільську школу. За 
чотири сезони освоїв «всі науки».

* ■» *
... Через /Ларто-Іванівку 

проходила Перша кінна. Зна
менита армія 
С. М. Будьон- 
ного спішила 
на польський 
фронт. Разом 
з кіннотника
ми відправив
ся з села доб- 
роволь ц е м 
Червоної Ар
мії і Гаврило 
Самохвал 
В той 
йому 
надцяти 
білополяками під Радоховим 
молодого бійця було поране
но. Не встиг зовсім вилікува
тись — знову воює. На 
раз — проти Врангеля.

Закінчилась громадянська 
війна. Дсброволець-будьоні- 
вець повернувся додому. А 
коли в 1924 році почався при
зов його однолітків в Черво
ну Армію, Гаврило відмовив
ся від наданих йому, як учас
нику громадянської війни, 
пільг і пішов служити в при
кордонні 
ня — на 
кордон.

в 
і 
в 

ДСріТІІІІІ! 
ї ху- 
НІЧИМ. 

Гаврило 
ранньої

Обстаповка па середньоазіат
ському кордоні и киї час була 
особливо складною і напруженою. 
Численні басмацькі банди но 
кілька сотень, а інколи й тисяч 
Чоловік, користуючись підтрим
кою правителів капіталістичних 
держав, проривались в наші при
кордонні райони, подучи смерть 
і руйнування. Ф. Е. Дзсржппсь- 
кіііі відзначав тоді: «Контррево
люційне басмацтво є найбільш 
звіряча форма політичного бан
дитизм у».

Особливо посилились набіги 
басмачів на початку тридцятих 
років, в період індустріалізації 
країни і колективізації сільсько
го господарства. Якщо в 1925— 
1929 роках було 172 бойові сутич
ки загонів ОДНУ з басмацькими 
бандами, то за 1929—1933 роки їх 
вже 328...

Переслідування ворога в умо
вах гірських дільниць і безвод
них пісків Каракумів вимагали від 
воїнів-чскістів великої витримки

СНІГУ

лівому 
кордон 

банда 
Ворогів

війська. Призначен- 
середньоазіатський

О в.
час

не було ще й вісім- 
років. В бою з

і
• ■ «ч* ■•«•>'
о

О
.X ** О.

Й ШЛИ роки прикордонної 
“ служби. Молодий солдат 
закінчив окружну школу при
кордонної охорони. Змужнів, 
став загартованим, вольовим 
і хоробрим командиром, від
мінним кавалеристом і 
стрільцем, добрим виховате
лем. Помічник командир-з 
взводу, помічник начальника 
застави. В 1928 році він стаз 
членом ВКП(б). Після закін
чення в 1930 році Вищої при
кордонної школи ОДПУ в 
Москві Гаврила Івановича Са
мохвалова призначили на
чальником прикордонної за
стави.

і стійкості. В боях з басмачами 
відзначались цілі загони, коменда- 

бінціи, 
і полі

па па- 
Караку- 

дер-

тури, застави. багато 
командирів, оперативних 
тіічних працівників. Тут. 
.почому просторі ПІСКІВ 
„мій впріїїгувалосі. питании 
жавної ваги — бути чи не бути 
Середній Аіії соціалістичною. 
Командуючи прикордонною заста
вою, Гаврило Самохвалов осо
бистим прикладом героїзму, муж
ності та відваги захоплював при
кордонників.

Одним з яскравих прикла
дів ратних 
командира 
лася в ніч 
1931 року.
ви,
хвалов, через 
ріку переправлялась на

• ФУТБОЛ-76

дянську територію велика 
ьанда, яку очолив Утан-Бек. 
Банда налічувала кілька сот 
озброєних вершників. Вночі 
сторожові дозори прикордон
ників доповіли про банду на
чальникові застави. Самохва
лов вмить підняв воїнів по 
тривозі. Швидко осідлавши 
коней, прикордонники виши
кувались у дворі застави.

Всього три десятки чоловік 
було в розпорядженні Само
хвалова. Вирішено було пе
реслідувати ворога, а потім 
знищити.

— Товариші! На 
фланзі застави через 
проникла озброєна 
Утан-Бека. Нас мало.
— у кілька разів більше. Але 
перемогти повинні ми, тому 
що Батьківщина довірила 
нам охорону своїх кордонів, 
охорону честі, свободи і 
залежності радянського 
роду. Тож поклянемось, 
не осоромимо свого 
імені радянських прикордон- 
ників-чекістів.

— Клянемось! — пролуна
ло над заставою.

Круто повернувши 
Самохвалов кинувся в 
темряву. Слідом за команди
ром, зберігаючи стрій, виру
шив загін
Не вперше доводилось 
ось так, в темряві ночі, 
на переслідування ворога, 
ось зараз — знову. В дорозі 
До Самохвалова приєднався 
командир взводу маневрую
чої групи Подольський з гру
пою бійців.

не- 
на- 
що 

імені,

коня, 
нічну

прикордонників, 
їм 

йти 
І

Той, хто служив па кордоні, 
знає, яка підступна тиша, скіль
ки несподіванок таїть вона в со
бі. Гаврило Іванович уважно при
слухався до кожного шелесту, 
вдивлявся в густу темряву. Само
хвалов па кордоні не новачок. 
Не одну сотню кілометрів виміряв 
начальник застави в погонях за 
шайками басмачів, які тікали від 
грізних табель прикордонників. 
Він добре знав усі висоти Ферга

ни. всі водойми Бухарського оази
су. всі кишлаки та чабанські 
стійбища від Самарканду до Ло
на ііської 
долиною 
Скільки разів

справ відважного 
є подія, що ста- 
з 28 на 29 квітня 
На дільниці заста

вкою командував Само- 
прикордонну 

ра- •

долиііи. яку назвали 
троянд, сліз та кропі.

.......... . уже доводилось 
відбивати атаки басмацьких байд. 
Але сьогодні повинна відбутись 
особливо важлива сутичка

... Наближався світанок, 
далік ірза 
ВИЛИСЬ двоє 
під’їхав до 
но доповів:

— Банда

........... Цепо- 
нсие.і иного горба з’я- 
дозорніїх. Один З ЦИХ 
начальника і поспіш-

чисельністю близько 
трьохсот табель рухається в |,а‘ 
прямі озера Халакуль.

— Вас не помітили?
•— Ні. ми проїхали тихо...

В. ЧАБАНЕНКО, 
інженер.

На фото: Г. САМОХВАЛОК.

За новою системою у цьому ропі буде розіг
рано кубок України — приз газети «Радянська 
Україна» з футболу. У цих змаганнях тепер ви
ступатимуть тільки клуби другої ліги класу 
«А». Цьогорічний володар кубка республіки в 
1977 році братиме \часті, в ро.'нграші кубка 
Радянського Союзу. І Іа кожному етапі супер
ники зустрічатимуться між собою ке дга рази, 
як раніше, а один.

Федерація футболу України прг'г.с.-а жеребкування 
учасників* цих поєдинків, ясі гезпечпуться _8 іранця.

В цей день будуть зіграні матчі 1/16 <}»їнглу. у якій 
грають: «Колос» (1 Іікопт.'-ь) — «Суднобудівник», 
«Фруїізі’ііщіь» — «Локомотив» (Вінниця). «Кузбас» 
— «Говерла». «Буковнина» — «Авангард» (Рондо), 
«Хвиля» (Хмельницький) — «Кристал» (Херсон).

Дворазовий володар нього почесною трофею кірово
градська «Зірка» включиться в турнір з одної 
восьмої фіналу, який призначено на понеділок. 19 лип
ня. Суперником наших земляків будуть 
«Шахтаря» з Кадіївки.

Пікфіпалі.пі зустрічі відбудуться 
да, а фінал — 8 листопада.

футболісти

4 лпстопа-

БАСКЕТБОЛ

ТЕПЕР
ДРУГА
ГРУПА

га Наша адреса і телеФони
316050. ГСП, Кіровоград 50, оул. Пуначарсьного, 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.

БИ 11068, Індекс 61197,

В Кіровограді проійґом шести днів проходив чемпіонат 
України з баскетбол у серед чоловічих команд третьої 
груші Вдало провели цей турнір представники кірово
градського «Буревісника» (тренер Віктор Дубін). Став
ши переможцями в своїй підгрупі, паші земляки грали у 
фіналі. Вони перемогли своїх миколаївських одиоклуб- 
:®ків (70:67) і і 
иілжепо проходив поєдинок кіровограднів за перше 
друге місця .і? іоірнокг командою школярів

• 4 г ’ ’ ‘ ’

гвангарлівців із Запоріжжя (80.76). Па- 
ї і 

___ _______________ _____ _..<■_ , ’» республіки. 
Сильнішими впинилися' іоні.баскетболісти (78:60). Отже, 

наша команда зайняла -другу сходинку і разом з шко
лярами здобула право виступати в другій групі-

В. Ill А БАЛ ІН.
J

Газета виходить 
у вів горок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ. г. Кировоград.

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

1 поліграфії і книжкової горіівлі,
м. Кіровоград, пул. І ділки,, 2, .;,
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Скажіть кому-пебу їв, що ї й в кірці 
ходили в ліс по гриби. •— навряд чи 
повірить. А між ті.м це не розтрат.

Нещодавно я зустрів у лісовій посадці ні 
околиці міста двох літніх жінок з кошиками., 
Внянл іггзся, вони збирали... гриби! Гриби в 
січні?!

— 1 ге ж, — розсміялися грибниці, — зимо« 
ВІ ОІІЄ:іІЖІІ.

Раніше мені доводилося зустрі' ази в міко« 
логічній літературі згадугаїшя про зимі пі гри« 
би. Але того, що нони можуть бути в пас. нід.^ 
г.ерто кажучи, ие чекав. Руді, оранжево ко
ричнюваті, з рідешкими пластинками зі сію-, 
ду шапок і бархаті стою, темніючою донизу 
ніжкою, — І.ОПИ цілими сімейсівами росли па 
пеньках, на вкритих мохом надземних від
ростках коренів, іноді престо на снігу.

Вдома я переглянув довідники. Так, псе 
вірно: «Гриб зимовий... Лубииька зимова ..
Зростає у листяних та хвойних лісах, в нар.« 
ках. садах, на неньках та стовбурах дерев 
тісними групами в серпні — грудні. Добрий 
їстівний гриб (їстівна лише шапинка, ніжка 
жорстка, хрящувата). ГІереї ажіїо парять».

I

І я

у довіднику М Я. Зсроіюї іТак сказано .. ......     .
С. П. Й’ассер. Подібна атестація зустрічається 
і в кинзі тієї ж М. Я. Зерової «їстівні та 
рунні , .
Київ, 1970). Та одна справа — слухізи розп.н 
візі і читати
скзжу, ...... -............ і - -
я його, треба визнати, не дуже сміливо) ме
ні сподобайся. А смажені воші дійсно нагаду
вали опеньки. Грибівпііці. яких я зустрів У 
недільний січневий день. їх не тільки смажать, 
але її маринують, сушать про запас.

Минуле .засушливе літо не було багатим на 
гриби. Зате взимку. схоже, можна іц’іі бажан
ні (і кваліфікованій консультації, звичайно), 
надолужити проіаяпе. «

Ф. НЕПОМЕНКО.

от- 
гриби України» («Наукова думка», 

ііїлТіі, інша — скуштувати самому. Не 
щоб суп із зимових ірпбіп (куштував

ЄДНАЄ ДРУЖБА
■ЗУСТРІЧ з другом — це .завжди ні* 

>>*^каво!» — так стверджують учні 
Світлоиодської середньої школи № 8. 
Особливо пишаються вони своєю друж
бою З УЧНЯМИ Великооке,іівської вось
мирічної школи.

Спочатку до Великої Скслівої прибу
ла група активістів Снітловодськоі шко
ли. Яким же цікавим виявився вечір 
дружби, що його організували для гос
тей сільські друзі. Ііа ньому світловодпі 
вручили привезений із собою дарунок: 
невелику бібліотечку, зібрану учнями.

А незабаром друзі помінялися ролями: 
цього разу всліікоскелівських комсо
мольців зустрічали в себе міські школярі.

А потім і гості, і господарі зустрілися 
в залі, де в змаганні «Пумо, дівчата!» 
взяли участь команди дев’ятикласниць.

Міські школярі привезуть 
виготовлені ними прилади, 
бібліотеку сільської школи 
лапнямп.

І.
вчитель С в ітл о в о де 1>к ої

підшефним 
поповнять 

новими ви-

КАРДИТ, 
СШ № 8.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

Кіровоградське
технічне училище А?» 4

оголошує додатковий набір учнів на 1976—1977 нав
чальний рік на спеціальності:

швеї-моторнстки — строк навчання 1 рік; 
кравці верхнього одягу — строк навчання 2 рокП; 
в'язальниці панчішно-шкарпеткового виробництва — 

' строк і'іаігіаніія І рік
для роботи на фабриці міста Кіровограда і Дніпро

петровській швейній фабриці імені Володарського.
До училища приймаються юнаки і дівчата з освітою 

за 10 класів
Учням виплачується стипендія в розмірі 30 карбо

ванців на місяць.
Училище гуртожитком і с забезпечує.
Початок занять в міру комплектування груп. 
Вступникам необхідно гіодаги такі документи: 
Заяву на ім’я директора.
Атестат про закінчення ніколи.
Довідку з місця проживання.
Характеристику зі школи (роботи).
Чотири фотокартки розміром 3X4 см. 
Медичну довідку (форм;( № 286).
По приїзді до училища -вступник пред’являє сві

доцтво про народження або паспорт.
Адреса училища: м. Кіровоград, пул. Гоголя, 79.

І • tf
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