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Пролетарі всіх країв, єднайтеся!

П’ЯТНИЦЯ, 10 ЛЮТОГО 1967 р.

Комсомольський квиток 1967 року
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ДЕМЧЕНКО Іван Данилович. Рік 
народження — тисяча дев’яти

сотий. Час вступу до .лав ВЛКСМ — 
1920-й, — лунає голос комсомольського 
секретаря Юрія Целиха.

І горді слова;
— Поліг смертю хоробрих...
А тим, хто тут, у райкомі, не віриться, 

що Вані Демченка нема серед них. Во
ни якусь мить сидять, затамувавши по
дих. Здається, що Ванюшка, перший сек
ретар Новоукраїнського повітового ко
мітету комсомолу, живий. Бо й він, як 
оці юнаки і дівчата, що сидять в залі,

МАНДАТ 
НА ВІРНІСТЬ

любив життя і хотів . його бачити кра
щим, писав вірші і мріяв здобути вищу 
освіту. Та над новоукраїнськими степа
ми зачервоніли заграви, задзижча- 
ли осами кулі. І тоді над степовою ти
шею пролунав дзвінкий голос юнака:,

— За мною! За владу Рад!
У двадцять юначих літ Баня встиг по

бувати на фронті, громив денікінців, а 
коли в грудні 1920 року до його міста 
вдерлися махновці, Іван Демченко по
вів у бій комсомольський загін. Це буо 
останній бій у його житті...

Ні, не останній! Баня передав жар 
свого серця своїм однодумцям, ровес
никам, комсомольському племені. Ось 
сидять в залі юнаки і дівчата, яким за
раз стільки ж, скільки йому було в двад
цятому році. Через кілька хвилин з рук 
секретаря райкому комсомолу вони 
одержать червоні книжечки, на обкла
динці яких дорогий серцю ленінський 
профіль. На першій сторінці — п’ять 
орденів і п’ять назавжди злитих воеди
но слів: «Всесоюзна Ленінська Комуніс
тична Спілка Молоді». Це новий комсо
мольський квиток — революційний пас
порт молоді. І Вані Демченку, як рівно- 
му серед 23-х мільйонів членів Ленінсь
кої спілки, секретар райкому виписує 
комсомольський квиток нового зразка.

І молоді новоукраїнці клянуться бути 
такими ж ,як Іван Демченко.

Добре, що Новоукраїнський райком 
комсомолу дбає, щоб кожний член 
ВЛКС/А виправдував високе звання ком
сомольця, був для молоді зразком у ви
конанні громадянського обов’язку. На 
виробництві — новатор, у навчанні — 
шукач, на військовій службі — відмін-

ний солдат, в громадському житті — ак
тивіст. Таким хоче бачити Вітчизна чле
на ВЛКСМ. Тому комітетам комсомолу, 
активістам треба використовувати всі на
дані обміном документів можливості, 
щоб під час бесід у цехах, гуртожитках, 
на фермах, в бригадах ще краще позна- 
йо/литися з людьми, довідатись, як вони 
живуть і працюють, що хорошого і що 
поганого на виробнитцві, організації нав
чання, відпочинку, побуту.

Саме так і роблять комітетники, акти
вісти заводу «Червона зірка». Вони час
то бувають в цехах, на виробничих діль

ницях, цікавляться, 
які питання зараз 
хвилюють молодь, 
допомагають юна
кам і дівчатам ви
рішувати практич
ні завдання.

Комсомольські 
квитки тут В УРО
ЧИСТІЙ обстанов
ці вручають ста
рі комуністи, зо

крема один з перших організаторів ком
сомольського осередку на заводі Петро 
Васильович Сидяк, секретар парткому 
Олексій Іванович Полтанов, інші. Вони 
допомагають молоді осмислити велич 
подвигу, мужності, героїзму батьків, ви
ховують у юнаків і дівчат гордість за 
свою ідейну близькість з тими, хто звер
шив і захищав революцію, закладав 
фундамент соціалізму, хто на своїх пле
чах виніс тяжку ношу воєнних літ.

У Добровеличківському, Кіровоград
ському, Голованівському та інших райо
нах квитки комсомольцям вручають Ге
рої Соціалістичної Праці О. В. Римська, 
П. Т. Громійчук, А. Г. Ігнатьєва. Одержу
ючи з їх рук нові документи, комсомоль
ці визначають своє місце в загальнона
родному змаганні на честь 50-річчя Ве
ликого Жовтня, готують особисті трудо
ві подарунки ювілею. Серед тих, хто йде 
в перших рядах, — доярка Тоня Бонда
ренко з Ульяновського району, комбай
нер Віктор Сяндзюк з Бобринецького 
району, машиніст тепловоза Анатолій 
Попов із Знам"’янського локомотивного 
депо, сотні їх однодумців.

Біля серця кожного з них — комсо
мольський квиток зразка 1967 року. Це 
не посвідчення про особу. Це особли
вий документ, частина наших сердець, 
нашої совісті, нашої честі. Це мандат 
продовжувачів революції і борців за 
справу Леніна.' Це мандат на вірність 
Вані Демченку, який в двадцять юнаць
ких літ віддав своє життя за наш щасли
вий сьогоднішній день.

в. долиняк, 
завідуючий відділом комсомольсь
ких організацій обкому ЛКСМУ,

СЕЛО 
ВБИРАЄТЬСЯ 
В НРАСУ

Зносу й аноіу вбирасться ■ кра
су Лозувата. В центрі села висо
чить Палац культури Із залом не 
650 місць. Поруч нього комсо
мольці артілі Імені Фрунзе по
будували стадіон, парк, в якому 
відкрито пам’ятник В. I, Леніну. 
За артільні кошти споруджено два 
бригадних клуби, поліклініку, пош
тове відділення, два магазини, 
їдальню, побутову майстерню, му
зей Героя Радянського Союзу Ар
хипа Самійловича Маніти — одно
сельчанина лозуватців, який пов
торив подвиг Олександра Матро
сова.

Лише торік біля 40 хлібороб
ських сімей справили новосілля в 
добротних будинках. В нинішньо
му році ще півсотні колгоспників 
перейдуть жити а нові будинки.

с. КАГРУШ.
Ульяновський район,

В Новгородці відбувся 
передвиборний агітпробіз 
учнів училища механізації 
та місцевої середньої шко
ли.

На знімку: учасники агіт- 
пробігу на старті.

Фото М. Вариводи.
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В обстановці великого по
літичного і виробничого під
несення на Україні почали
ся передвиборні збори тру
дящих, присвячені висуван
ню кандидатів у депутати 
Верховної Ради Української 
PCP. Колективи підприємств 
і установ називають перши
ми кандидатами в депутати 
верховного органу держав
ної влади республіки керів
ників партії і уряду.

Ждановські металурги ви
сунули своїм кандидатом 
Генерального секретаря ЦК 
КПРС Леоніда Ілліча Бреж
нєва, Сєвєродонецькі хімі
ки — члена Політбюро ЦК 
КПРС, Голову Ради Міністрів 
СРСР Олексія Миколайови
ча Косигіна, колектив шахти 
«Більшовик» Криворізького 
рудоуправління імені Комінтерну — члена Політбюрв 
ЦК КПРС, Голову Президії Верховної Ради СРСР Миколі 
Вікторовича Підгорного, київські метробудівці — члец* 
Політбюро ЦК КПРС, першого секретаря ЦК КП Укрйй 
ни Петра Юхимоеича Шелеста.

На передвиборних зборах робітники, інженерно-тезд 
нічні працівники і службовці називають кандидатами Й* 
депутати Верховної Ради Української PCP передовиків. І.І 
новаторів промисловості і сільського господарства, діЯІ 
чів науки і культури. Серед них: прославлений сталеваС 
Донбасу, Герой Соціалістичної Праці Михайло Степан® 
вич Гонда, слюсар-складальник Київського механічн® 
го заводу, Герой Соціалістичної Праці Геннадій Михайл® 
вич Круглим, краща доярка колгоспу «Україна» НемирЦ* 
ського району Вінницької області, Герой Соціалістичне 
Праці Марія Харитонівна Брацлавська, завідуюча медиФі 
ною частиною кримського санаторію «Ударник» ОксаН* 
Михайлівна Корольова та інші.

Передвиборні збори всюди вилилися у хвилюючу рМ 
монстрацію єднання партії і народу, монолітності блОН$ 
комуністів і безпартійних. (РАТАУ).

вибори
АС ' j .

Думка виборців Кіровоградщивя
На Кіровоградшині почалося висування кандидатів X 

депутати Верховної Ради Української PCP.
На зборах колгоспників сільськогосподарської артілі 

«Ленінським шляхом» Олександрійського району ОДВ® 
стайно висунуто кандидатом у депутати Верхозної 
ди УРСР по Олександрійському виборчому округу №21ї 
доярку колгоспу Л. В. Фатовенко.

Відбулися збори робітників і службовців радгоспу 
імені Карла Маркса Долинського району. Збори оди® 
стайно вирішили висунули кандидатом у депутати Вер< 
ховної Ради УРСР по Долинському виборчому округу 
№ 205 бригадира тракторної бригади радгоспу І. Î. НА 
початова. .. (

На зборах трудящих обрано представників па оКч 
^>ужні передвиборні паради.
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ПРО ДАЛЬШЕ ПОЛІПШЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЛКСМ ПО КЕРІВНИЦТВУ 
ВСЕСОЮЗНОЮ ПІОНЕРСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ІМЕНІ В. І. ЛЕНІНА

ПОСТАНОВА II ПЛЕНУМУ ЦК ВЛКСМ
Всесоюзна піонерська організація імені В. І. Леніна, 

що об'єднує в своїх рядах 23 мільйони юних ленінців, 
справді масова школа виховання у радянських дітей вір
ності комуністичним ідеалам, прагнення до знань, пра
цьовитості, наполегливості в досягненні мети, залучення 
їх до праці і громадської діяльності.

XXIII з'їзд КПРС наголосив на почесній і відповідаль
ній ролі комсомолу у керівництві піонерською організа
цією імені В. І. Леніна. З’їзд закликав комсомольські ор
ганізації вжити заходів для дальшого поліпшення діяль
ності піонерської організації, постійно вдосконалювати 
форми та методи роботи з дітьми.

Керуючись вказівками партії, комітети комсомолу ра
зом із школою та широкими масами громадськості по-

ліпшили виховання дітей на революційних, бойових і тру
дових традиціях партії й народу. Став масовим рух чер
воних слідопитів, зміцнюється дружба піонерських заго
нів та дружин з ветеранами Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції, Великої Вітчизняної війни та героями 
праці, з колективами промислових підприємств, трудів
никами колгоспів і радгоспів, з військовими частинами 
та з єднаннями. По всій країні створені численні загони 
юних друзів Радянської Армії, Флоту, прикордонників. 
Все це сприяє вихованню у піонерів таких якостей, як 
любов до соціалістичної Батьківщини, вірність справі 
батьків, патріотизм і громадянськість.

Комітети комсомолу почали конкретніше займатися 
вихованням у піонерів відповідальності за своє навчан-

ня, залученням їх до суспільно корисної пра
ці. Активна участь дітей у благоустрої міст та 
сіл, робота в учнівських бригадах сприяють 
формуванню у піонерів любові до праці, під
готовці їх до життя, свідомому обранню про
фесії.

За останні роки комітети комсомолу вели 
наполегливий пошук нових активних форм та 
методів піонерської роботи, завдяки яким 
можна повніше враховувати психологічні й ві- 
ноеі особливості дітей, їхні різноманітні інте
реси та запити. Комсомольські організації

(Продовження на 2-й стор.).
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(Продовження. Початок на 1-й стор.)
країни разом із профспілковими, спортивними та інши
ми громадськими організаціями та установами розвива
ють мережу дитячих клубів за інтересами, залучають 
до роботу з дітьми ентузіастів — громадських праців
ників, стаорююіь штаби і пости за місцем проживання, 
організовують при будинкоуправліннях, клубах, стадіо
нах різні секції і любительські об’єднання.

Одночасно Пленум відзначає, що рівень роботи бага
тьох комітетів комсомолу по керівництву піонерськими 
дружинами ще но повною мірою відповідає зрослим 
завданням комуністичного виховання на сучасному етапі. 

'Іноді ідейно-політична робота серед піонерів прово
диться поверхово й одноманітно, часто зводиться до ок
ремих формальних заходів, які не залишають помітного 
сліду у свідомості і в почуттях дітей. Значна частина піо
нерів стоїть осторонь громадського життя колективу, не 
охоплена повсякденним впливом піонерської організа
ції.

У багатьох піонерських загонах та дружинах послаб
лена відповідальність за виховання свідомого ставлення 
до навчання, любові до знань. Викликають тривогу чис
ленні факти другорічництва, неуспішності та недисциплі
нованості серед піонерів.

Комсомольські організації недостатньо враховують 
особливості дитячої психології, різних вікових груп піо
нерів, специфіку умов роботи міських та сільських, не
численних та великих піонерських колективів. Мало ува
ги приділяється розвитку ініціативи піонерів, організації 
роботи ланок, загонів та дружин на основі принципів са
модіяльності, романтики колективної гри.

:Багато комітетів комсомолу все ще слабо впроваджу
ють .різноманітні форми організації.дозвілля та вихован
ня дітей у позашкільний час, у суботні та вихідні дні, під 
час канікул, за місцем проживання, недостатньо вико
ристовують наявну матеріальну базу.

Райкоми, міськкоми, обкоми, крайкоми, комсомолу, 
ЦК ЛКСМ союзних республік допускають недоліки у до
борі, розстановці та вихованні піонерських кадрів, в ор
ганізації навчання піонерського активу, внаслідок чого 
ще й досі спостерігається велика плинність піонерських 
оожатих, часто в них буває низький загальноосвітній рі
вень та методична кваліфікація.

.Деякі комітети комсомолу намагаються вирішувати 
важливі питання піонерської роботи лише своїми сила
ми, забувають про необхідність тісної і постійної взаємо
дії з громадськими, державними та науковими організа
ціями і установами, які займаються вихованням дітей та 
підлітків.

Пленум вважає, що в дні підготовки до 50-річчя Вели
кої Жовтневої соціалістичної революції і 100-річчя з 
дня народження В. І. Леніна комітети комсомолу зобо
в’язані забезпечити нове піднесення піонерського руху, 
посилити виховання піонерів в дусі революційних тради
цій батьків, вірності заповітам В. І. Леніна, справі Кому
ністичної партії.

'Пленум ЦК ВЛКСМ постановляє:
1. Вважати першочерговим завданням комітетів ком

сомолу неухильне виконання вказівок XXIII з’їзду 
КПРС і рішень XV з’їзду ВЛКСМ про дальше поліпшен
ня діяльності комсомолу по керівництву Всесоюзною пі
онерською організацією імені В. І. Леніна. Необхідно зо
середити увагу всіх комсомольських та піонерських ор
ганізацій на вихованні у піонерів ідейної переконанос
ті, любові до знань, праці, розвитку ініціативи та само
діяльності, добиватися разом з педагогічними колекти
вами поліпшення навчально-виховної роботи відповідно 
з:Постаноэою ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР «Про за
ходи дальшого поліпшення роботи середньої загально
освітньої школи».

Обов'язок Ленінського комсомолу — зробити все не
обхідне, щоб піонерська організація повністю відповіда
ла своєму головному призначенню — бути початковим 
ступенем виховання у радянських дітей безмежної від
даності великій революційній справі партії, формуван
ня високих моральних якостей громадянина, патріота, 
мужнього і стійкого борця за інтереси народу.

2. іКомітети комсомолу зобов’язані підвищувати відпо
відальність піонерських загонів та дружин за формуван
ня .уігііонерів пізнавальної активності, прагнення вчитися 
на відмінно та добре, допомагати радам загонів та дру
жин боротися за високу успішність і дисципліну метода
ми та заходами, властивими дитячій самодіяльній органі
зації. :Широко використовувати для цієї мети елементи 
творчого змагання та колективної гри, конкурси, вікто
рини, олімпіади. У ланках та загонах необхідно створю
вати обстановку високої вимогливості до недбайливих у 
навчанні та поведінці, товариську допомогу відстаючим,

Разом з педагогічними колективами, позашкільними 
дитячими установами, комсомольськими і профспілко
вими організаціями підприємств, будов, колгоспів і рад
госпів слід активніше розширювати мережу піонерсь
ких любительських клубів і об’єднань, розвивати тех- . 
нічну творчість, сільськогосподарське дослідництво, 
краєзнавство, залучати до роботи з піонерами комсо
мольців, членів шкільних наукових товариств, молодих 
спеціалістів, робітників, студентів та молодих учених.

Необхідно виховувати в кожного піонера глибоке усві
домлення того, що хороше навчання, працьовитість і 
сумлінність — це його головний і найкращий вклад у 
творчу працю народу, перший крок до здійснення своєї 
мрії, до майбутньої професії, основа всебічного розвит
ку його нахилів та здібностей.

3. В основі ідейно-політичної роботи з піонерами має 
бути виховання дітей на прикладі життя і діяльності Во
лодимира Ілліча Леніна, формування у них активного 
прагнення по-ленінському вчитися, працювати, боротися 
І жити.

Необхідно постійно розширювати політичний світогляд 
дітей, зробити для них близькими і зрозумілими цілі, за 
які борються Комуністична партія, її вірний та надійний 
помічник— Ленінський комсомол.

Глибше розкривати піонерам високу моральну чисто
ту думок і вчинків героїв Жовтня, громадянської та Ве-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 

ликої Вітчизняної воєн, сьогоднішніх трудівників міста й 
села, які наполегливою працею перетворюють рідний 
край, пробуджувати в дітях прагнення стати такими ж 
мужніми, стійкими, відданими справі партії та неприми
ренними до ворогів.

У дні підготовки до п’ятдесятирічного ювілею Радян
ської влади комітети Комсомолу, піонерські дружини по
винні розгорнути серед піонерів широку пропаганду пе
реваг нашого ладу, радянського способу життя, глибо
ко і яскраво розкривати велич подвигу радянського на
роду, що будує комунізм. Все це має стати головним 
змістом руху червоних слідопитів, піонерських експеди
цій та краєзнавчих походів, подорожей по ленінських 
місцях.

Пленум наголошує на величезній ролі у вихованні піо
нерів Всесоюзного походу молоді місцями революцій
ної, бойової та трудової слави радянського народу і зо
бов’язує комітети комсомолу ширше залучати до учас
ті в ньому нові піонерські загони.

4. Необхідно виховуватиме кожному піонерові гор
дість за свою велику Батьківщину, почуття господаря.ра
дянської землі, бережне ставлення до народного доб
ра, вміння цінувати те, що залишилося їм у спадщину 
від старших поколінь революціонерів.

Завдання комітетів комсомолу, піонерських органі
зацій полягає в тому, щоб повсякчас зміцнювати ці ви
сокі патріотичні почуття, залучати піонерів до посиль
ної участі в трудових справах народу, до громадсько- 
політичного життя країни, в доступних і захоплюючих, 
формах, які б відповідали вікові та можливостям дітей. 
Головне о цій роботі — допомогти дітям побачити і 
збагнути практичний зміст, користь від їхніх трудових 
зусиль, визначити своє місце в трудових буднях нової 
п'ятирічки. Необхідно активізувати участь піонерії в 
благоустрої міст, сіл та селищ, в охороні природи, па
м’ятників вітчизняної історії, революційної і бойової сла
ви, будівництві найпростіших спортивних споруд, ремонті 
шкільних приміщень.

Організувати на честь 50-річчя Великого Жовтня ма
сове закладання піонерських парків, скверів, алей і 
клумб.

Пленум наголошує на необхідності дальшого посилен
ня виховання у піонерів любові до Радянської Армії, під
готовки їх до захисту соціалістичної Вітчизни, формуван
ня в дітей таких якостей, як мужність, самовідданість, си
нівська вірність Батьківщині. Необхідно й надалі зміц
нювати дружбу піонерів з воїнами Радянської Армії, ор
ганізовувати воєнізовані табори, ігри, марші та огляди, 
сприяти, щоб вони набували навичок військової справи.

5. Зміцнювати дружбу дітей різних національностей 
нашої країни, посилити виховання піонерів □ дусі солі
дарності з усіма народами, які ведуть боротьбу проти 
колоніалізму та влади капіталу, за волю і національну 
незалежність.

'Комсомольські організації повинні ширше практику
вати спільні трудові піонерські справи, спортивні зустрі
чі, фестивалі, олімпіади, регулярно ознайомлювати піо
нерів з успіхами братніх союзних республік в галузі еко
номіки, культури, науки. Провести 1967 року республі
канські та Всесоюзний фестивалі піонерської дружби, 
які мають сприяти зміцненню зв'язків і взаємному обмі
ну досвідом роботи піонерських організацій різних рес
публік та областей.

Робота комсомольських та піонерських організацій по 
інтернаціональному вихованню дітей має сприяти зміц
ненню дружби юних ленінців з дітьми країн соціаліс
тичної співдружності, з дітьми трудящих усіх країн. Ко
мітети комсомолу повинні дбати про поліпшення діяль
ності дитячих клубів інтернаціональної дружби, добива
тися, щоб їхня робота мала чітку політичну спрямова
ність, сприяла пропаганді успіхів та досвіду братніх піо- 
нес'-ьких організацій.

Класове виховання радянських дітей повинне врахову
вати особливості їхнього сприймання, будуватися на кон
кретних фактах, що викривають експлуатацію дитячої 
праці в країнах капіталу, реакційні дії колонізаторів, ра
систів, паліїв війни, усіх тих. хто позбавляє дітей тру
дящих у буржуазному світі щасливого дитинства.

6. Пленум зосереджує увагу комітетів комсомолу на 
необхідності поліпшення естетичного виховання юних 
піонерів, залучення дітей до скарбів вітчизняної і світо
вої культури. Слід активніше формувати засобами мис
тецтва марксистсько-ленінський світогляд піонерів та 
школярів, дбати тіро виховання у дітей високої мораль
ної і естетичної культури, боротися проти пошлості, сі
рості та несмаку в естетичному вихованні юнацтва.

Найважливіше завдання полягає в тому, щоб у жи
вих, активних і доступних для сприймання дітей формах 
допомагати піонерам вступити у світ прекрасного, світ 
літератури та мистецтва, формувати правильні естетичні 
погляди, священну повагу до пам’ятників культури, на
родної творчості і ремесел, шедеврів музики, літерату
ри, живопису.

Комсомольські організації покликані ширше розвива
ти мережу піонерських клубів юних краєзнавців, люби
телів поезії, музики, живопису, кіно, заохочувати участь 
піонерів у художній самодіяльності, розширювати ме
режу піонерських театрів, ансамблів, студій образотвор
чого мистецтва, оркестрів.

Зобов’язати комітети комсомолу ширше залучати 
творчу молодь, діячів літератури та мистецтва до ро
боти серед піонерів. Пленум звертається до письменни
ків, художників, композиторів, кінематографістів та ін
ших творчих працівників із закликом глибше вникати 
в світ дитячих інтересів і захоплень, писати твори, ге
рої яких можуть завоювати повагу та любов мільйонів 
дітей. ч

Пленум доручає бюро ЦК ВЛКСМ, Центральній раді 
Всесоюзної піонерської організації імені В. І. Леніна 
організувати разом з творчими спілками конкурси на 
кращий сценарій кінофільму для дітей, на кращу піо
нерську пісню, п’єсу, танок.

Обов’язок комсомольських та піонерських працівни
ків — своєчасно підтримувати, пропагувати і заохочу
вати найкращі твори літератури та мистецтва, які дог 
помагають виховувати мужність, чесність, дружбу, 
справедливість, благородство і скромність,

7. Необхідно рішуче посилити комсомольську турботу 
про фізичний розвиток і здоров я дітей. Повніше вико- 
оистозусати заняття фізкультурою та спортом як най
важливіший засіб виховання колективізму і товаришу
вання, срормування високих морально-вольових якостей 
характеру. Необхідно в кожній школі створити піонер
ські спортивні та військово-патріотичні клуби й секції, 
частіше проводити військові і спортивні ігри та свята, 
туристські походи, марші, внутрішкільні змагання з різ
них видів спорту, культивувати рухомі ігри, проводити 
піонерські заходи на свіжому повітрі.

Провести в 1967 році масові піонерські спортивні 
змагання, присвячені IV ювілейній Спартакіаді народів 
СРСР.

Пленум наголошує на посиленні спортивної роботи 
серед дітей з? місцем проживання. Необхідно організу
вати дитячі спортивні школи на громадських засадах, 
розширювати будівництво найпростіших споруд силами 
комсомольців та піонерів, залучати дітей і підлітків до 
змагання на призи популярних клубів «Золота шайба» 
і «Шкіряний м’яч», на призи піонерських газет та жур
налів, до масових дитячих спортивних змагань «Олім
пійська сніжинка», «Олімпійська весна», проводити 
комплексні спартакіади команд вулиць та дворів.

Ширше залучати до керівництва дитячими спортив
ними школами, клубами, секціями старших школярів, 
студентів, виробничників, провідних спортсмені*.

8. Комітети комсомолу мають повсякчас сприяти роз
витку піонерського самоуправління, підвищувати роль 
та значення збору, ради дружини та ради загону в 
житті піонерських колективів, боротися проти однома
нітності і формалізму в їхній роботі. Необхідно добива
тися, щоб різні піонерські комісії, штаби, пости були 
колективними срганізаторами всіх піонерських заходів і 
працювали під безпосереднім керівництвом ради дру
жини. '

Головне завдання комітетів комсомолу і органів піо
нерського самоуправління — залучати всіх піонерів до 
активної .участі у справах ланки, загону, дружини, при
щеплювати їм навички громадської роботи, виховувати 
організованість, відповідальне ставлення до піонерсько
го доручення. Пленум відзначає, що робота в ланці, 
загоні, дружині, піонерському клубі має будуватися на 
основі ініціативи та зацікавленості дітей, сприяти фор
муванню колективної думки, виробленню вміння відсто
ювати самостійну точку зору, навчати дітей само
критично оцінювати свої вчинки, критикувати своїх то
варишів за допущені помилки.

Неодмінна умова розвитку піонерської самодіяльнос
ті та самоуправління — уміле керівництво роботою 
піонерського колективу з боку комсомольських і піо
нерських працівників, учителів, представників громад
ськості, яке передбачає насамперед велику увагу, до
вір’я, щиру зацікавленість у справах піонерів, шану
вання принципів, законів і традицій самодіяльної дитя
чої організації.

У повсякденній роботі з піонерами комітети комсо
молу мають спиратися на допомогу і підтримку вчи
телів, на їхній авторитет, знання, життєвий досвід та 
педагогічну /лайстерність. Необхідно постійно вихову
вати у піонерів глибоку повагу до вчителя — їхнього 
першого друга й порадника. Пленум наголошує, що тіль
ки тісне співробітництво і спільна робота комітетів 
комсомолу та педагогічних колективів дозволяє ще ус
пішніше вирішувати завдання комуністичного вихован
ня піонерів. Пленум вважає, що найважливіша суспіль
но-політична спраза піонерів — піклування про жовте
нят. Організація різноманітних цікавих справ у зіроч
ках жовтенят має сприяти розвиткові організаторських 
здібностей та навичок у піонерів, підвищувати їхню 
відповідальність за підготовку молодших школярів до 
вступу в ряди юних ленінців.

9. Пленум ЦК ВЛКСМ вимагає від комітетів комсомо
лу та піонерських рад рішуче поліпшити роботу піо
нерських дружин поза школою, в суботні та недільні дні, 
під час шкільних канікул, особливо за місцем проживан
ня дітей. Пленум наголошує, що місце активної дії піо
нерських загонів і дружин не лише школа, але й мікро
район. двір, вулиця, де живуть та відпочивають діти.

Комітетам комсомолу шкіл, підприємств, будов, уста
нов, колгоспів та радгоспів разом із позашкільними уста
новами та різними відомствами, необхідно добиватися 
створення при будинкоуправліннях дитячих -кімнат, біб
ліотек, устаткування спортивно-гральних майданчиків, 
баз прокату інвентаря, перетворення їх на опорні пунк
ти для організації роботи з дітьми.

Комсомольські організації зобов’язані вести активнішу 
роботу по створенню піонерських штабів та постів за 
місцем проживання. Головне завдання штабів і постів— 
організація різних гурткіз та клубів за інтересами, сек
цій, команд, піонерських дозорів, проведення походів, 
рейдів, експедицій, змагань.

10. Зміст роботи піонерської організації в основному 
визначається якісним складом піонерських вожатих та 
працівників позашкільних установ, їхньою марксистсько- 
ленінською підготовкою, практичним досвідом і діловою 
кваліфікацією.

Райкоми, міськкоми, обкоми, крайкоми комсомолу, ЦК 
ЛКСМ союзних республік разом з органами народної ос
віти покликані приділяти повсякденну увагу добору та 
вихованню піонерських працівників, дбати про закріп
лення на піонерській роботі найздібніших і найдосвідче- 
ніших вожатих, про підвищення їхнього авторитету по
ліпшення умов їхньої роботи, навчання і побуту.

Комітети комсомолу зобов'язані взяти ак
тивну участь у вдосконаленні системи підготов- к 
ки і підвищення квафілікації піонерських праціа- К 
ників та кадрів позашкільних установ. Необхід- 
но підвищити роль комсомольських організа- 
цій у комплектуванні курсів, відділень та фа- 
культетів піонерських працівників, педагогічних 
училищ, інститутів і спеціальних річних курсів.
Пленум ЦК ВЛКСМ зобов’язує Центральну, ■ 
республіканські, обласні, крайові, міські та 
районні піонерські ради поліпшити роботу 
шкіл і постійно діючих семінарів вожа- Г 

(Закінчення на 3-й стор.)
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ЦК ВЛКСМ
(Закінчення Початок на 1-й і 2-й стор.) 

тих, ширше використовувати для їхньої ПІДГОТОВКИ 
і перепідготовки будинки і палаци піонерів, Всесоюзний 
піонерський табір «Артек» та Всеросійський піонерський 
табір «Орленок», республіканські школи піонерських 
працівників та Центральну комсомольську школу.

Поліпшити підготовку резерву вожатих із числа стар
ших школярів та вожатих-виробничників, навчання піо
нерського активу конкретним навичкам організації піо
нерських справ. Слід ширше практикувати створення 
шкіл піонерського активу, проведення семінарів, зльо
тів, зборів піонерів-організаторів на базі кращих піонер
ських таборів, дружин, будинків і палаців піонерів.

11. Комітети комсомолу мають посилити керівництв® 
діяльністю рад піонерської організації, покликаних бути 
провідниками в життя рішень партії та уряду з усіх пи
тань виховання дітей і підлітків безпосередньо в піонер
ських колективах.

Необхідно постійно підвищувати авторитет піонер
ських рад, зміцнювати їхній склад з числа ентузіастів — 
громадських працівників, кращих піонерських вожатих, 
комсомольських і піонерських активістів, здатних висту
пати практичними організаторами усієї роботи загонів і 
дружин у школі та за місцем проживання піонерів, за
хоплювати дітей живими, конкретними справами.

Найважливіше завдання ради піонерської організації 
— бути організаційно-методичним центром піонерської 
роботи в районі, місті, області, краї, республіці, вивчати, 
узагальнювати і поширювати кращий досвід роботи за
гонів та дружин, брати участь у доборі, розстановці і 
вихованні піонерських кадрів та активу.

Пленум відзначає, що ефективність роботи ради піо
нерської організації в першу чергу залежить від повсяк
денного керівництва комітетів комсомолу, їхнього бюро 
та секретарів, уміння згуртувати широкий актив, залучи
ти до роботи з дітьми цікавих людей, здатних захопити, 
зацікавити і організувати дітей.

12. Робота серед піонерів — справа всього Ленінсь
кого комсомолу. Пленум ЦК ВЛКСМ вважає, що кожний 
загін багатомільйонної спілки молоді може і повинен 
внести свій вклад у виховання юних ленінців. Необхідно 
послати в усі піонерські дружини, клуби, секції, об’єд
нання ентузіастів-комсомольців, що люблять роботу з 
дітьми, — робітників, колгоспників, студентів, воїнів, 
представників творчої молоді, старших школярів.

а) Комсомольські організації промислових підпри
ємств, будов, транспорту, торгівлі та сфери обслугову
вання повинні вбачати своє завдання у вихованні в піо
нерів та школярів поваги до трудових традицій робітни
чого класу, в ознайомленні їх з роботою і перспектива
ми розвитку заводу, фабрики, будови. Передовики ви
робництва, молоді спеціалісти, молоді раціоналізатори і 
винахідники гокликані розвивати у піонерів цікавість до 
творчої праці, до робітничих професій, передавати піо
нерам свої знання, вміння та навички в різних технічних 
гуртках, секціях, об’єднаннях, використовуючи можли
вості промислового підприємства.

б) Комсомольські організації колгоспів та радгоспів 
зобов’язані виховувати у піонерів та школярів любов до 
праці в сільському господарстві, ознайомлювати учнів з 
передовою сільськогосподарською технікою, з основа
ми -агротехніки, агрохімії, економіки сільського госпо
дарства, дбати про набуття навичок кваліфікованої пра
ці в сільському господарстві.

Слід створювати на базі колгоспів та радгоспів нав
чально-дослідні ділянки, школи юних землеробів, учніз- 
ські бригади, агрохімічні гуртки і лабораторії, гуртки 
юннатів, юних механізаторів.

в) Військові комсомольські організації і надалі по
винні брати найактивнішу участь у військово-патріотич
ному вихованні піонерів і школярів, роз'яснювати піоне
рам ленінські заповіти про захист соціалістичної Вітчиз
ни, ознайомлювати піонерів з традиціями Радянської 
Армії та Флоту.

Почесне завдання армійського комсомолу — допома
гати піонерським дружинам створювати широку мережу 
військово-патріотичних об’єднань, устатковувати кімна
ти і куточки бойової слави, військові кабінети, організу
вати військово-технічні та військово-прикладні гуртки, 
табори з наметів, проводити воєнізовані ігри, маневри, 
багатоденні походи.

г) великий вклад в справу ідейного та трудового гар
ту юних ленінців, розвитку їхньої пізнавальної актив
ності, інтересів та здібностей покликані внести комсо
мольські організації вузів і науково-дослідних інститутів.

Слід широко впроваджувати досвід створення піонер
ських таборів-супутників при студентських будівельних 
загонах. Залучати студентів і наукових працівників до 
і.___ і ів —мимаї. її - ~ ■ ■вяадмивиа——ев—вяиа
■■■■■■■■■■■■■■■мннваннвммім

Сесія обласної Ради
7 лютого відбулася дев'я

та сесія Кіровоградської 
л обласної Ради депутатів
* трудящих (десятого скли-

уляня).
Сесія обговорила звіт про 

роботу виконкому обласної 
Ради депутатів трудящих за 
1966 рік. З доповіддю ви
ступив голова виконкому 
обласної Ради. депутат 
Кошевськнй П. С.

В обговореному питанні 
сесія прийняла відповідне 
рішення.

Сесія розглянула органі
заційне питання. Начальни
ком управління капітально
го будівництва облвиконко
му призначено Марясика. 
О м 

До 130-річчя від дня смерті О. С. Пушкіна

ПРОВОДИ
Глибокий сніг. І слід глибокий 
Горить пурпурно за поетом. 
Прострелені фатальні кроки 
Дуельним довгим пістолетом. 
Додолу хиляться берези, 
Сплітають з тіней димні кола. 
В очах колишуться Дантесн 
Із поглядом царя Миколи. 
А вже біжать крізь білі пущі 
Дитинство жваве, няня, Пущін. 
Сліпу дорогу хтивій смерті 
Перетинають, ніби стіни, 
Російські сосни гостроверхі, 
Тополі срібні України. 
Троянда чорної розпуки

створення в піонерських дружинах об’єднань юних тех
ніків, фізиків, математиків, істориків, географів, до про
ведення шкільних олімпіад, конкурсів, вікторин.

д) Комсомольські організації шкіл лозинні роботу з 
піонерами вважати найважливішою частиною повсяк
денної діяльності. Райкомам, міськкомам, обкомам, 
крайкомам комсомолу, ЦК ЛКСМ союзних республік не
обхідно підвищити вимогливість до комсомольських ор
ганізацій шкіл за роботу соред піонерів, допомагати і 
стати справжніми організаторами піонерських колекти
вів. Доцільно обирати комсомольців-старшокласників у 
у ради піонерських дружин та загонів, ради клубів, у 
районні та міські штаби юних піонерів. Комсомольські 
організації шкіл повинні піклуватися про підготовку піо
нерів до вступу в ряди Ленінського комсомолу.

13. Необхідно постійно розвивати та зміцнювати спів
робітництво комітетів комсомолу з органами народної 
освіти і охорони здоров'я, профспілковими, спортивни
ми та іншими громадськими організаціями у вирішенні 
таких важливих питань, як боротьба за всеобуч, відпочи
нок і оздоровлення школярів, організація роботи з діть
ми за місцем проживання, підготовка та перепідготовка 
піонерських кадрів. Практикувати спільне вивчення, об
говорення та вирішення актуальних питань поліпшення 
змісту роботи з піонерами, зміцнення її матеріальної 
бази. ’ . ,

Комітети комсомолу зобов'язані постійно піклувати
ся про поліпшення діяльності позашкільних дитячих ус
танов, укомплектування їх кваліфікованими кадрами, 
брати активну участь у будівництві, ремонті та устатку
ванні їх необхідним інвентарем, туристським, спортив
ним та іншим спорядженням.

Слід широко залучати до роботи з піонерами батьків 
школярів, використовувати їхній життєвий досвід, знан
ня і вміння в праці, науці, спорті, мистецтві для вихо
вання юних ленінців. Разом з Радами депутатів трудя
щих, профспілками, органами народної освіти і устано
вами культури необхідно активізувати роботу рад гро
мадськості та батьків у мікрорайонах шкіл, створюва
ти ради друзів піонерів при загонах і дружинах з ме
тою зміцнення зв’язків з колективами підприємств, бу
дов, колгоспів, радгоспів, поліпшення пропаганди педа
гогічних знань серед населення.

Зміцнювати співробітництво комітетів комсомолу з 
науково-педагогічними установами та організаціями, ка
федрами суспільних наук, соціологічними лабораторія
ми, виступати ініціаторами планомірної розробки проб
лем піонерського руху. Обкоми, крайкоми, ЦК ЛКСМ 
союзних республік повинні ширше залучати вчених до 
вивчення проблем піонерського руху, до консультацій 
з насущних питань практики піонерської роботи.

14. Пленум ЦК ВЛКСМ зобов’язує редакції молодіжних 
та піонерських газет і журналів, дитячі і молодіжні ре
дакції радіо і телебачення широко вести пропаганду 
піонерських справ, виступати організаторами цікавих за
ходів серед дітей, висвітлювати кращий досвід роботи 
комсомольських та піонерських організацій по вихован
ню підростаючого покоління. Активно розвивати юнко
рівський рух, мережу клубів та постів юнкорів, створю
вати при газетах і журналах позаштатні піонерські від
діли, організувати шефство над шкільною стінною пре
сою, рекомендувати піонерським газетам та журналам 
виступати колективними авторами у комсомольській і 
паотійній пресі.

З метою поліпшення пропаганди історії піонерської 
організації і розробки методики піонерської роботи до
ручити видавництву «Молодая гвардия» посилити робо
ту по створенню популярних історичних, публіцистичних, 
методичних видань для пюнерів і піонерських пра
цівників.

15 Всесоюзна піонерська організація імені В. І. Леніна 
повинна й надалі розвивали та зміцнювати контакти з 
представниками зарубіжних піонерських і демократич
них дитячих організацій, активно пропагувати комуніс
тичні ідеї у міжнародному дитячому русі, відстоювати 
єдність дій дитячих організацій у боротьбі за мир, де
мократію і насущні інтереси дітей, викривати класово- 
ворожу суть буржуазних дитячих організацій, бути яс
кравим прикладом для дитячих пролетарських організа
цій у капіталістичних країнах.

* * ♦
Комсомол пишається тим, що йому разом із школою 

партія доручила комуністичне виховання( радянських ді
тей, доручила повсякденне керівництво піонерською ор
ганізацією. Це велике та почесне завдання, і комітети 
комсомолу повинні зробити все, щоб виправдати високе 
довір’я партії, виховувати гідну зміну будівників кому
ністичного суспільства.

Цвіте в безсмертя на крилі. 
Лама на грудях ніжні руки —* 
Холодні пута — Наталі... 
А потім в ніч летіли сани, 
Труна здригалась на прогонах. 
І місяць, мов кажан багряний, 
Шалено бився в синіх кронах. 
Таємний страх і злість бездарна, 
І самодержця темний шал. 
Блищав тупий погон жандарма, 
Як переламаний кинджал. 
В останню путь поета мчали.
(І після смерті висилали) 
Та у сумній вдовиній шалі, 
Через намети і льоди 
Його Росія проводжала, 
Щоб воскресити назавжди.

Валерій ГОНЧАРЕНКО, 
м. Кіровоград.

«МОЛОДИЙ комунар»
Ка 18 (718) З стрр<

на цю статтю.

для порушни- 
недавно вони 

Володимира 
який затівав

Вигляд вулиці, її краса залежить від нас з ва
ми. А чи все ми зробили, щоб твоя рідна вулиця 
була справжньою квіткою? Така основна думка 
статті кіровоградця М. Галнченка «Вогні вечір
ньої вулиці», надрукованої в нашій газеті. Редак
ція одержала відгуки

Любити 
зокрема...

Поспішаю з другої 
зміни. Поскрипує сніжок 
під ногами. Десь високо- 
високо блимають зорі. 
Та мені не до них. І не 
тому, що мороз щипає 
за вуха, а тому, що весь 
час дивлюся під .ноги, 
щоб не впасти. І все ж 
упала, не помітивши 
якусь вибоїну. Та й як її 
помітити, коли наша (я 
кажу «наша», бо тут роз
ташований завод, на яко
му працюю) Карабінер
на -не освітлена?

І таке траплялося не 
лише зі мною. І це тому, 

• що ми часто байдужі до 
вулиці, на якій живемо 
чи працюємо. Якби за
водські комсомол ь ц і 
взяли шефство над Ка
рабінерною, то були б і 
ліхтарі, і молоді дерев
ця, і квіти влітку.

Щоб любити, -турбу
ватися про місто, треба 
любити, в першу чергу, 
вулицю, двір, де живеш 
чи працюєш.

Ю. КОСЕНКО, 
штампувальниця за
воду радіовиробів.

Сорокіним і молодшим 
сержантом міліції В. 
Федоренком — справж
ня гроза 
ків. Ось і 
затримали 
Строкова, 
бійку.

За дрібні порушення 
ніхто нікого не карає, і 
через це їх багато трап
ляється.

Днями до гастроному 
№ 88 зайшов якийсь Єв
ген Махотін. Невже не 
бачили, що він добряче 
напідпитку? Безсумнів
но, бачили. І все ж на
лили ще склянку вина. 

‘ довелося 
міліції по- 
з Махоті-

Наступати!
«— Чи можна так ро

бити? — зупиняю його.
Він якусь хвилину

пильно вдивляється в
мене. Мовляв, чого він
хоче? Що ж тут погано-
го?».

Це з листа М. Гали-
ченка «Вогні вечірньої

йде про 
юнакові,

вулиці». Мова 
зауваження 
який кинув цигарку. Ав
тор правильно підмітив, 
що жителі міста, а іноді 
й дружинники, часто 
проходять мимо дрібних 
порушень. Це тим 
більш дивно, що для 
злісних правопорушни
ків ми зуміли створити 
нестерпні умови. На Ле
нінській дружинни к и 
АЛикола Бур янов, Віктор 
Осташко та інші разом з 
старшим сержантом

Після того 
працівникам 
знайомитися 
ним ближче.

На некулчтурніс т ь, 
брутальність треба рі
шуче наступати, і всім, 
а не поодинці.

...Наше місто кращає з 
дня на день. Порахуйте 
новобудови однієї тіль
ки Ленінської вулиці: 
зовсім недавно відкри
лися жіночий салон, ма
газин «Дари природи», 
кафе «Сніжинка». Тх бу
де ще більше — новобу
дов, які роблять життя 
кращим, змістовніш и м, 
цікавішим. То як же не 
берегти все це?

Д. ЧІБІСОВ. 
капітан міліції.

Щоб позбутися 
звички

«Вогні вечірньої вули
ці» ми читали всі разом. 
Прикро, та факт, що ми
мо порушень на вулиці 
ми інколи проходимо 
байдуже. Погана це 
звичка. Щоб її позбути
ся, видно, на комсомо
льських зборах треба 
частіше говорити про 
красу міста, про відпо
відальність за неї моло
ді. КУЗЬМІ нськни, 
Л. БОЙКО, Т. ЦИ- 
БЕНКО, В. САМОЙ- 
ЛЕНКО — студенти 
фізико - математично
го факультету педінсти
туту.

Кіровоградський міський парк в аимовому обранні. А проб с"ь5" 
весняне сонце, густою зеленню вкриються дерева, І оживе танц 
вальний майданчик. & 1ВАНОВА.



БУКЕТИ 
ОПЛЕСКІВ Є!

«За букетами київських оплесків» — так називалася 
замітка про митців Кіровоградського педінституту, які 
від’їздили на республіканський огляд художньої само
діяльності студентів педагогічних вузів та учнів педучи
лищ (див. «Молодий комунар» за 3 лютого).

Вчора редакція одержала повідомлення РАТАУ про 
хід огляду та заключний концерт, з яким виступили 
кращі колективи. В числі їх — і наші земляки. «Темпера
ментно, з справжнім натхненням виконав угорський та
нець самодіяльний колектив Кіровоградського педінсти
туту», — говориться в повідомленні.

Отже, букети оплесків є! Приєднуємося до поздоров
лень, що ними зустрінуть кіровоградці майбутніх педа
гогів після їх повернення з Києва.

На знімку: танцюють студенти педінституту.
Фото В. Ковпака.

СЛУХАЛА і дивилася по телевізо- 
ру, як два хлопці співали пісню 

«Іде солдат». Дуже вже вона мені спо
добалася. Я хочу її вивчити і своїх піоне
рів навчити. Надрукуйте, будь ласка, сло
ва і ноти.

А. КОВТУН, 
восьмикласниця.

с. Братолюбівка, 
Долинського району.

вда
В Олександрії відбулися зо

нальні змагання но першість цен
тральної Ради ДСТ «Авангард» з 
баскетбола. Нашими гостями бу
ли чоловічі команди Донецька, 
Чернігова, Дніпропетровська, Ні
кополя, Переоальська I Херсона 
та спортсменки Нікополя І Херсо
на. В змаганнях таком взяли 
участь чоловіча І жіноча команди 
Олександрії.

Перші місця завоювали баскет
болісти Донецька та нікополь-

Гості перемагають
чании. ЦІ дві команди ’ візьмуть 
участь в змаганнях по 111 групі, 
які відбудуться в Житомирі. При
зи за кращу Індивідуальну гру в 
нападі Дістались Ю. Фурманюку 
(м. Донецькі та Г. Петровій 
|м. Нікополь].

Чоловіча команда Олександрії 
вступила в гру непідготовленою І 
задовольнилась передостаннім, 
шостим місцем. Наші землячки — 
на другому місці.

Т. МИХАЙЛЕВИЧ, 
інструктор обласної ради 
ДСТ «Авангарде. ,

Музика В. Шаповаленка.
Слова Б. Поташника

Карбує крок, іде солдат
По вулиці широкій.
Тобі він син, тобі він брат, 
Тобі він друг хороший.
Хай краплі поту на щоках,
Хай пил доріг на каблуках, — 
Іде солдат...
Уже ніде нема вогнів, —
Все місто спочиває.
І тільки він від ворогів
Наш сон оберігає.
Хай дощ іде, хай снігопад, 
Летять стовпи доріг назад, — 
Іде солдат...

Відділ веде 
кандидат 

у майстри спорту
Г. ДУБІВКА.

АШД АДРЕСА ІТЕАЕФОНИ^^^

За програмою малих олімпійськихНАПЕРЕДОДНІ 
вщухла заві

рюха, і всі: учас
ники лижних 'зма
гань, викладачі фізвихованпя, судді —
чекали чудової погоди. Сподівання не 
справдилися. В день змагань була відли
га. І все ж таки їх провели.

Біля трьохсот учасників — учнів шкіл 
обласного центру зібрали лижні змаган
ня, які відбувалися за програмою малих 
зимових олімпійських ігор на приз газе
ти «Пионерская правда».

Першими стартували тринадцятирічні 
спортсменки на дистанцію один кілометр. 
Кращий час показала С. Бу
блик, учениця СШ № ЗО.

Серед хлопців такого ж 
віку, які долали двокіломет
рову відстань, першим був 
учень восьмирічної школи 
№ 17 А. Овчаренко. Уче
ниця цієї ж ніколи Н. Соб- 
ко, першою фінішувала на 
двокілометровій дистанції. 
Ученицю 9 класу СШ № 24

.Марію Г оретніпу ніхто не зміг випереди
ти па трьохкі.тометровін дистанції. П'ят
надцятирічний спортсмен О. Линськнн 
найшвидше пройшов 5 кілометрів.

Слід зауважити, що організатори зма
гань. вибрали погане місце для" прове
дення гонок. Траси в міському парку ко
роткі, а це створювало зайву метушню.

В. АГЄЄВА.
м. Кіровоград.

’--------- -

В СВІТОВІЙ пресі з'явилися 
повідомлення, що по- 

цістськнй аійськожий злочи
нець, зоступнчн ТІтяер» по 
партії Мартін Борман пере
ховується в джунглях півден
ної Америки. Називалися три 
країни, де може перебувати 
материн фашист — Парагвай, 
Аргеитіна, Брязілія. Одному 
аргентінському журналістові 
зовсім недавно ьдслося ефо-

ЛІГВО 
БОРМАНА?
тографувв-н колишнього ліва- 
рв. концтабору Освснцім йо- 
зефа Мекгеле, який став ві
домим завдяки своїм звір
ствам. Він переховується с лі
сах на кордоні Аргентіни з 
Парагваєм. Журналіст сисло- 
вив припущення, що Бермам 
знаходиться десь поруч з Мен
толе.

Днями це припущення було 
підтверджено. В лютневому но
мері нью-йорксьиогс журналу 
«Аргоси» видруковаио статтю 
американського журналіста 
Бронтонв про націстів. які 
перебувають у Південній Аме
риці. «Бормои переховується а 
Аргонтіні, — категорично 
стверджує Брентон.

У своїй статті журналіст 
детально описує шлях, прой
дений Борманом після того, 
як йому одалося втекти з Бер
ліна в тревиі 1945 року. Вже в 
1946 році нвцістський злочи
нець таємно прибув до Ар
гентіни І залишився в джунг
лях недалеко від районів 
Ріо-Негро І Чубут. Репортер 
пише, що Бормвн живо зараз 
у великому маєтну, яким охо
роняється досить численною 
армією есесівців, які теж 
втекли від народної кари.

«Це — справжня кріпость, 
яка має добре озброєння, сис
тему сигналізації, протягнуту 
майже иа ЗО км навколо».

А. ГЛОБОВ.

П’ЯТНИЦЯ, 10 лютого. Перше 
програма. 11.00 — Телевізійні но
вини. (М). 11.15 — «Пісні 30-х 
родіол. (М), 11.35 — «Новини бу
дівництва». Кіконерис. (М) ‘,5.45
— Телереклама, (Кіровоград).
15.50 — Телефільм. (Кіровоград),
16.50 — Голубий екран — школя
рам. «Нервова система». (Кірово
град). <7.15 — «Про простих і 
скромних». «Моя вчителька». (Кі
ровоград). 17.30 — «Світ сього
дні». (М) 18:00 — Телевізій«:
вісті. (К). ’ 18.20 — «Гірник». Те
левізійний журнал. (Донецьк. — 
Львів). 19.00 — Для молоді, «На
ша республіка». Телевізійна вік
торина. Другий тур. (К). 19 50 — 
Програма передач. (К), 20.00 — 
Естафета новин (М). 21.00 —
Художній фільм «Здрастуй, це я», 
І і II серії. (Кіровоград).

баклажка, автомат

Щойно закінчено трасу. 
Поки судді звіряють резуль
тати і визначають місця, 
учениця 9 класу Кірово
градської середньої інколи 
№ 24 Марія Горетніна зби
рається додому. Вона ще не 
знає, що здобула перше міс
це на 3-кілометровііс дистан-

Фото А. Гайового.

Шинель,
Та фото дорогої...
Хай манить рідний дім і сад, — 
Він мимо йде в спокої...
Наказ він викона завжди, 
А ти, кохана, підожди...
Іде солдат...
Коли ж біда прийде в наш дім 
І заревуть гармати, — ’
Життя віддасть він, щоб живим 
Війни повік не знати.
Як стрінеш десь його, то знай: 
Солдата квітами вітай. 
Іде солдат...

СУБОТА, 11 лютого. Перша про
грама. 11.00 — Телефільм. (Кіро
воград), 11.25 — Художній фільм 
•Яблуко незгоди». (Кіровоград).
13.30 — Творчий портрет народ
ної артистки РРФСР Л, Князіпоі. 
(М). 15.00 — «Знання*. «Люди і 
всесвіт». Відповіді на листи гля
дачів. (М). 15.40 — Телевізійні
новини. (М). 16.00 — «Клуб кі- 
номандрівників». (М). 17.00 —
Першість світу з конькобіжного 
спорту. Репортаж з Осло. 18.00 — 
«Для вас, трудящі». Розповідь 
працівників торгівлі. (Кіровоград), 
18.25 — Б. Брехт. «Гвинтівки Те
раси Каррар». Прем'єра телевізій
ного спектаклю. (К). 19.25 —
«Грас Київський камерний». (К), 
20.20 — Телевізійні новини. (М),
20.30 — Першість еоіту з конько- 
біжмого спорту. Репортаж з Ос
ло. 21.40 — «На вогник». (М),

КОНКУРС-ВІКТОРИНА
ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ № 1

1. Першим офіційним чемпіоном 
світу з шахів був Вільгельм 
Стейніц, який в 1886 році ви
грав матч у І. Цуксрторта з ра
хунком 12,5:7,5.

2. Спертий мат — це замурування 
короля, у якого після шаху не
має шляхів для відступу. При
клад спертого мату:

Білі: Кркі, Феб, Кп5, пп: 12, й2;
Чорні: КрІі8, Фс8, ^И8, пп:^7, Ь7.
У чорних перевага, але 1. КЇ7-|- 

Кр£8 2. К116+ КрИЗ 3. Фб8-Ь Т^8 
4. Кї7Х.

3. Комбінація розв’язується так:
1. Фїб—е7!1

Правильні відповіді на завдання 
№ 1 надіслала більшість учасників 
нашого шахового конкурсу-вікторини. 
Першими відповіли учениця Тетяна 

Саєнко з Петрів-

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре

таря — 45-35, відділів — 45-36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» «- 

орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ,

ського району,чле
ни шахового гурт
ка Палацу піоне
рів міста Кремге- 
са, слюсар Кірово-

градського агрегатного заводу Мико
ла Євдокимов, Вадим Рій із Знам’ян
ки, Галина Стрижакова із селища За- 
валля Гайворонського району та ін.♦ ♦ ♦

Ряд учасників конкурсу поскар
жився, що з-за низько-якісного полі
графічного виконання нерозбірливо 
видно позицію комбінації із завдан
ня № 2 («Молодий комунар» за 29 
січня ц. р.). Повторюємо цю пози
цію:

Білі: Краї, Фг3, Тё1, Тб6, Ке5, 
пп:а4, вЗ, с2, <14, Ь5 (10 фігур);

Чорні: Кр1т7, Фв8, Те7, Ї28, Себ, 
пп:а7, вб, 65, І5', ^7, Ііб (11 фігур).

Білі починають і виграють.
Строк надсилання відповідей на 

завдання № 2 продовжено до 15 лю
того ц. р.

НЕДІЛЯ, 12 лютого. Перша про
грама. 10.00 — Для школярів 
«Будильник». (М), Ю.ЗО — «Гімь- 
настика для всіх», (М). 11 00 —
«Тобі, юність!». Літеротурний 
юнацький ольманах. (Передача з 
Пермі). , 11,50 — «Передмістя Ле
нінграда». (Передача з Ленін
града). 12.05 — Для поініо 
донської Армії І Флоту. Концерт, 
(Передача з Куйбишева). 12.35 — 
«Я _хочу в Сіаорську». Телевізій- 
ний спектакль. (Передача з Ле- 
ніиграда). 13.45 — Телевізійні но
вини. (М). 14.00 — Для дітей,
«Привіти друзів». (Передача 8 
Софії), 14.45 —• «Музичний кіоск», 
(М) 15.15 — Першість світу з
конькобіжного спорту. Репортаж з 
Осло. 16.35 — «Міфи XX віку». (М), 
17.05 — Першість світу з конько
біжного спорту. Репортаж з Ос- 
по. 18.05 — «Телегачок». \К),
^8-25 — Для молоді, «Наша рес
публіка». Вікторина. Другий тур. 
(К), 19.30 — «Ваш телевізійний 
абонемент». (К), 20 20 — «КВН- 
67». (Передача з Одеси). 22.00 — 
Недільна розважальна програма, 
(Передача з Болгарії). 22.45 — 
Телевізійні новини. (М).

Друга програма. 18.05 — До 
50-річчя Великого Жовтня. Дп» 
молоді, «Сталь І пісня». (Дніпро
петровськ). 18.45 — Телевізійний 

І театр мініатюр, «Тринадцять стіль
ців». (М). 19.45 — До 50-річчя Ве
ликого Жовтня. «Три зустрічі». 
(Дніпропетровськ).
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