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З 68-м
ПОПРОЩАЛИСЯ...
Сміється вогнями по

серед цеху ялинка. Ве
село посміхаються дів
чата Й хлопці—трансфор
маторники Олександрій
ського електромеханіч
ного заводу.

їм є чого радіти. Річ
ний план виконано ще 
17 грудня. Молоді ви
робничники високо три
мають свою марку: пер
шими почали боротися 
за культуру па робочих 
місцях, за створення 
комсомольської копилки

на честь 100-річчя від 
дня народження Володи
мира Ілліча Леніна.

За підрахунками за
водських економістів, за
раз дільниця намотки 
один день місяця пра
цює на зекономленому 
і зол я ці ином у м атер і а л і.

На першому плані — 
секретар цехової комсо
мольської організації 
Поліна Волкова.

Пленум ЦК ВЛКСМ
Як ми вже повідомляли, 25 грудня на 

пленумі Центрального Комітету ВЛКСМ 
з доповіддю в першому питанні — про 
роботу комсомольських організацій по 
виконанню Постанови ЦК КПРС «Про 
50-річчя ВЛКСМ і завдання комуністич
ного виховання молоді» виступив пер
ший сечоетар ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжель- 
ников.

Два місяці тому комсомол переступив 
піввіковий рубіж своєї історії, своєї бо
ротьби і перемог під керівництвом Ко
муністичної партії, сказав .доповідач, 
підготовка і святкування 50-річчя ВЛКСМ 

. вилилися в могутню демонстрацію без
межної відданості комсомольців, радян
ської молоді ленінській партії, єдності 
всіх комсомольських поколінь, готовнос
ті юнаків і дівчат віддати усі свої сили, 
а якщо буде потрібно, і життя боротьбі 
за торжество комунізму.

Протягом всієї історії комсомолу пар
тія не раз приймала основоположні для 
його діяльності документи. Озброєна 
передовою теорією суспільного розвит
ку, досвідом соціалістичної перебудови 
життя, партія учить молодь бачити світ 
в його революційному роззитку, боро
тись за його перетворення.

Завдання комсомолу на сучасному 
етапі комуністичного будівництва сфор
мульовані в Постанові ЦК КПРС «Про 
50-річчя ВЛКСМ і завдання комуністич
ного виховання молоді», в глибокій, яск
равій промові Генерального секретаря 
ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєва на урочис
тому пленумі ЦК ВЛКСМ, у привітанні 
ЦК КПРС Ленінському комсомолові.

і В цих документах дано високу оцінку - 
діяльності ВЛКСМ на всіх етапах розвит
ку Радянської держави, чітко визначе
но основні напрями його діяльності, 

і. розроблено конкретні заходи, які підви
щують роль і відповідальність Ленін
ського комсомолу в господарському, 
культурному і державному будівництві.

Ось чому винятково вахтливо, щоб ці 
документи були глибоко вивчені комсо
мольськими працівниками й активіста
ми, всіма комсомольцями і молоддю. 
На жаль, слід зауважити, що в цілому 

І ряді республіканських, крайових і об- 
| ласних комсомольських організацій об

говорення Постанови ЦК КПРС організо
вано незадовільно, досі не розроблено 
конкретних заходів поліпшення комуніс
тичного виховання молоді.

Нові відповідальні завдання по вихо
ванню молодого покоління полягають 
насамперед у тому, щоб виховати юна- 

| ків і дівчат активними будівниками ко
мунізму, дати їм революційне, класове 
загартування, озброювати марксистсько- 
ленінським світоглядом, піднімати їх на 
боротьбу за науково-технічний прогрес, 
дострокове виконання завдань п’ятиріч
ки, за підвищення продуктивності праці, • 
якості продукції, за економію і ощадли
вість, створювати все більші можливос
ті для розвитку творчих здібностей, са
модіяльності й ініціативи молоді. Ці зав
дання полягають у тому, щоб забезпечи
ти високий рівень ідеологічної, трудо
вої, соціальної, моральної підготовки 
молодого покоління.

Партія з усією силою підкреслила, що 
виховання молоді — це найважливіша 
загальнопартійна, загальноде р жа в на 
справа. В Постанові ЦК КПРС набрали 
дальшого розвитку принципи партійного • 
керівництва комсомолом, вона містить 
конкретні доручення міністерствам, ві
домствам, організаціям і установам, 
спрямовані на поліпшення виховання мо
лодого покоління.

XXIII з’їзд партії, дальші Пленуми ЦК 
КПРС підкреслювали, що головне зав
дання ВЛКСМ на сучасному етапі—даль
ше посилення виховної роботи серед 
комсомольців і молоді, Комуністичне 
виховання молоді, її революційного, 
класового загартування, марксистсько- 
ленінської освіти стають для партії і Ра
дянської держави осе більш актуальни
ми і відповідальними.

Соціалістична дійсність, багатогранна

робота партії, держави, всіх громад- - 
ських організацій справляють вирішаль
ний вплив на обличчя підростаючого по
коління, на формування його світогляду, 
визначають його високі політичні і мо-

_ ральні якості. - .
Треба постійно враховувати і ту об- 

. стаоину, що сьогодні світогляд юнаків і 
дівчат формується в обстановці класо
вої боротьби між соціалізмом і капіта
лізмом, яка різко загострилася. Наші во- . 
роги роблять ставку на ідейне роззбро
єння /лолоді, намагаються ослабити- її 
революційний ентузіазм, притупити кла
сову самосвідомість, протипоставити мо- 
лодь старшому поколінню, посіяти се
ред неї скептицизм і аполітичність, схи
ляння перед чужими нашому суспіль
ству буржуазними нравами і мораллю.

В сучасних умовах правлячі кола За-, 
ходу використовують свою стару зброю _ 
— антиксмунізм. Тепер антикомунізм 
має справді глобальний характер, охоп
лює всі сфери суспільного життя. За 
останні роки в значній мірі змінилась 
антикомуністична стратегія імперіалізму 
щодо Радянського Союзу та інших со
ціалістичних країн. Посилюючи агресивні 
дії і воєнні авантюри в різних районах 
земної кулі, імперіалізм активізує свої дії' 
і на фронті, так званої «психологічної вій- . 
ни». її мета — викликати незадоволення в 
країнах соціалізму, захопити уми людей і 
підірвати сіру в ідеологію соціалізму,' 
спираючись на нестійкі елементи. Го
ловною мішенню ідеологічних диверсій 
сбраио мооально-політичну єдність со
ціалістичного суспільства — серцевину’ 
могутності і непереможності соціалізму. 
Дуже часто розрахунок робиться не І 
тільки і но стільки на розум, скільки на 
почуття, емоції, настрої людей. Це один 
з найбільш небезпечних прийомів анти-- 
комунізму. Гра на людських емоціях- 
шляхом нагнітання тривоги, страху, підо-'- 
зр’ння і перебільшення, спекуляція на. 
недопіках у соціалістичних країнах — 
усе це розраховано на те, щоб позбзси-. 
ти люди;:/ здатності тверезо мислити, 
свідомо підходити до подій, які відбу
ваються. Саме такими прийомами і ме
тодами діяли імперіалістичні кола щодо 
Чехословаччини.

Радянський робітничий клас був і за
лишається прозідною силою народу як 
через своє економічне стансвище в сис
темі суспільного виробництва, так і че
рез свій постійно зростаючий револю
ційний досвід, високу свідомість і орга
нізованість. Ось чому необхідно в на
шій практичній роботі особливу увагу 
приділити керівництву комсомольськими 
організаціями підприємств промисловос
ті, транспорту, будівництва, побутового 
обслуговування і радгоспі^, училищ сис
теми профтехосвіти.

В ідейно-політичній роботі з молоддю 
особливе значення має сьогодні вихо
вання її в дусі нерушимої дружби наро
дів СРСР, пролетарського соціалістично
го інтернаціоналізму. Події в Чехосло- 
ваччині показали, що забуття цього мо
же зробити найнегативніший вплив на 
політично незрілу частину суспільства, 
притупити класову пильність, призвести 
до забуття найвищих інтересів боротьби 
проти імперіалізму.

В цих умовах комсомольські організа
ції повинні зосередити свою увагу на 
виробленні у кожної молодої людини 
класового підходу до всіх явищ суспіль
ного життя. Кожний комсомолець пови
нен уміти оцінювати всі явища суспіль
ного життя у нас в країні і за рубежем 
з позицій робітничого класу.

Зараз, коли точиться найгостріша кла
сова ідеологічна боротьба, ми повинні 
ще раз підкреслити, що ленінізм є осно
вою комуністичного виховання підро
стаючого покоління. Бути комуністом у 
наш час — це в першу чергу бути ле
нінцем, Найважливішим засобом ви
роблення такого підходу є глибоке ви
вчення марксистсько-ленінської теорії, 
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творче засвоєння ідеології робітничого 
класу, виразником і носієм якої є Кому
ністична партія.

Тепер, напередодні 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна, основою всієї 
нашої роботи по політичній освіті моло
ді, підкреслює доповідач, повинно стати 
вивчення ленінської теоретичної спад
щини. Велику і цікаву роботу в цьому 
напрямі проводять Ленінградський, Та
тарський, Челябінський, Ульяновський 
обкоми; Московський міськком комсо
молу.

У багатьох організаціях кожен комсо
молець склаз особистий план вивчення 
творів В. І. Леніна. ЦК ВЛКСМ вважає, 
що такі, особисті плани, які відповідають 
обраній формі навчання, повинні тепер 
бути у кожного члена ВЛКСМ.

Постанова ЦК КПРС зобов’язує нас 
здійснити заходи по дальшому вдоско
наленню системи комсомольської політ
освіти.

Успіх політичного навчання комсо
мольців і молоді залежить від кадрів 
пропагандистів і роботи з ними. У від
повідності з рішенням ЦК КПРС пар
тійні і комсомольські комітети значно 
поліпшили добір і підготовку пропаган
дистів комсомольської політичної осві
ти, органгзозано їх систематичне теоре
тичне і методичне навчання. В будинках 
партійної освіти запроваджено посади 
консультантів по комсомольському по- 
літназчанню. Вдосконалення системи ро
боти з пропагандистськими кадрами — 
насущне наше завдання.

ЦК КПРС вимагає рішучого поліпшен
ня марксистсько-ленінського навчання 
керівних комсомольських кадрів. Кожен 
комсомольський працівник повинен по
давати особистий приклад систематично
го, глибоко і творчого вивчення револю
ційної теорії.

Внаслідок своєї оперативності, гнуч
кості, емоціональності, можливості одно
часного впливу на багатомільйонну ауди
торію газети, радіо, телебачення займа
ють найважливіше місце в ідеологічному 
арсеналі партії і комсомолу. Величезні 
можливості комсомольської преси, мо
лодіжного радіо і телебачення слід 
значно повніше використати для пропа
ганди марксистсько-ленінської теорії.

Доповідач підкреслює далі важливість 
особистої участі комсомольських пра
цівників і активу в ідеологічній роботі. 
Слід так постазити справу, щоб всі без 
винятку наші працівники регулярно ви
ступали перед молоддю з лекціями, 
бесідами, з відповідями на запитання, з 
статтями по актуальних молодіжних проб
лемах. В галузі політичної інформації 
безперечна перевага на боці радіо, теле
бачення, газет. Але це зовсім но озна
чає, що можна послабити, применшити, 
принизити значення усної політичної ін
формації. Живе, палке, більшовицьке 
слово лектора, доповідача, виступ ком
сомольського працівника, вченого, спе
ціаліста, діяча культури, задушевна, 
невимушена розмова в колі товаришів і 
сьогодні залишаються дуже важливою 
зброєю в боротьбі за підвищення полі
тичної свідомості і соціальної активності 
молоді.

В чому полягає головний зміст, основ
на мета виховної роботи на сучасному 
етапі? Зараз одним з найважливіших на
ших завдань є втілення з життя ленін
ської вказівки про виховання у осіх чле
нів суспільства культури праці і культури 
побуту, культури виробництва і культури 
людських відносин, комуністичної мо
ралі.

Сьогодні, як ніколи, звучить ленін
ський заклик вчитись комунізму. До
кладну розшифровку цієї формули дав 
відповідно до конкретних сучасних умов 
Генеральний секретар ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєв на урочистому пленумі Цен
трального Комітету комсомолу.

Мобілізація комсомольців і молоді на 
успішне розв’язання поставлених перед 
нами господарсько-політичних, завдань, 
формування комуністичного ставлення 
до праці — таке покликання Ленінсько
го комсомолу.

Участь молоді в науково-технічному 
прогресі має не тільки господарське, але 
й величезне політичне і соціальне зна
чення. Сьогодні комунізм веде вели
чезну битву з капіталізмом, полем якої 
є виробництво, зброєю — наука і техніка.

В арсеналі комсомолу за останні роки 
нагромадилось чимало цікавих форм 
мобілізації молоді на боротьбу за на
уково-технічний прогрес: шефство над 
створенням нової техніки, комсомоль
ські рейди по впровадженню винаходів 
і рацпропозиція, виставки технічної 
творчості молоді, конкурси по профе
сіях, конференції молодих спеціалістів і 
вчених і т. д. Сьогодні ця робота вима-

Urac свого дальшого розвитку на вищому 
рівні. Комсомольські організації, комсо-

— ........... — „Молодив комунар“ - -----—"" =

ЦК ВЛКСМ___
мольці і молодь повинні оперативно й 
енергійно підхоплювати все нове, пере
дове. «Дорогу новому, прогресивно
му!» — ось девіз комсомолу.

У промові на урочистому пленумі ЦК 
ВЛКСМ Л. І. Брежнєв говорив: «Золоті 
руки молодих робітників і робітниць 
примножують багатство Батьківщини, 
створюють основу для поліпшення життя 
народу, втілюючи в життя сміливі ідеї 
наших вчених і конструкторів. Звертаю
чись до комсомольців заводів і фабрик, 
партія говорить: будьте застрільниками 
нового, передового, вносьте свіжу дум
ку, винахідливість у процеси технології 
виробництва, будьте нетерпимими до 
рутини».

Важливим напрямом в русі молоді за 
науково-технічний прогрес повинна ста
ти участь у впровадженні наукової орга
нізації праці на кожному підприємстві, 
дільниці, робочому місці.

Серйозним вкладом ВЛКСМ у ство
рення матеріально-технічної бази кому
нізму є участь мільйонів юнаків і дівчат 
у боротьбі за успішне виконання п’яти
річки. Як показав жовтневий (1968 р.) 
Пленум ЦК КПРС, недавня Сесія Верхов
ної Ради СРСР, Директиви XXIII з'їзду 
партії по розвитку народного господар
ства виконуються. Проте с і чимало 
труднощів і недоліків. Щоб успішно 
виконати ту важчу частину завдань п’я
тирічки, яка залишилася, треба взятися 
за вирішалоний фактор — підвищення 
продуктивності праці. Причому йдеться 
не просто про збереження високого тем
пу підвищення цієї продуктивності, а про 
систематичне прискорення приросту 
продуктивності праці, підвищення її 
темпів. Бюро ЦК ВЛКСМ пропонує 
підтримати патріотичні зобов’язання бу
дівельників, монтажників, проектуваль
ників і машинобудівників увести в дію 
до ленінського ювілею всі заплановані 
на всесоюзних ударних комсомольських 
будовах об’єкти, направити в 1969— 
1970 роках на будівництво 50 тисяч юна
ків і дівчат.

Тепер у нашій країні більш як 26 ти
сяч підприємств, цілі галузі промисло
вості перейшли на нову систему плану
вання і економічного стимулювання. В 
Постанові ЦК КПРС підкреслюється не
обхідність «активніше залучати комсо
мольські організації до роботи по підви
щенню ефективності суспільного вироб
ництва, до практичного здійснення гос
подарської реформи, розглядаючи це 
як пряме, конкретне завдання участі 
комсомолу е здійсненні економічної по
літики партії і деожави».

Проте багато комсомольських органі
зацій ще не знайшли свого місця у 
виконанні цього дуже важливого завдан
ня. Вони мало займаються економічною 
освітою молоді, недостатньо залучають 
молодь до вишукування і використання 
резервів виробництва, несміливо беруть 
участь в обговоренні виробничих планів, 
розподілі фондів заохочення. В цьому 
році минуло десять років з часу виник
нення змагання за комуністичну працю. 
Почате комсомольцями депо Москва- 
Сортувальча, воно перетворилося в мо
гутній рух сучасності, з якому беруть 
участь більш як ЗО мільйонів трудящих. 
Поряд з цим тривожить, що останнім 
часом комсомольські організації серйоз
но послабили увагу до питань розвитку 
руху за комуністичну працю. Ми вва
жаємо, що тепер, напередодні 100-річчя 
з дня народження В. І. Леніна, Цей рух 
повинен розгорнутися з новою силою.

Одно з-найважливіших для комсомолу 
завдань — подавати конкретну допомо
гу молодим людям, які вступають в са
мостійне трудове життя, говорить далі 
тов. Тяжельников. Щороку в народне 
господарство приходить 4 мільйони юна
ків і дівчат, їм, особливо на перших 
порах, не вистачає досвіду, знань, друж
ньої підтримки.

Ось чому заслуговує палкої підтримки 
робота комітетів комсомолу Горькоз- 
ської області під девізом «Жодного від
стаючого поруч». В Горькому робітники 
беруть шефство над молодими, допома
гають їм в оволодінні професійною май
стерністю. Особливу увагу треба приді
лити системі профтехосвіти, а також 
професійній підготовці молодих робіт
ників. ->

У розв’язанні завдань науково-техніч
ного прогресу важливе місце належить 
молодим ученим і спеціалістам.

В останні роки комсомол стаз більш 
предметно займатись цією категорією 
молоді. Проте не можна не бачити і 
нодолікіз. Окремі молоді вчені, нерідко 
талановиті у своїх галузях, виявляють 
безпорадність, коли мова заходить про 
аналіз суспільних процесів, не можуть 
піднятись до філософських узагальнень, 
но володіють діалектичним методом.

Розгортаючи масовий рух молоді за 
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прискорення науково-технічного прогре
су, необхідно якнайширше розвиаати 
скрізь у школах і вузах, на заводах і 
будовах технічну творчість молоді. Ос
таннім часом комсомольські організації 
посилили увагу до цієї роботи. В цьому 
році проведено більш як дві тисячі ви
ставок технічної творчості молоді. Май
же 7 тисяч робіт було представлено о 
експозиції Центральної виставки техніч
ної творчості молоді на ВДНГ СРСР. Те
пер в русі новаторів беруть участь п ять 
мільйонів юнаків і дівчат. Але ще дале- 

можливості використовуються.
Тільки 17 процентів членів ВТВР стано
вить молодь, і лише кожний п’ятий ра
ціоналізатор — молода людина віком 
до ЗО років. На більшості підприємств, 
у радгоспах і колгоспах немає клубів 
технічної творчості для молоді, яка пра
цює і вчиться. На попередніх пленумах 
ЦК ВЛКСМ не раз розповідалося про 
велику роботу окремих підприємств по 
розвитку технічної творчості. Однак 
рекомендації ЦК комсомолу реалізую
ться дуже повільно.

Підсумки розвитку сільського госпо
дарства країни, конкретні шляхи даль
шого піднесення всього сільськогоспо
дарського виробництва намічені жовт
невим (1968 р.) Пленумом ЦК КПРС. 
Завдання комсомольських організацій, 
що випливають з Постанови жовтневого 
Пленуму ЦК КПРС, будуть спеціально 
розглянуті на нинішньому пленумі. У 
своїй же доповіді я хотів лише підкрес
лити, що всі комсомольські організації 
(і міські і сільські) повинні чітко визна
чити своє місце у всенародній боротьбі 
за дальший розвиток сільського госпо
дарства.

Суспільство, яке будує комунізм, ста
вить все вищі вимоги до майбутніх спе
ціалістів народного господарства, науки 
і культури, до тих, хто завтра прийде на 
зміну батькам і старшим братам до вер
стата і комбайна, говорить далі допові
дач. Навчання і виховання, підкреслює
ться в Постанові ЦК КПРС, повинні фор
мувати у студентів і учнів марксистсько- 
ленінський світогляд, творче мислення, 
інтерес до науки і техніки, навички гро
мадської діяльності, готувати їх до твор
чої праці на благо народу. Партія акцен
тує нашу увагу на необхідності активізу
вати наукову, творчу діяльність студентів 
і учнів. Саме в цьому — найважливіша 
підойма виховання стійких інтересів, за
хопленості навчанням, підготовки молоді 
до майбутньої діяльності. Комітети ком
сомолу повинні більш уперто і наполег
ливо взятися за залучення не одиниць, 
а широких мас студентів і учнів до на
укових товариств І гуртків, громадських 
конструкторських і технологічних бюро, 
до роботи робітфаків, підготовчих кур
сів для працюючої молоді.

В останні роки значно омолодився 
склад студентства, знизився його партій
ний прошарок. Це примушує нас з ще 
більшою увагою ставитись до політичної 
роботи у вузах. Для деякої частини сту
дентів, особливо молодших курсів, влас
тиві категоричність суджень, неправо
мірне узагальнення свого малого соці
ального досвіду і спостережень. В той 
же час саме студентству властиві підви
щений інтерес до великих філософських 
і соціальних проблем, шукання відпові
дей на актуальні питання сучасності. 
Треба спертись на цей інтерес, ширше 
залучати студентів до роботи в науко
вих товариствах і конструкторських бю
ро, до проведення соціологічних дослід
жень, до роботи кафедр, до роботи з 
шкільною молоддю. Комсомольською 
справою повинно стати комплектування 
вузів, насамперед за рахунок робітничої 
і сільської молоді. Потрібно рішуче під
вищити роль всього навчального проце
су в комуністичному вихованні учнів і 
студентів, потрібна глибока наукова роз
робка системи виховної роботи у шко
лах, технікумах, училищах профтехосві
ти, вузах, яка б органічно поєднувала 
політичне, трудове, економічне, естетич
не і фізичне виховання.

Комітети ВЛКСМ багатьох вузів висту
пають з ініціативою: трудовий семестр 
1969 року присвятити 100-річчю з дня 
народження В. І. Леніна. Очевидно, слід 
погодитися з пропозиціями комсомоль
ських організацій — зосередити сили 
загоніз в основному на сільському бу
дівництві, причому переважно на будів
ництві житла, культурно-побутових об’єк
тів, сільських шкіл, дитячих закладів, 
клубів.

_ Далі в доповіді підкреслюється необ
хідність постійно поліпшувати керівни
цтво піонерськими організаціями, доби
ватись, щоб життя кожної дружини і за
гону було ідейно насиченим, захоп
люючим і різноманітним. Успіх роботи 
піонерської організації у великій мірі 
залежить від того, наскільки її діяль
ність відповідає сучасним запитам га 
інтересам дітей і підлітків, наскільки
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правильно враховуються особливості їх 
вікового ! психологічного розвитку. Клю
чове питання дальшого поліпшення ді
яльності піонерської організації — це 
робота по добору, навчанню і вихован
ню кадрів вожатих і вихователів — Яі{ 
звільнених, так і громадських.

У Постанові ЦК КПРС як найважливіше 
завдання комсомольських організац.й 
ставиться дальше поліпшення роботи по 
формуванню всебічно розвинутої особи 
молодої людини, вихованню комуністич
ної моральності, підвищенню загальної 
культури юнаків і дівчат. Знаменним 
фактом нашої сьогоднішньої дійсності 
стала постійно зростаюча потреба моло
дого покоління в активному і змістовно
му використанні вільного часу. Комітети 
комсомолу разом з профспілковими ор
ганізаціями і закладами культури остан
нім часом чимало зробили для організа
ції цікавого і змістовного дозвілля моло
ді. Проте багато комсомольських коміте
тів організацію доззілля, використання 
вільного часу для всебічного розвитку 
особи не вважають важливою турботою.

Для всіх комсомольських активістів 
головним у роботі по організації вільно
го часу молоді є не забити час, а зайня
ти уми, говорить тов. Тяжельников, і то
му проблема клубу, молодіжного само
діяльного об’єднання — не просто 
проблема проведення часу. Це завжди 
питання про те, чи закріплюються ті 
знання, навички, переконання, які моло
да людина набуває на заводі, на занятті 
політгуртка, на семінарі, у вузі, на уро
ках у школі. Треба безпосередньо зайня
тися формуванням у кожного юнака і 
дівчини стійких естетичних поглядів, ак
тивних художньо-творчих захоплень.

Комсомол повинен глибоко вивчати 
естетичні запити нашої молоді. У нас ще 
недостатньо розроблено форми роботи 
з молоддю, які б відповідали револю
ційній романтиці молоді, її вікові.

Разом з тим слід зауважити, що есте
тичні духовні смаки молоді треба фор
мувати, треба виховувати, бо стихій
ність — благодатний грунт для проник
нення буржуазних і дрібнобуржуазних 
смаків та потреб. Великий російський 
вчений Тімірязєв говорив, що розумовий 
апетит треба виховувати у людей. Який 
глибокий зміст закладений у цих словах!

Величезну роль в естетичному і мо
ральному вихованні молоді, у підвищен
ні загальної культури юнаків і дівчат 
покликані відігравати культосвітні закла
ди, і в першу чергу клуби та будинки 
культури. Проте клуб повинен бути не 
просто танцмайданчиком або кінозалом, 
а насамперед місцем, де виявляються 
і розвиваються творчі здібності людини.

Комсомол вносить чималий вклад у 
створення матеріальної бази відпочинку 
І культурно-виховної роботи. В Росій
ській Федерації за два останніх роки з 
допомогою молоді споруджено 9 тисяч 
клубів і будинків культури. Тільки в 
Курській і Бєлгородській областях з ак
тивною участю комсомольців спорудже
но більш як 1000 нових клубів і будинків 
культури, понад 70 бібліотек, 1600 чер
воних кутків. Проте сьогодні мало збу
дувати нозі клуби. У нас нерідко для 
пояснення слабої роботи люблять посла
тись на нестачу приміщень, відсутність 
бази і взагалі на об’єктивні умови. Все 
це, може, й вірно, коли б не одно «але». 
А воно полягає в тому, що, як правило, 
все залежить від того, хто стоїть біля 
керма клубу, гуртка, об’єднання — лю
дина, яка відбуває обтяжливу повин
ність, чи ентузіаст. Немає потреби назива
ти багато цифр, які свідчать про наші 
величезні можливості для поліпшення 
естетичного виховання молоді. В країні 
518 театоів, 20 консерваторій, 128 філар
моній, 20 інститутів мистецтв і культури, 
199 музичних училищ, 129 тисяч Палаців 
культури і клубів, 380 тисяч бібліотек, 
1122 музеї, широченна мережа радіо і 
телебачення, 400 тисяч звільнених культ- 
освітпрацівників. Естетичне виховання 
молоді — це один з основних напрямів 
діяльності творчих спілок і комсомолу. 
Ми вважаємо, що шляхи дальшого по
ліпшення естетичного виховання молоді 
повинні бути спеціально розглянуті на 
одному з найближчих пленумів ЦК 
ВЛКСМ разом з творчими спілками.

Найважливіше в роботі з творчою мо
лоддю — це всебічна допомога їй У 
формуванні наукового світогляду, ви
робленні вміння з принципіальних кла
сових позицій осмислювати нашу радян
ську дійсність. Саме ці питання будуть 
в центрі наступної V Всесоюзної наради 
молодих письменників. ЦК ВЛКСМ має 
намір у дальшому провести аналогічні 
заходи разом і з іншими творчими спіл
ками. Наше головне комсомольське по
бажання, наше головне соціальне замов
лення молодим, та й не молодим діячам 
літератури і мистецтва — завжди бути в 
гущі життя, в гущі молоді, жити і твори
ти за законами більшовицької правди, 
бути вірними справі комунізму, утверд* 
жувати і звеличувати героїку нашого ча
су, великі справи нашого сучасника.

Багато комітетів комсомолу останнім 
часом правильно зосереджують свою

(Продовження на 3-й стор.).
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увагу на розвитку масової фізкультури 
і спорту. Помітно зросла активність ком
сомольських організацій у створенні 
•спортивної бази, пропаганді фізкульту
ри і спорту.

Але сьогодні йдеться про докорінний 
поворот до масовості фізкультурного 
руху, до справжнього впровадження 
фізкультури у побут молоді. Адже не 
секрет, що часом за переконливими 
цифра/ди учасників спартакіад криється 
бездіяльність у первинних комсомоль
ських організаціях, у низових колекти
вах фізкультури. Критичної оцінки вима
гає і система проведення спортивних 
змагань, яка склалася і яка далеко не 
завжди стимулює розвиток спорту без
посередньо на підприємствах, будовах, 
в учбових закладах, колгоспах, радгос
пах, у школах. Широке охоплення фіз
культурою і спортом усієї молоді — цо 
і боротьба за здоров’я молодого поко
ління, за підвищення продуктивності пра
ці, це і посилення громадського впли
ву на молодь. Варто, очевидно, відроди
ти проведення таких по-справжньому 
яскравих змагань, як комсомольські кро
си, естафети, запливи. І проводити їх 
слід насамперед у колективах фізкуль
тури, в районах, містах, зробити їх тра
диційними.

Ми повинні враховувати, що о країні 
більш як 120 тисяч звільнених фізкуль
турних працівників. Тільки по лінії проф
спілок на спортивно-масову роботу ви
ділено в цьому році майже 270 мільйо
нів карбованців. Слід разом з органами 
фізкультури і профспілковими організа
ціями уміло використати ці величезні 
можливості.

Окремо тов. Тяжельников говорить 
про дитячий спорт. Комсомольські ор
ганізації повинні взяти під свій контроль 
виконання вимог ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР. про обладнання в мікрора
йонах міст спортивних споруд, про без
платне відвідання, спортивних баз школя
рами. Досі при більшості спортивних 
споруд немає .інструкторів по роботі з 
дітьми, не встановлено чітких графіків 
для занять учнів.

Велику роботу комітети комсомолу 
повинні провести у зв’язку з створенням 
державних органів по керівництву фіз
культурним рухом. Необхідно рекомен
дувати комсомольських працівників і 
активістів для роботи в нових спортив
них органах, всіляко підносити авторитет 
фізкультурних організацій.

Партія вимагає від нас, сказав далі 
доповідач, значно посилити патріотичне 
виховання молоді, постійно вести вій
ськово-патріотичну роботу серед юнац
тва. Ми повинні тримати порох сухим, 
робити все потрібне, щоб кожна молода 
радянська людина в будь-яку хвилину 
була готова стати із зброєю в руках на

захист Батьківщини, на захист завоювань 
соціалізму.

Комсомольським організаціям треба 
буде немало зробити для здійснення 
закону «Про загальний військовий обо
в’язок». По-перше, необхідно допомог
ти організувати якісне проведення по
чаткової військової підготовки у школах, 
вищих і середніх спеціальних учбових 
закладах, забезпечити високий рівень 
підготовки допризовників і призовників 
у навчальних пунктах, створених у кол
госпах і радгоспах, на підприємствах і 
будовах. По-друге, ми повинні допомог
ти комітетам ДТСААФ у збільшенні чис
ла навчальних організацій оборонного 
товариства, зміцненні їх бази, послати 
в них заступниками по політичній частині 
найкращих комсомольських активістів. 
По-третс, комітети комсомолу повинні 
добиватись розширення мережі військо
во-патріотичних клубів, об’єднань, табо
рів, добизатися здачі кожним допризов
ником нормативів комплексу «Готовий 
до захисту Батьківщини». Комсомольські 
організації повинні і далі удосконалюва
ти шефство над Військово-Морським і 
Військово-Повітряним Флотами СРСР. 
Особливої комсомольської уваги, чуй
ності і сердечності заслуговують наші 
доблесні прикордонники, які пильно 
охороняють священні рубежі нашої 
Батьківщини. Нам слід взяти комсомоль
ське шефство і над вищими військово- 
політичними та командними училищами. 
Бюро ЦК ВЛКСМ вносить пропозицію 
про організацію змагання між міськими, 
районними і первинними комсомоль
ськими організаціями за кращу поста
новку спортивної і оборонно-масової 
роботи.

Вся радянська молодь, говорить да
лі доповідач, палко і одностайно схва
лює зовнішньополітичну діяльність По- 
літбюро ЦК КПРС, підсумки жовт
невого (1968 р.) Пленуму ЦК пар
тії. Центральний Комітет КПРС дав ви
соку оцінку діяльності комсомолу 
в міжнародному молодіжному русі. 
ВЛКСМ завжди усвідомлював свій кла
совий обов’язок перед нашими ровес
никами о інших країнах. Боротьба проти 
імперіалізму і реакції, за мир, демокра
тію, соціальний прогрес і торжество ідей 
соціалізму, підтримка всього передово
го, прогресивного □ молодіжному русі 
становили і становлять суть міжнародної 
діяльності ВЛКСМ.

Активною силою в міжнародному мо
лодіжному русі є братні спілки молоді 
соціалістичних країн, з якими ВЛКСМ 
підтримує найтісніші відносини. У бо
ротьбі проти імперіалізму й реакції, за 
торжество ідей соціалізму Ленінський 
номсомол активно співробітничає з ко
муністичними спілками молоді капіта
лістичних країн, багато з яких виросли в 
значну політичну силу. У більшості країн 
Азії, Африки, Близького і Середнього 
Сходу, Латинської Америки Діють про
гресивні молодіжні організації. Комсо

мол здійснює з ними постійний обмін 
делегаціями, інформацією, співробітни
чає в проведенні різних міжнародних 
заходів. Молодіжні організації країн, 
які розвиваються, черпають багато ко
рисного для своєї організаційної і полі
тичної роботи з п'ятдесятирічного досві
ду ВЛКСМ.

Комсомол проводить велику роботу 
по розвитку руху солідарності з героїч
ним В’єтнамом, з народами і молоддю 
арабських країн, з національно-визволь
ним рухом проти колоніалізму, з моло
дими демократами і патріотами, які бо
рються проти націзму, мілітаризму і ре
ваншизму у ФРН, проти диктаторських і 
реакційних режимів. Ленінський комсо
мол завжди виступав і виступає за всіля
ке зміцнення єдності революційної і 
прогресивної молоді світу, Всесвітньої 
федерації демократичної молоді і Між
народного союзу студентів.

Завдання комуністичного будівництва 
вимагають виховувати молоде покоління 
таким, що усвідомлює нерозривний 
зв’язок езоїх ідеалів з великими ділами 
народу, має високу громадсько-політич
ну активність, здатне управляти ділами 
суспільства і держави, говорить тов. Тя- 
жельников.

Широкі можливості для успішного 
розв'язання цього завдання, для вихо
вання молодої людини активним борцем 
за комунізм відкриває Постанова ЦК 
КПРС, яка є новим проявом піклування 
партії про підвищення ролі комсомолу 
на всіх ділянках господарського, куль
турного і державного будівництва, про 
надання йому нових великих прав.

Вплиз комсомольської організації на 
молоду?люди:<у прямо зв’язаний з тим, 
наскільки активно бере учссть вона у 
розв’язанні завдань, якими живе колек
тив заводу, колгоспу або інституту, як 
допомагає молодим людям у здійснен
ні їх життєвих планів.

Шефство над найважливішими народ-

негосподарськими об’єктами, освоєння 
Сибіру і Далекого Сходу, боротьба за 
науково-технічний прогрес, за приско
рення темпів розвитку сільського госпо
дарства і піднесення культури села, 
діяльність студентських будівельних за
гонів — все це, безперечно, сприяє 
зростанню авторитету комсомолу серед 
молоді і всього народу.

Говорячи про залучення молоді до 
управління справами суспільства, допо
відач підкреслив, що це є важливим 
фактором виховання у підростаючого 
покоління високої політичної активності. 
Тривожить той факт, що до 40 процентів 
комсомольців не мають громадських 
доручень, а чимало комсомольців фор
мально ставляться до їх виконання.

У 1968 році до комсомолу вступило 
близько чотирьох мільйонів чоловік. 
Наше завдання полягає в тому, щоб 
ножного з них прилучити до активної 
роботи в комсомолі, щоб ножному до
помогти стати справжньою радянською 
людиною. Ми повинні добитися, щоб 
виконання громадського доручення ста
ло органічною потребою комсомольця.

В ході останніх виборів до місцевих 
Рад було обрано більш як 334 тисячі 
депутатів віком до 29 років, серед них 
понад 98 тисяч членів ВЛКСМ, Це вели
ка армія. На жаль, ми рідко практикує
мо звіти молодих депутатів перед ком
сомольцями і молоддю, ще рідше допо
магаємо їм у виконанні депутатських 
обов'язків.

Новим вияеом піклування партії про 
молоде покоління, відзначив далі 
тов. Тяжельников, є утворення Постійних 
депутатських комісій в справах молоді у 
Верховній Раді СРСР, Верховних Радах 
союзних і автономних республік, місце
вих Радах. Комсомольським комітетам 
треба виявити максимум уваги до цих 
комісій, встановити з ними тісні, ділові 
зв'язки.

Важливе значення для зростання гро
мадської активності молодого покоління 
має його участь у народному контролі, 
в діяльності штабів і загонів «Комсо
мольського прожектора». У переддень
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Ще зовсім недавно за 
околицею села Капітан
ки гуляв у хлібах степо
вий вітер. А потім неспо
дівано розкинулося там 
наметове містечко, і капі
танці часто чули, як лунали 
звідти пісні та жарти. 
Допізна біля наметів за
сиджувались веселі при* 
шельці. З усього цього не 
важко було здогадатися, 
що по сусідству оселила
ся молодь. Тепер уже ні 
для кого не було загад
кою, що то будівники ні
келевого заводу.

Тоді ж починалася і тру
дова слава комсомоли 
Побужжя. Вона росла ра
зом з будовою — від 
першого каменя, закладе*

ного у фундамент, до 
водських корпусів. І < 
годні, озираючись на ко
роткий, але багатий по
діями шлях комсомоль
ської організації, бачиш, 
що зроблено багатої Бу
дівництво заводу підхо
дить до кінця. Там, де ко
лись біліли намети, вирос
ло сучасне робітниче се
лище. Це все справа рук 
комсомольців і молоді за
воду. 50-річному ювілею 
Спілки вони рапортували 
про трудові звершення, а 
сьогодні стали па ленін
ську трудову вахту.

В усіх первинних комсо
мольських організаці я х 
відбулися збори, на яких 
кожен молодий виробнич
ник взяв зобов’язання бо
ротися за підвищення 
продуктивності праці, за 
економію і бережливість, 
брати активну участь у 
суспільно - політич н о м у 
житті, підвищувати свій 
фаховий та ідейний рі
вень.

Розглянувши в комітеті 
комсомолу індивідуальні

і за- 
сьо-

зобов’язання, ми вироби
ли чіткі плани но гідній 
зустрічі 100-річчя від дня 
народження В. І. Леніна. 
Лій хочемо прийти до зна
менної дати з високими 
показниками в роботі. 
П’ятирічку виконаємо до 
7 листопада 1970 року. 
Кожний дев’ятий член 
Спілки матиме середню 
або вищу освіту, на кош
ти, зароблені під час су- 
ботників, обладнаємо ле
нінські кімнати, висадимо 
в селищі сотні дерев, за
кладемо парк імені В. І. 
Леніна.

Це основні віхи, по 
яких комсомол Побужжя 
йтиме до славного 100-річ
чя. Через кожні два міся
ці комітет комсомолу під
водитиме підсумки зма
гання і широко інформу
ватиме про це КОМСОМОЛЬ
ЦІВ і молодь.

Ми підтримуємо звер
нення комсомольсько-мо
лодіжної бригади Лідії 
Черезової із заводу «Чер
вона зірка». Хочеться 
знати, як ідуть справи у 
наших ровесників на ін
ших підприємствах, що 
вже зроблено ними, які 
плани на майбутнє. Почу
ти від вас про це будемо 
раді. Пишіть нам на комі
тет.

ЗО грудня минає 50 років з дня утворення Комуністичної парті? (більше* 
винів) Білорусії, а 31 грудня — 50 років Білоруській Радянській Соціаліс
тичній Республіці.

Но фото: столиця Білоруської РСР Мінськ. 
Вид на місто з боку Привокзальної площі.

Фото В. ЛУПЕИКА (Фотохроніка ТАРС).

Сяргей ПАНІЗН1К

І. ВЛАСЮК, 
секретар комітету 
комсомолу Побузь- 
кого нікелевого ком
бінату.

Колись давно між двох шнурів
пшениці 

Спинились двоє. Перший половій 
Став на межу й назвався українцем, 
А інший — «білорус» себе нарік.

Обоє сіли і на рідних мовах 
Загомоніли в ранішній імлі,

І хліборобська та була розмова — 
Найперша дипломатія землі.

Сусід сусіду вірив і охоче 
Допомагав— коли хто позове.
Про Україну марить Богданович, 
На Білорусі Каменяр живе.

Тут Січ бунтарська єдністю опалить 
Та й сколихне, як хвиль тугий ускіс, 
Здається, ліс тривожного Купали 
Гойда Тараса неспокійний ліс.

Я синьооким краєм, знай, горджуся3 
Куди б у мандри вітер не послав.
11е жив би в серці сум за Білоруссю —? 
Я б Україну мамою назвав.

Переклав з білоруське! Валерій ЮР'ЄВ.
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Пленум ЦК ВЛКСМ
(Продовження).

ювілейного року майже 4 мільйони мо
лодих людей стали учасниками всесоюз
ного рейду за економію і ощадливість, 
і кожний четвертий вніс конкретну про
позицію по удосконаленню виробництва. 
Мільйони карбованців, заощаджених для 
народного господарства, — такий еко
номічний підсумок рейду.

Доповідач відзначає, що завжди ве
ликий авторитет комсомолові в народі 
створювала його активна боротьба з 
антигромадськими явищами. Треба вес
ти повсякденну, конкретну роботу по 
викорененню правопорушень і злочин
ності серед підлітків і молоді.

Недавно президія ВЦРПС прийняла 
рішення про створення комісій по ро
боті з молоддю при всіх фабрично-за
водських і місцевих комітетах профспі

лок, рекомендувала включати до складу 
профспілкових органів більше молоді, 
представників комсомолу. Треба сміли
віше і ширше висувати для такої діяль
ності комсомольців-ентузіастів, знавців 
конкретної справи.

Після XV з'їзду ВЛКСМ немало зроб
лено для організаційно-політичного зміц
нення комсомольських організацій, удо
сконалення форм і методів комсомоль
ської роботи. За два останніх роки у 
провідних галузях промисловості число 
комсомольців-робітників збільшилось на 
210 тисяч чоловік. За цей же час більш 
як шістсот тисяч комсомольців рекомен
довано і прийнято в ряди Комуністичної 
партії. Тепер весь наш радянський народ 
готується до сторіччя з дня народження 
В. І. Леніна, сказав наприкінці Є. М. Тя- 
жельников. Для спілки молодих ленінців 

ювілей вождя не тільки велике І радісне 
свято, це насамперед звіт комсомолу 
перед партією і народом про те, як ви
правдує він «найзеличніше з імен», як 
виконує заповіти Ілліча. Ми пропонуємо 
підтримати ініціативу комсомольських 
організацій Москви, Ленінграда, Улья
новська, України, Латвії, які виступили з 
почином зустріти ленінський ювілей 
ударною роботою і особистими трудо
вими подарунками.

Від імені Бюро ЦК ВЛКСМ тов. Тя- 
жельникоа вносить на обговорення пле
нуму пропозицію провести в 1969-— 
1970 роках всесоюзний ленінський залік 
комсомольців і молоді, який повинен 
ще раз продемонструвати вірність мо
лодого покоління ленінським заповітам.

Кожен рядок Постанови ЦК КПРС 
і Про п’ятдесятиріччя ВЛКСМ і завдання

28 грудня ЮвН року
комуністичного виховання молоді», при
вітання ЦК КПРС Ленінському комсомо
лові, промови Л. І. Брежнєва на урочис
тому пленумі, сказав доповідач, —. 
переконливий доказ щедрого піклуван
ня партії про радянську молодь, під
твердження великого довір'я до комсо
молу. Комсомольці, радянська молодь 
вважають своїм святим обов’язком від
повісти на батьківське піклування пар
тії, її ленінського Центрального Коміте
ту ударною працею, відданим служін
ням Батьківщині, готовністю виконати П 
будь-яке завдання.

Потім розгорнулися дебати. 0 них взя
ли участь перший секретар ЦК ЛКСМ 
України О. С. Капто, слюсар Салават- 
ського нафтохімічного комбінату, сек
ретар комітету комсомолу Р. Г. Богда
нов, перший секретар Ленінградського 
обкому ВЛКСМ Р. В. Ніколаєв, секретар 
комітету ВЛКСМ Томського державного 
університету М. М. Петрухіна, перший 
секретар ЦК ЛКСМ Грузії Р. В. Метреве- 
лі, секретар правління Спілки письмен
ників СРСР О. Б. Чакоеський та інші.

КОМСОМОЛЬСЬКА РІЛЛЯ
26 грудня у Москві про

довжував роботу пленум 
ЦК ВЛКСМ. Його учасники 
перейшли до обговорення 

І другого пункту порядку 
денного. З доповіддю 
«Про завдання комсомоль
ських організацій по учас
ті в дальшому розвитку 
сільського господарства у 
світлі рішень жовтневого 

І (1968 р.) Пленуму ЦК
вд КПРС» виступив секретар 
Я ЦК ВЛКСМ В. Т. Дувакін.

Пленум ЦК КПРС, який 
:| відбувся ЗО — 31 жовтня, 

і розглянув надзвичайно 
З важливі питання дальшого 
5 роззиіку сільського гос

подарства країни і зовніш- 
і ньої політики СРСР, під

креслив доповідач. Комсо
мол. вся радянська мо
лодь беруть активну 
участь у здійсненні рішень 
партії по дальшому підне
сенню сільського госпо- 

Ідарства. Близько 10 міль
йонів юнаків і дівчат, у 
тому числі 2,5 мільйона 
комсомольців, працюють 
на найрізноманітніших ді
лянках сільськогосподар
ського виробництва.

Участь у боротьбі за 
утвердження нового жит
тя на селі — одна з най- 
славніших традицій Ленін
ського комсомолу. Його 
вихованці з гвинтівкою в 
руках створювали перші 
комуни, несли знання і 
культуру в сел я н с ь к і 
сім’ї, будували колективні 
господарства, забезпечу
вали країну хлібом в суво
ру годину Вітчизняної вій
ни, освоювали неосяжні 
простори цілинних степіз. 
Справу своїх батьків і 
старших братів успішно 
продовжують КОМСОМОЛЬ
ЦІ шістдесятих років.

Виконуючи рішення XV 
з’їзду ВЛКСМ, продовжу
вав В. Т. Дувакін, комсо
мольські організації шеф
ствують над механізацією 
трудомістких процесів і 
електрифікацією сільсько
господарського виробни
цтва, беруть активну 
участь у здійсненні про
грами хімізації та меліо
рації земель, у боротьбі 
за культуру землеробства 
і тваринництва, за збіль
шення виробництва про
дукції.

Всіх радянських людей 
радують результати ни
нішнього сільськогоспо
дарського року. Вся краї
на пишається трудовим 
подвигом оренбурзьких 
хліборобів. Землероби по
сушливого степового краю 
виростили небачений уро
жай і продали державі 360 
мільйонів пудів першо
сортного зерна. Дуже ва- 

! І гомий вклад в цю перемо- 
■ гу внесли комсомольці, 
ж молодь Оренбуржя.
В Велику роботу по мобі

лізації молоді на бороть
ся бу за урожай цього року 
Е провели комсомольські 
■ і організації Курганської, 
В Челябінської, Саратов

ської, Куйбишевської, Кус
танайської, Уральської об
ластей, Башкирської і Та
тарської автономних рес
публік, Краснодарського і 
Красноярського країв.

Досягнення і успіхи в 
сільському господарстві 
безперечні і очевидні. Але 
жовтневий Пленум Цент
рального Комітету партії 
підкреслив, що поряд з 
досягненнями в розвитку 
сільського господарства є 
хиби і нерозв’язані питан
ня.

Пленум схвалив і визнав 
своєчасними пропозиції, 
розроблені Політбюро ЦК 
КПРС, про основні напря
ми і заходи дальшого роз
витку сільського господар
ства, підкресливши, що 
найважливіше політичне, 
загальнопартійне, загаль
нодержавне завдання по
лягає в тому, щоб у дуже 
короткі строки набагато 
перевершити сучасний оі- 
вень сільськогосподар
ського виробництва.

Великі соціально-еконо
мічні заходи, здійснені за 
останні роки на селі, ство
рюють найсприятливіші 
умови для праці і життя 
сільської молоді.

У доповіді на жовтне
вому Пленумі Генераль
ний секретар ЦК КПРС 
Л. І. Брежнєв сказав: «Пар
тія сподівається, що наша 
молодь внесе свій гідний 
вклад у розвиток сільсько
го господарства. Молодь, 
яка оволоділа основами 
науки, з її кипучою енер
гією і любов’ю до знання, 
чутливістю до всього но
вого, — це майбутнє на
шого села».

Партія вірить у наші си
ли, в наші творчі можли
вості, в соціальну зрілість 
радянської молоді. Немає 
більшої честі для комсо
мольця, для молодої лю
дини нашої соціалістичної 
Батьківщини, ніж самовід
даною працею відповісти 
на заклик партії, завжди, 
на будь-якій ділянці ви
правдувати звання будів
ника комунізму.

Активне залучення ком
сомольців і молоді до 
здійснення планів партії 
по дальшому розвитку 
сільського господарства 
буде й далі одним з го
ловних завдань Ленінсько
го комсомолу.

( В. Дувакін нагадав учас
никам пленуму, що уже в 
найближчі роки необхідно 
піднести валові збори зер
на до 190 — 200 мільйонів 
тонн. Для досягнення та
кого рівня необхідно під
вищити врожайність по 
країні до 16 — 17 центне
рів з гектара, або на 5—6 
центнерів більше, ніж у 
середньому за останні 5 
років. Треба буде значно 
піднести орожайність і ва
лове виробництво інших 
культур.

Це грандіозне завдання. 
Скільки праці, енергії, 

вміння і знань вимагатиме 
його розв’язання від зем
леробів, усіх радянських 
людей! Комсомольські ор
ганізації нагромадили пев
ний досвід залучення мо
лоді до боротьби за під
вищення врожайності.

На початку цього року 
Центральний Комітет ком
сомолу підтримав ініціа
тиву передових комсо
мольсько - молод і Ж Н И X 
бригад, механізованих за
гонів і ланок, які вступили 
у змагання за одержання 
високих урожаїв при най
менших затратах праці. 
У колгоспах і радгоспах 
створено тисячі молодіж
них колективів. Більшість 
з них широко застосову
ють досягнення науки і пе
редового досвіду, прогре
сивну технологію вирощу
вання культур, впроваджу
ють комплексну механіза
цію, вміло використову
ють добрива, шукають оп
тимальні форми організа
ції і оплати праці;

Головний шлях збіль
шення виробництва рису— 
розширення посівних площ 
та підвищення врожайнос
ті, продовжував допові
дач. В різних зонах країни 
працюють прославлені 
майстри-рисоводи. Най
важливіше завдання комі
тетів комсомолу, спеціаліс
тів — допомогти молодим 
рисоводам освоїти досвід 
майстрів, розвивати Тх 
прагнення до творчої ро
боти на землі.

У Постанові жовтневого 
Пленуму ЦК КПРС, сказав 
В. Т. Дувакін, є слова, 
звернуті безпосередньо до 
комсомолу: «Пленум ЦК 
підтримує ініціативу ком
сомольських організацій, 
які взяли шефство над бу
дівництвом найважливі
ших водогосподарських 
об'єктів, і закликає ком
сомол, нашу славну мо
лодь ще активніше вклю
читися в здійснення широ
кої програми меліорації 
земель».

На всіх етапах історії 
соціалістичної держави 
партія довіряла комсомо
лові розв’язання найваж
ливіших завдань господар
ського будівництва. Це 
свідчення великої віри в 
сили молоді, її готовності 
до трудового подвигу. 
Партія знову доручає нам 
дуже відповідальну ділян
ку роботи. Програма ме
ліорації земель, здійсню
вана в нашій країні, не 
має собі рівних у світо
вій практиці. Якщо в 1966 
році площа меліорованих 
земель становила 15 міль
йонів гектарів, то до 1975 
року вона зросте більш як 
у 2 рази.

Попереду нелегка робо
та. Йдеться про освоєння 
нових земель у малооб
житих районах, місцях, 
нерідко віддалених від 

культурних і промислових 
центрів.

Комсомол уже чимало 
робить для успішного 
здійснення програми ме- 
ліооації земель, наміченої 
травневим (1966 р.) Пле
нумом ЦК КПРС.

Над спорудженням ба
гатьох водогосподарських 
об’єктів, обводненням но
вих масивів, будівництвом 
рисових систем шефству
ють комсомольські органі
зації республік Середньої 
Азії, України, Казахстану і 
Північного Кавказу. З ак
тивною участю комсомолу 
будуються Каракумський, 
Північнокримський, Кар- 
шинський магістральні ка
нали. Збудовано нові рад
госпи в Голодному Степу, 
в зоні Каракумського ка
налу, в Казахстані і Кара
калпакії.

Багато комсомольських 
організацій Російської Фе
дерації беруть активну 
участь у роботі по поліп
шенню земель. На Украї
ні працює близько 600 
комсомольсько - молодіж
них меліоративних загонів. 
Більш як 10 років комсо
мольські організації Лат
вії беруть участь у про
веденні меліоративних ро
біт.

Але все це тільки поча
ток роботи, підкреслив 
доповідач. Меліорація та 
іригація земель повинні 
стати ударною справою 
всього Ленінського комсо
молу

Бюро ИК ВЛКСМ пропо
нує у 1969 році оголосити 
громадський призов моло
ді на будівництво найваж
ливіших водогосподар
ських об'єктів, зміцнити 
молодими кадрами всі бу
дови меліорації.

Комсомол пройшов шко
лу цілини, нагромадив до
свід ударного будівни
цтва, треба широко вико
ристати цей досвід, взяти 
з нього все краще, засто
сувати відповідно до но
вих умов.

Складовою частиною 
підвищення родючості 
грунтів є боротьба з віт
ровою та водною еро
зією.

Берегти і охороняти 
землю — значить примно
жувати багатства Батьків
щини. Піклуванням про 
охорону і краще викорис
тання земель пронизаний 
кожний рядок недавно за
тверджених сесією Вер
ховної Ради СРСР «Основ 
земельного законодавства 
Союзу РСР і союзних рес
публік». Перед комсо
мольськими організаціями 
стоїть велике завдання по 
пропаганді та роз’яснен
ню нового закону, вихо
вання у молоді бережно
го, хазяйського ставлення 
до землі, почуття відпові
дальності за це загально
народне добро.

Доповідач підкреслив, 
що велику увагу Пленум 
ЦК КПРС приділив питан
ням дальшої всебічної хі
мізації сільського госпо
дарства, спинився на зав
даннях комсомолу в цій 
важливій галузі.

Дальший розвиток сіль
ського гослодарсіва, під
креслив доповідач, нероз
ривно зв’язаний з його 
технічною оснащеністю. 
Тепер у колгоспах і рад
госпах країни 1 млн. 557 
тис. тракторів, 553 тисячі 
комбайнів. Партія поста
вила завдання прискорити 
перехід від часткової до 
комплексної механізації' 
всіх галузей сільськогос
подарського виробництва. 
В. Т. Дувакін заявив, що 
важлива роль у цій справі 
належить комсомолові.

Далі доповідач відзна
чив, що перед комітетами 
комсомолу підприємств 
тракторного і сільськогос
подарського машинобуду
вання стоїть завдання мо
білізувати молодь на ак
тивну боротьбу за вико
нання державних планів, 
за підвищення продуктив
ності праці і поліпшення 
якості виготовлюваних ма
шин.

Великі завдання по удо
сконаленню машин стоять 
перед комсомоль ц я м и 
конструкторських бюро і 
проектних організацій.

У ході Всесоюзних ком
сомольських зборів, при
свячених 50-річчю ВЛКСМ, 
сказав далі В. Т. Дувакін, 
молоді робітники Волго
градського тракторного 
заводу виступили з про
позицією — за рахунок 
економії і ощадливості, 
скорочення браку, непро
дуктивних витрат і втрат 
робочого часу створити 
всесоюзний фонд, який 
забезпечить виготовлення 
стотисячної колони трак
торів. Підрахувавши свої 
можливості, наміти в ш и 
конкретні заходи, молодь 
заводу вирішила внести у 
фонд колони 3,4 мільйона 
карбованців. ЦК ВЛКСМ 
підтримує цю чудову іні
ціативу молодих колгосп
ників і робітників, вважає 
за потрібне оголосити все
союзне змагання комсо
мольців і молоді промис
лових підприємств, кол
госпів і радгоспів за еко
номію коштів та матеріа
лів для створення стоти
сячної тракторної колони 
до дня народження В. І. 
Леніна.

Доповідач відзначив, що 
паотія надає великого зна
чення розвиткові тварин
ництва, бо від успіхів цієї 
галузі залежить забезпе
чення населення нашої 
країни м'ясом, молоком 
та іншими найважливіши
ми продуктами харчуван
ня, а промисловості — 
сировиною, У розв’язанні 
цих питань багато можуть 
зробити комсомольські 

організації. Це добре по
казав проведений у мину
лому році всесоюзний 
огляд культури виробни
цтва і умов праці на тва
ринницьких фермах. В 
ньому брало участь 30 ти
сяч комсомольсько-моло
діжних колективів.

Нам необхідно, сказав 
секретар ЦК ВЛКСМ, по
стійно вивчати і поширю
вати кращий досвід робо
ти комсомольських орга
нізацій серед молодих 
тваринників, більше при
діляти уваги цій галузі ви
робництва, підвищенню 
продуктивності праці і 
рентабельності ферм.

Доповідач підкреслив, 
що велику тривогу в ос
танні роки викликає ско
рочення числа молоді, яка 
працює у тваринництві. 
Тільки за минулий рік 
кількість комсомольців на 
фермах скоротилася на 
92 тисячі. Негативно впли
ває на .закріплення моло
дих кадрів слабка механі
зація і недосконала орга
нізація праці, невпорядко- 
ваний робочий день. Все 
це перешкоджає молоді 
підвищувати кваліфікацію, 
не залишає вільного часу 
для навчання, відпочинку, 
занять спортом.

Комсомольські органі
зації повинні весь час 
дбати про створення не
обхідних умов для навчан
ня і відпочинку молодих 
тваринників, створювати 
комсомольсько - молодіж
ні колективи на фермах, 
організувати дійове зма
гання серед молодих тва
ринників за збільшення 
виробництва і підвищення 
якості та зниження собі
вартості продукції.

Надзвичайно важливе 
завдання комсомолу, ска
зав далі В. Т. Дувакін, го
тувати гідну зміну кол
госпному і радгоспному 
селянству, виховувати мо
лодого хлібороба, який 
любить працю, землю, во
лодіє сучасними знання
ми і передовою культу
рою.

Значне зростання ма
шинного парку вимагати
ме в найближчі роки під
готувати не менш як 4,4 
млн. трактористів-маши- 
ністів і приблизно 3,2 млн. 
шоферів. До 1970 року 
колгоспам і радгоспам по
трібно буде близько 350 
тисяч спеціалістів - елек
триків. І кому, як не моло
дим, грамотним людям 
оволодівати цими потріб
ними професіями.

Головною кузнею підго
товки висококваліфікова
них кадрів є сільські про
фесійно-технічні училища. 
Центральний Комітет 
ВЛКСМ приділяє постійну 
увагу поліпшенню роботи 
комсомольських органі
зацій професійно-техніч
них училищ.

Набирають великого по
ширення й інші форми 
підготовки кадрів для се
ла. З ініціативи комсо
мольських організ а ц і й 

(Закінчення на 5-й стор.).
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створено курси, гуртки, 
■фоли передового досві
ду, в яких сільська мо
лодь підвищує свою ква
ліфікацію, майстерність, 
оволодіває суміж ними 
професіями. Дедалі біль
шу популярність здобу
вають професійні конкур
си, що. як показала прак
тика, є не тільки чудовою 
школою вдосконалення 
майстерності, а й актие- * 
ною формою пропаганди 
масових сільськогосподар
ських професій. Централь
ний Комітет комсомолу 
разом з Міністерством 
сільського господарства 
СРСР прийняли постанову 
про щорічне проведення 
таких конкурсів з усіх ос
новних сільськогосподар
ських професій.

Нам треба і далі приді
ляти увагу навчанню мо
лоді механізаторе ь к и х 
спеціальностей, сказав до
повідач, ні на хвилину не 
забуваючи, що механіза
тор сьогодні — головна 
сила в сільськогосподар
ському виробництві.

Інтереси села вимага
ють організації масової 
підготовки кваліфікованих 
кадрів і з інших професій, 
які користуються великою 
популярністю серед дів
чат.

Важко переоцінити, під
креслив доповідач, роль 
молодих учених і спеціа
лістів сільського госпо
дарства в розвитку кол
госпного і радгоспного ви
робництва, в усьому со
ціально - економі ч н о м у 
житті села.

Багато комітетів комсо
молу допомагають моло
дим агрономам, зоотехні
кам, інженерам, економіс
там зайняти своє місце у 
виробничому колективі, 
залучають їх до виховання 
молоді. Але, на жаль, у 
нас ще дуже багато хиб у 
роботі комітетів комсомо
лу з студентами сільсько
господарських вузів і тех
нікумів, а також з моло
дими спеціалістами і вче
ними. І як результат — 
небажання деяких випуск
ників працювати за спе
ціальністю,. велика плин- 

Іність молодих спеціалістів.
Говорячи сьогодні про 

участь комсомолу в даль
шому розвитку сільсько
господарського виробни
цтва, продовжував допо- 

. відач, ми повинні особли- 
Іау увагу приділити вихо

ванню тих, кому завтра 
будуть довірені штурвали 
тракторів і комбайнів, уп
равління величезним ви
робництвом, підготовка 

гідної зміни селянства _
завжди була важливим зав
данням сільської школи

Цьому треба підпоряд
кувати всю навчально-ви
ховну роботу з сільській 
щкол». І проводити її тре
ба не тільки силами педа
гогічного колективу, а з 
широкою участю громад
ських організацій, керів
ників, спеціалістів госпо
дарств та батьків.

Для мільйонів юнаків і 
дівчат справжньою шко
лою трудового загарту
вання, виховання любові і 
навичок творчого ставлен
ня до праці в сільському 
господарстві стали учнів
ські виробничі бригади, 
шкільні табори праці і від
починку, робота в юннат- 
ських гуртках і на при
шкільних дослідних ділян-. 
ках.

У прийнятій недавно по
станові ЦК ВЛКСМ, Мініс
терства освіти СРСР, Міні
стерства сільського госпо
дарства СРСР «Про поліп-' 
шення роботи учнівських 
виробничих бригад» роз
роблено конкретні заходи 
по зміцненню навчально- 
матеріальної бази бригад. 
У розпорядження школя
рів виділяється техніка, на 
наукову і педагогічну ос
нову ставиться нормуван
ня та оплата праці учнів. 
Комсомольським організа
ціям треба виявити макси
мум наполегливості, енер
гії та заінтересованості в 
реалізації цієї постанови.

Говорячи про виховання 
в учнів любові до праці 
землероба, особливо слід 
підкреслити величезну 
роль сільського вчителя. 
Школа, вчитель дають пу
тівку в життя молодим 
хліборобам, прищеплюють 
дітям любов до рідної 
землі, сільськогосподар
ської праці.

Увага до вчителя, до 
його благородної праці, 
постійне піклування про 
умови його життя повинні 
бути властиві кожному 
комсомольському праців
никові, кожному активіс
тові.

Ми вважаємо, заявив 
секретар ЦК ВЛКСМ, що 
напередодні 100-річчя з 
дня народження В. І. Лені
на розв'язання питань по
ліпшення діяльності сіль
ської школи повинно ста
ти найважливішою спра
вою для кожної комсо
мольської організації.

Доповідач говорив про 
важливість підвищення за
гальної освіти сільської 
молоді. Коли взяти до ува
ги велетенський розмах 
технічного переозброєн-

ня сільського господарст
ва, його інтенсифікацію, 
науковий прогрес, то ста
не зрозумілою гострота 
цієї проблеми в сучасний 
момент.

Сьогодні на порядку 
денному загальна десяти
річна освіта. Неважко зро
зуміти, яку величезну ро
боту має провести кожна 
комсомольська організа
ція.

В політичній роботі на 
селі особливе місце нале
жить клубу. Через розум
ну організацію дозвілля, 
через формування соці
ально значимих інтересів 
людей та об’єднання їх за 
цими інтересами, через 
художню, спортивну та ін
шу самодіяльність клуб 
здійснює величезний ви
ховний вплив на молодь.

Не можна не висловити 
найсерйознішої занепоко
єності станом і розвитком 
народної художньої твор
чості. З репертуару бага
тьох самодіяльних і про
фесіональних хорів зникла 
народна пісня області, 
краю, республіки, пропа
дає своєрідність виконав
ських і співочих прийомів і 
традицій, властивих кожній 
місцевості. Треба випра
вити це.

Комітети комсомолу по
винні виступати ініціатора
ми проведення фестива
лів, свят народних пісень і 
тзнців, виставок народної 
творчості, конкурсів само
діяльних поетів.

У формуванні духовно
го світу молоді велика 
роль належить книзі. Те
пер у країні 500 тисяч 
бібліотечних прац вників. 
За роки існування Радян
ської влади книжковий 
фонд зріс у 50 раз! Жодна 
країна світу не мас такої 
велетенської бібліотеки!

Але сьогодні ми повин
ні визнати, що наша ком
сомольська практика бід
на формами роботи з кни
гою, газетою, журналом.

Гармонійний розвиток 
особи немислимий без фі
зичного виховання під
ростаючого покоління. Ос
таннім часом фізична 
культура і спорт дедалі 
ширше входять у життя 
сільської молоді. Але до
сі в розвитку фізкультуо- ДИХ 
ного руху на селі ще ду
же багато хиб. Головна з 
них — відсутність масо
вості. Навряд чи можна
вважати нормальним, що 
серед тих, хто регулярно 
займається спортом, мало 
механізаторів, працівників 
тваринництва, людей фі
зичної праці.

Комсомол — душа спор

тивного руху. Комсомоль
ські організації повинні 
вжити всіх необхідних за
ходів для залучення всіх 
юнаків і дівчат до ре 
гуляоних занять спортом.

У процесі виховання 
любові до рідного кол
госпу, радгоспу ми нерід
ко недооцінюємо навко
лишню обстановку, таку 
специфічну для села.

Патріотизм ніколи не 
був поняттям абстракт
ним Усі ми любимо Вол
гу блакитну дорогу Росії, 
схиляємось перед красо
тами Півночі і тайги, але 
у кожного в душі є своя 
річка: Серебрянка або
Кам’янка, у кожного своє 
заповітне місце.

Хіба не ясно, що образ 
рідних сіл назавжди зали
шається в пам’яті, в душі 
молодої людини.

Безперечно, комсомол 
багато зробив для благо
устрою села. Тисячі сту
дентських загонів будують 
у найвіддаленіших селах 
країни школи і лікарні, 
житло і культурно-побуто
ві заклади. Тільки за один 
трудовий семестр, присвя
чений ювілеєві Ленінсько
го комсомолу, вони здали 
в експлуатацію понад 
п'ять тисяч об'єктів на за
гальну суму в 93 мільйони 
каобоганців.

За десять років патріо
тичний рух радянського 
студентства виріс у вели
чезну силу, здатну при
скорити перетвооення се
ла зміну його обличчя.

Сьогодні можна говори
ти про великий досвід 
черкаських, . курських, бі
лоруських комсомольців. 
Молодь кровно заінтере
сована у перспективах бу
дівництва на селі. Участь 
у сільському будівни
цтві — удаона справа ком
сомолу в боротьбі за гід
ну зустріч 100-річчя з дня 
народження Володимира 
Ілліча Леніна.

Успіх роботи по куль
турному перетворенню се
ла. продовжував В. Т. Ду- 
вак.'н, великою мірою за
лежить від того, наскіль
ки активно до цієї роботи 
залучений численний за
гін сільської інтелігенції. 
Масове залучення 

спеціалістів 
мадського життя 
розглядає як одне з важ
ливих завдань комсомолу.

Ми з великим задово
ленням . говоримо про 
зрослий авторитет комсо
молу, підвищення його 
активності, збага че н н ч 
комсомольської роботи на 
селі новими формами, 
заявив доповідач.

МОЛО
ДО гро- 

партН

Орден Жовтневої Рево
люції на прапорі Всесо
юзної Ленінської Кому
ністичної Спілки Молоді, 
вручення урядових наго
род 37 первинним, район
ним і міським комсомоль
ським організаціям є ви
знанням заслуг нашої 
Спілки перед усім радян
ським народом. Серед на
городжених 11 сільських 
районних комсомольських 
організацій. Про роботу 
кожної з них можна бу
ло б сказати багато теп
лих слів.

Доповідач відзнзчив, що 
хороша робота комсо
мольської організації за
лежить від. умілого вожа
ка, наполегливого і авто
ритетного, вимогливого до 
себе і товаришів, грамот
ного, який добре орієнтує
ться в проблемах, що 
стоять перед селом. Та
ких вожаків ми повинні 
знаходити в комсомоль
ському середовищі, рос
тити їх, допомагати удо
сконалюватись. відточува
ти свою майстерність, не 
допускати частої зміню
ваності.

- На ділі ж змінюваність 
секретарів первинних ком
сомольських організацій в 
біль пості областей щоро
ку досягає 50 процентів. 
Приблизно така ж карти
на і з кадрами працівни
ків райкомів ВЛКСМ. Тіль
ки у 1967 році змінилося 
40 процентів перших сек
ретарів, 60 процентів — 
других

Нам не можна забувати, 
що успіх кожної справи 
вирішують кадри, їх умі
лий добір, розстановка і 
виховання, ідейне та діло
ве загартування.

— Попереду у нас бага
то роботи, , сказав напри
кінці В. Т. Дувакін. Країна 
готується до зустрічі 100- 
річчя з дня народження 
В. І. Леніна. На підприєм
ствах, будовах, у колгос
пах і радгоспах розгорну
лось широке змагання на 
честь цієї великої дати.

Наше завдання полягає 
в тому, щоб зробити це 
змагання справді масовим, 
щоб кожен юнак І дівчина 
своїми справами звітували 
перед Іллічем.

Де б не працювала мо
лода людина, на тракторі 
чи коло верстата, на будо
ві чи на полях, вона по
винна визначити свої ру
бежі, яких має намір до
сягти. Ленінський залік 
повинен стати заліком 
мільйонів. У традиціях Ле
нінського комсомолу — 
завжди бути на передньо
му краї боротьби за бу
дівництво нового суспіль-

-------  5 стор. ----- -  -
ства, завжди бути поруч я 
комуністами.

Ми сприймаємо рішен
ня Пленуму як , бойову 
програму своїх дій. Піклу
вання партії про розвиток 
сільського господарства 
— це піклування про доб
робут кожної радянської 
людини. І ми віримо, що 
кожна молода людина від
дасть свої сили виконанню 
цього великого загально
народного завдання.

В обговоренні доповіді 
взяли участь: перший сек
ретар ЦК ЛКСМ Казахста
ну У. Джанібеков, перший 
секретар Оренбурзького 
обкому ВЛКСМ В. С. Ря
бое, перший секретар ЦК 
ЛКСМ Білорусії Г. М. Жа- 
бицький, доярка колгоспу 
імені Леніна Нерехтського 
району Костромської об
ласті В. А. Поснова, мі
ністр меліорації і водного 
господарства СРСР Є. Є. 
Алексєєвський, перший се
кретар ЦК ЛКСМ Узбе
кистану Р-. X. Абдуллаева,- 
перший секретар Москов
ського обкому комсомолу 
І. І. Холод та Інші.

Пленум прийняв поста
нови «Про роботу комсо
мольських організацій по 
виконанню Постанови ЦК 
КПРС «Про 50-р і ч ч я 
ВЛКСМ і завдання кому
ністичного виховання мо
лоді» і «Про завдання 
комсомольських організа
цій по участі в дальшому 
розвитку сільського гос
подарства у світлі рішень 
жовтневого (1968 р.) Пле
нуму ЦК КПРС».

Пленум затвердив захо
ди по виконанню Постано
ви ЦК КПРС «Про 50-річ- 
чя ВЛКСМ і завдання ко
муністичного виховання 
молоді» та гідній зустрічі 
100-річчя з дня народжен
ня В. 1. Леніна.

Пленум розглянув орга
нізаційні питання. Секре
тарем ЦК ВЛКСМ і членом 
Бюро ЦК обраний В. А. 
Житенєв, перший секретар 
Свердловського обкому 
ВЛКСМ.

Членами Бюро ЦК 
ВЛКСМ обрані перший 
секретар ЦК ЛКСМ Біло
русії Г. М. Жабицький, 
перший секрет а р ЦК 
ЛКСМ Казахстану А. Джа
нібеков.

У зв’язку з переходом 
на партійну роботу пленум 
увільнив від обов’язків 
члена Бюро ЦК ВЛКСМ 
В. П. Трушина.

На пленумі великій гру
пі комсомольських акти
вістів було вручено По
чесні знаки ВЛКСМ, яких 
вони були удостоєні за 
велику роботу по комуніс
тичному вихованню моло
ді у зп’язку з 50-річчям 
ВЛКСМ.

Пленум ЦК ВЛКСМ за
кінчив свою роботу.

(ТАРС).

О
НА РУБЕЖІ 
ДВОХ РОКІВ

Sл Що дав світові 1968 рік І шо принесе йому 
новий 1989? — Ці питання хвилюють тепер

ти і ЧИМ пишатись. Сам. за себе говорять 
вісті, які надходять з цих країн. Вони с™™» 
СВЯТКОВІ. Трудящі рапортують про Д<ЛТРОКОЕЄ 
виконання і перевиконання річних иир°.®ни^ 
планів. Парламенти соціалістичних країн, Д,

сумовуючи результати всенародної діяльності 
за рік, відзначають великі досягнення в роз
витку економіки, науки, освіти, культури, у 
піднесенні добробуту всіх верств населення.

На сесії Польського сейму, яка відбулася 
цими днями, було .повідомлено, наприклад, 
такі дані: виробництво промислової продукції 
в Польщі збільшилося за рік на 8,9 процента: 
це на 1.8 процента більше, ніж було перед
бачено планом. А ось одне з численних теле
графних повідомлень з Болгарії: у 1968 році 
в країні введено в дію енергетичні потужності, 
що п шість раз перевищують потужності, які 
Болгарія мала у 1948 році. Хороших успіхів 
доспгли трудівники полів братньої Угорщини. 
Незважаючи на посуху, валове виробництво
сільськогосподарської продукції перевершило 
високий рівень минулого року. Перемогами1 в 
усіх гаїузях соціалістичного будівництва від
значають новорічне свято і народи Інших орат- 
ніх країн.

З особливим піднесенням зустрічають новіш 
вік трудящі наймолодшої соціалістичної дер
жави — Куби. Адже 1 січня 1969 року вони 
відзначають знаменну дату в історії епосі 
кпаїнн — десяту річницю перемоги Кубин
ської революції. Десятиріччя - історично не
великий строк, але за цей час кубинський па
по’™ справді перетвррнв свою країну. Він ше Еаз підтвердив; що; тільки керуючись ідеями 
соціалізму, можна назавжди покінчити з гні
том іноземних монополій, ліквідувати експлуа
тацію. безробіття, злидні та бе.зправ я. Здійс
нявши глибокі соціальні перетворення, народ 
Куби вступає в 1969 рік і в друге Д~«тирІчч« 
сього нового життя, самовіддано 1,1
лад розв’язанням нових грандіозних завдань 
будівництва соціалізму.

Інші настрої нині в країнах, де панує влада 
капіталу. «Безрадісні підсумки, невтішні пер 
спектйви» — до такого висновку приходять не 

тільки мільйони І мільйони тих, хто живе під 
гнітом монополій. Це змушені визнавати I са
мі апологеті! капіталістичних порядків. Галета 
«Нью-Йорк тайме», наприклад, пише: «Най
визначніші американські експерти в галузі 
економіки і фінансів констатують, що напере
додні 1969 року США стоять перед такими ж 
гострими економічними та фінансовими проб
лемами, як і рік тому». А ось оцінка ВашЧіг- 
тонського кореспондента агентства Ассошіей- 
тед Пресс: «У 1969 році американську еконо
міку буде, як І раніше, лихоманити. Породже
на війною у В’єтнамі інфляція, з якою не зміг 
справитись уряд Джонсона п 1968 році, зали
шатиметься пануючим фактором на економіч
ному фронті».

Закон же капіталістичного суспільства та
кий: свої труднощі хазяї монополій перекла
дають насамперед на плечі народу. Це озна
чає. що в новому році трудящих країн капіта
лу чекають нові податки, зростання дорожнечі, 
посилення безробіття і злиднів. Англійські 
робітннкн-є.тектрики, наприклад, уже одержа
ли «новорічний подарунок»: уряд підмовився 
підвищити їм заробітну плату, незважаючи на 
те. що це бучо уже обіцяно, і незважаючи на 
швидке зростать, ціп у країні на споживчі 
товари.

У кожного народу — свої турботи, свої 
проблеми. Але е загальне, що всіх -їх об’єд
нує, — прагнення зберегти І зміцнити мир на 
землі, покінчити з усіма вогнищами війни, 'які 
ще Є в різни< районах земної кулі.

Рік, що нкіичусться. приніс чималі успіхи 
у боротьбі за мінний мир. п аппнгарді якої 
•іде наша країна і весь соціалістичний табір. 
Держави - учасниці Варшавського'договору 
завдали нищівного удару по посяганнях імпе
ріалістичної, насамперед західнонімецької, ре
акції на єдність соціалістичної співдружності, 
по її підступних планах відторгнути Чсхос.то- 
паччіиіу під цієї співдружності. Зміцнення ио- 

зицій соціалізму в Чехословаччині — це важ
ливий вклад у справу миру та безпеки в 
Європі.

Патріоти В’єтнаму при підтримці і солідар
ності соціалістичного табору і всіх' народів 
світу завдали серйозних поразок американ
ським агресорам та їхнім сайгонським маріо
неткам. Як підкреслюється в резолюції сесії 
I енсральїюї Ради Всесвітньої Федерації проф
спілок. яка відбулась напередодні нового року, 
тепер завдання полягає в тому, щоб частковий 
підступ сил імперіалізму, який почався у 
В’єтнамі, перетворити в загальний підступ 
цих сил.

Завдяки наполегливій і послідовній політиці 
миру, яку проводять СРСР та Інші соціаліс
тичні країни, укладено договір про нероз- 
повсіоджсння ядерної зброї. Його пже підпи
сали більш як 80 держав. Ряд важливих рі
шень прийняла XXIII сесія . Генеральної 
Асамблеї ООН, що закінчилася цими днями. 
Це, зокрема, резолюції з питань роззброєння, 
ліквідації колоніалізму, резолюції, які засуд
жують ізраїльських агресорів, нанізм і расизм 
і> усіх їх проявах.

Досягнспнп сил соціалізму, миру і прогресу 
на міжнародній арені безсумнівні. Проте сві
това реакція вперто чіпляється за спої позиції. 
І сваншнсгські домагання. західнонімецьких 
мілітаристів, війна у В’єтнамі, спроби США 
та їхніх союзників активізувати Північноат
лантичний I інші воєнні блоки, націлені проти 
ссціалістичної співдружності, авантюризм із
раїльських агресорів, упертість західних дер
жав у гонці озброєнь _  перед лицем них та
інших проявів аїрссивної політики імперіаліз
му народи соціалістичних країн, усе прогре
сивне людство .зміцнюють бойову єдність своїх 
рядів. Прості люди всієї землі сповнені ріши
мості добитися того,- щоб 1969 рік був роком 
нових перемог у боротьбі за загальний мир, 
за щастя людини.

(ТАРС).



„Молодпй комупар“ 28 грудпя 1968 року

' у ВІДПОВІДНОСТІ з Статутом 
* ВЛКСМ з 1 жовтня в комсомоль
ських організаціях області проходили 
звітно-виборні збори. Комсомольці 1211 

; організацій звітували про свої досягнен
ня, намічали рубежі па майбутнє.

Звітно-виборним зборам передували 
Всесоюзні комсомольські збори з нагоди 
50-річчя ВЛКСМ, які й стали підготов- 

І чим етапом до звітно-виборної кампанії.
Вірність комсомольців і молоді рідній 

< партії, їх трудовий дарунок ювілею ком
сомолу, творче піднесення яскраво втіле
ні в численних листах комсомольських 

і організацій ЦК КПРС, прийнятих і од
ностайно схвалених на комсомольських 
зборах.

Про активність молоді на звітно-ви
борних зборах ювілейного року свідчить 
те, що в обговоренні доповідей взяло 
участь 13157 членів ВЛКСМ, четверта 
частина присутніх на зборах.

Звітно-виборна кампанія в області 
розпочалась із звітів та виборів у ком-

З
НОВІШІЇ 
СИЛАМИ 
до
нових 
ЗДОБУТКІВ
Закінчилися звіти і вибори 
в комсомольських організаціях

сокольських групах, бригадних, відділ
кових та цехових комсомольських орга
нізаціях. Збори тут проходили активно, 
по-діловому, молодь рапортувала про 
виконання соціалістичних зобов’язань, 
доручень. Комсомольсько-молодіжні ко
лективи Олександрійського, Знам’ян- 
ського, Новоукраїнського. Гайворонсько
го районів, підводячи підсумки зробле
ного, накреслювали плани гідної зустрічі 
100-річчя від дня народження В. І. Ле
ніна.

Про свої трудові досягнення рапорту- 
гали на звітно-виборних зборах комсо
мольсько-молодіжні колективи молочно
товарних ферм колгоспу імені Дзержии- 
ського Зпам’янсьхого району (групком- 
сорг Людмила Крнвсручко) н імені 
Калініна Добровеличківського району 
(групкомсорг Раїса Карпець), комсо
мольської колони Помічиянського локо
мотивного депо (групкомсорг Дмитро 
Пглієнко), бригади токарів механоскла
дального цеху № 2 ордена Трудового 
Червоного Прапора заводу «Червона 
зірка» (групкомсорг Лідія Черезова) та 
багато інших.

Справжнім святом стали збори для 
комсомольців ордена Трудового Черво
ного Прапора колгоспу «Зоря комуніз
му» Нозоархангельського району. На 
них були присутні перші комсомольці

села, передовики виробництва. Герой 
Соціалістичної Праці Л. И. Шліфср. Від
булася відверта розмова про недоліки, 
що мали місце в роботі комітету комсо
молу,. накреслено шляхи їх усунення, за
тверджено заходи і прийнято соціаліс
тичні зобов’язання по гідній зустрічі 
ленінського ювілею.

В комсомольських організаціях Завал- 
лівського графітного комбінату, Власів- 
ського заводу залізобетонних конструк
цій багато уваги приділялось участі мо
лоді в раціоналізаторській та винахід
ницькій роботі, в підвищенні кваліфіка
ції та організації дозвілля в умовах 
п'ятиденного робочого тижня.

Дієвість, активність і авангардна роль 
комсомольських організацій підтверд
жуються і тим, що роботу комітетів усіх 
первинних комсомольських організацій 
визнано задовільною.

Виконуючи Постанову ІІК КПРС «Про 
50-річчя ВЛКСМ і завдання комуністич
ного виховання молоді», міськкоми і 
райкоми ЛКСМУ провели значну роботу 
по поліпшенню якісного складу секрета
рів комсомольських організацій. Кожну 
другу комсомольську організацію нині 
очолює комуніст, а серед секретарів ком
сомольських організацій колгоспів і рад
госпів партійним прошарок складає 
63,4 процента, Дві третини комсомоль
ських організацій промислових підпри
ємств, будов і транспорту теж очолюють 
молоді комуністи.

Значний партійний прошарок серед 
секретарів бригадних, відділкових ком
сомольських організацій та групкомсор- 
гів у Зиам’яиському, Гайворонському, 
Новгородківському та Ульяновському 
районах.

До керівництва первинними комсо
мольськими організаціями прийшли здіб
ні і грамотні організатори молоді. Біль
ше половини секретарів первинних орга
нізацій мзють вишу, незакінчену вишу 
або середню спеціальну освіту.

Порівняно з минулим роком змінило
ся значно менше секретарів первинних 
організацій, однак 392 з них працювати
муть вперше. Завдання міськкомів і рай
комів ЛКСМУ полягає зараз перш за 
все в тому, щоб уже зараз організувати 
навчання всіх категорій комсомольсько
го активу, розробити конкретні заходи 
но виконанню критичних зауважень, які 
були висловлені на звітно-виборних 
зборах.

Нову хвилю трудової активності ви
кликала у молоді області Постанова ЦК 
КПРС «Про підготовку до 103-річчя з 
дія народження В. І. Леніна», В ході 
звітно-вйборії їх зборів визначилися й 
ініціатори змагання за гідну зустріч зпа;- 
мсиної дати. Ними стали комсомольсько- 
молодіжні колективи молочно-товарної 
ферми колгоспу «Мир» Гайворонського 
району, тракторна бригада колгоспу 
«Дружба» Новоукраїнського району, 
бригада токарів ордена Трудового Чер
воного Прапора заводу «Червона зірка».

Бюро обласного комітету комсомолу 
схвалило патріотичні починання молодих.

Сьогодні вже сотні комсомольсько-мо
лодіжних колективів області включились 
у всенародне соціалістичне змагання за 
дострокове виконання завдань п’ятиріч
ки. Новими трудовими звершеннями, 
непохитною вірністю ленінським ідеям, 
монолітною згуртованістю навколо Ко
муністичної партії Радянського Союзу 
молодь Кіровоградщини відзначить слав
ну дату в .історії людства — 100-річчя 
від дня народження В. І. Леніна.

в. долин як, 
завідуючий відділом комсомоль
ських організацій обкому ЛКСМУ.

До 25-річчя визволення 
Кіровоградщини від німецько- 
фашистських загарбників

Щодня листоноша при
носить десятки листів. Пи
шуть бойові друзі, воїни- 
земляки. Пишуть колишні 
визволителі нашого степо
вого краю від гітлерівців. 
Серед тих, хто трощив во
рога на берегах Славути
ча, Інгульця, під Олек
сандрією та Знам’янкою, 
були і льотчики 205-ї ви
нищувальної авіаційної Кі
ровоградської дивізії.

...Після боїв за розши
рення плацдарму на пра
вому березі Дніпра в схід
них районах Кіровоград
щини на фронтовій полосі 
був затишок. Наші війська 
гуртували сили для нового 
удару. В цей час авіація 
противника намагалася 
розбити переправи. І ось

ву падає німецький літак.
В одній з нічних сути

чок наші льотчики йшли 
над переправою. В темря
ві важко було виявити во
рога. І раптом поряд з на
шим винищувачем розір
валося кілька зенітних сна
рядів. «Невже наші арти
леристи б’ють по ворожих 
літаках?» — подумав Ко
жевников. І одразу повів 
винищувач до землі. В цю 
мить побачив над собою 
силует ворожої важкої 
машини. Маскуючись тем
нотою, атакує ворога зни
зу, майже впритул.

...Танкові частини німців 
нависли над нашими флан
гами. При появі радян
ських винищувачів гітле
рівці відкривали шалений

льотчик Аскеров. Одна, 
друга черга з кулемета. 
Бомбардувальник падає на 
землю. В цей час льотчик 
Мотузко теж збиває ні
мецький літак.

...Січень 1944-го. Наші 
війська визволили Кірово
град. Та ворог намагався 
будь-що зруйнувати міс
то. Далека артилерія об
стрілювала його, авіація 
робила безперервні на
льоти. І тут винищувачі 
205-ї проявили неабияку 
мужність і героїзм. Ланка 
Орловського, наприклад, 
в бою під Кіровоградом 
вступила в бій з 18-а вини
щувачами ворога. Май
стерно ведення бою дало 
можливість нашим льотчи-

1'

і
ми вступили воїни 205-ї 
авіадивізії.

Колишні боронителі на
шого краю згадують, як 
ескадрилья під команду
ванням льотчика Кожевни
кова, прикриваючи пере
праву, помітила дев’ятку 
«Хейнкелів-111». Фашис
ти йшли під прикриттям 
своїх винищувачів. Кожев
ников дає команду атаку
вати. Почався нерівний 
бій. На «мессершмідтів» 
веде літак Семякін. А в 
цей час Кожевников нано
сить удар по бомбарду
вальниках. 37-міліметро- 
вий снаряд одразу влучив 
у кабіну «Хейнкеля»...

Перша атака закінчилась 
успішно. Потім другий на
тиск. Командир намагає
ться показати молодим 
воїнам, як підходити до 
щільного строю ворожих 
бомбардувальників. І зно-

...І п Кіровоградському Палаці піонерів срібний дощ! Ігри, «трак* 
«іони, бал-маскарадн, пісні і танці ждуть школярів під час новорічнії« 

І канікул. Фото В. ЛАСУНА.

не було: фашисти готую- літаків, 
ться наступати. Але чому ' 
вони так довго вичікують 
на своїх позиціях? Адже 
наші штурмовики їх не ми
нають. І тоді виявилось, 
що «тигри» і «пантери» не 
мають пального, автоцис
терни на підході. Ось тут і 
з’явилась нова робота для 
винищувачів. Дорога від 
Лозоватки палала' кілька 
годин.

Повертаючись якось із 
завдання, Кожевников по
мітив велике скупчення ні
мецьких- танків. Г 
встановити їх кількість. 
Для цього треба було дві
чі пролетіти над ворогом 
на висоті 100 — 150 мет
рів. Німці відкривають по 
літакові стрілянину. І все ж 
Кожевников повертається 
на базу неушкодженим.

Пауза тривала близько 
місяця. Нарешті, наші вій
ська знову перейшли в 
наступ. Танки у двох на
прямках прорвали оборо
ну противника, вирушили 
правим крилом на Зна
м’янку, а лівим — на Інгу- 
ло-Кам'лнку. Гітлерівське 
командування направило 
велику кількість бомбар
дувальників та винищува
чів. І тут знову показують 
Свій «почерк» льотчики 
під командуваннялА Ко
жевникова. Проти п ятнад- Південний Буг, завдають 

великих втрат гітлерівцям 
під Первомайськом. І в 
цьому знову чимала за
слуга і сміливих воїнів з 
205-ї винищувальної ввіа- . 
ційної Кіровоградської ди
візії.

В. ПОВІЙЧУК, 
учасник боїв за визво
лення Кіровоградщини.

На знімку: група офіцерів 
205-ї пинніцупп.чьиої авіацій
ної дивізії. 1944 рік.

А якось вранці 
і Будаев виявили 
ла Яковлево новий аеро
дром противника. Там бу
ла велика кількість «Фок- 
ке-Вульфів». Було виріше

но рішучим ударом зни
щити їх. Полк наших вини
щувачів повів Кожевников. 
Пославши наперед двох 
розвідників, і 
очолив головну 
силу. Коли льотчики Ко
жевникова підходили до 
лінії фронту, розвідники 

Вирішив повідомили, що на аеро

Семякін 
біля се- І

■

командир гт 
ударну

цяти «Хейнкеліа», яких 
прикривали «Фокке-Вуль- 
фи», командир веде шість 
наших літаків, а два «зв’я
зують» ворожих 
вачів. У першій 
атаці радянські 
збивають три ворожих ма
шини, в другій — «Фокке- 
Вульфа». Гітлерівці не ви
тримали натиску, один з 
ворожих літаків відстав од 
своїх. За ним кинувся

винищу- 
стрімкій 

льотчики

дромі ворожих літаків не
має. Виходить, «Фокке- 
Вульфи» в повітрі. Виши
кувавши бойовий порядок, 
Кожевников ПОВІВ ПОЛК 
крізь снігову хмару. Ми
нувши її, радянські льот
чики зустрілись з «Фоккє- 
Вульфами».

— Атакувати всім!
Двадцять чотири вини

щувачів кинулись на воро
га. Гітлерівці не чекали та
кого несподіваного напа
ду. Ось спалахнуло дві во
рожих машини. їх збив 
Рибаков. Вміло йде в ата
ку Медведев, Єрофесц. 
Останній знищує «Фокке- 
Вульфа»...

■ ...Знову і знову жорсто
кі бої. Льотчики перері
зають порогові шляхи до 
переправи через Синюху і
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святиня
• НА ШКІЛЬНІЙ ОРБІТІ

Мені особисто не дове
лося брати участь у ство
ренні музею Леніна. Бо я 
тоді ходив до першого 
класу. І нас, жовтенят, 
просто не приймали до та
кої серйозної справи. Нам 
здавалося, що учні, які бу
ли удостоєні честі органі
зовувати музей, були не
звичайними. І ми 8 СВОЇХ 
здогадках не помилилися. 
Справді, то були люди 
одні з кращих у школі.

Ось у той час (це було 
в 1960 році) і була закла
дена традиція — всі, хто а 
якійсь мірі зв’язаний з ле
нінською кімнатою, повин
ні бути зразковими а 
усьому.

Цього року мені дору
чили очолити комітет ком
сомолу. Хто був у цій 
«шкурі» знає, з чим зв’я
зана моя робота. Але я не 
збираюся розбирати всі 
її вади і переваги. Хочу 
сказати, як у моїй роботі 
допомагає ленінський 
шкільний музей.

Ще до мого секретар
ства (я тоді був членом 
комітету), пам’ятаю був 
такий випадок. Володими
ра П. нічим не могли ви
правити. Викликали на ко
мітет комсомолу, учком — 
нічого не допомагало. Все 
одно пропускав уроки, 
одержував двійки. Ми го
тові вже були махнути ру
кою.

— А що коли зробити 
ще одне засідання коміте
ту, «присвячене» Володи
мирові, і провести його в 
ленінській кімнаті?

Пропозиція сподоба
лась. 1 ось ми засідаємо. 
Важко передати обстанов
ку, яка тоді була. Кожен 
почував себе якось не
звично. Володя стояв
серед кімнати, і по його 
обличчю, руках, що нер
вово м’яли кашкета, було 
видно, як він переживає. 
Всі були здивовані. Воло
дя, для якого ніколи но 
існувало ні норм, ні пра
вил, раптом осікся.

по-

Не дочекавшись, доки 
виступить ХТОСЬ із членів 
комітету, він попросив 
востаннє повірити йому.

Ми повірили. І не поми
лилися. Хлопця ніби підмі
нили. Жодного разу ніхто 
не бачив ніде, щоб він 
порушував дисципліну. В 
цій чаерті у нього навіть 
трійок немає. Одні четвір
ки й п'ятірки.

Скажу, що на Володі ми 
не збиралися робити 
якийсь експеримент. В си
лі впливу ленінської кім
нати на успішність та дис
ципліну учнів ми переко
налися давно. З перших 
днів існування її проводя
ться шкільні змагання між 
класами. Враховувалося 
□ се: успішність, дисциплі
на, відвідування, санітар
ний стан, участь у неділь
никах. Клас-перемонсець 
здобував право навчатись 
у ленінській кімнаті. Цього 
року таке право завоював

десятий «А». Та за погана 
відвідування уроків його 
позбавили цього права. 
Що було! Староста деся
того «А» Лариса Павлен
ко прийшла у комітет са
ма, за нею Сашко Ткачен
ко — комсорг, за ними — 
ціла делегація. Але у нас 
закон суворий. Провинив
ся — все!

Тепер у ленінській кім
наті навчається дев’ятий " 
«Б». Два місяці підряд.

Прийом у комсомол у 
нас теж проходить тут. Цо 
ми робимо не тільки для 
урочистості. Просто ко
жен, хто вступає в ряди 
Спілки у цих стінах, якщо 
вже дасть слово бути гід
ним високого звання — 
обов’язково його додер
жить.

Георгій ПЕТРОВ, 
секретар комітету ком
сомолу середньої шко
ли № 3.
м. Кіровоград.

МОС-КВЛ. Юність столиці вшанувала 25 
грудня лауреатів премій Ленінського комсо
молу 1968 року за твори літератури та мис
тецтва.

У Палаці піонерів на Ленінських горах, 
відкриваючи вечір, секретар ЦК ВЛКСМ 
Б. М. Пастухов підкреслив величезну силу 
мистецтва у справі’ виховання молоді, давню 
дружбу Ленінського комсомолу з діячами 
літератури і мистецтва.

...Перше ім'я лауреата премії Ленінського

НАГОРОДИ 
ЛАУРЕАТАМ 
КОМСОМОЛУ

комсомолу — поета Володимира Маякозсь- 
кого учасники вечора зустрічають бурею 
оплесків.

Мабуть, пайпопулярніші фільми у сьо
годнішнього покоління хлопчиків та дівчаток 
— а Невловимі месники» і «Нові пригоди не
вловимих». Вони приваблюють романтикою 
подвигу І самовідданою любов'ю до Бать
ківщини. Зал тепло вітав режисера кіно
картин Е. Кеосаяна. Йому вручено диплом 
і медаль лауреата.

Присутні гаряче вітали нових лауреатів 
премій Ленінського комсомолу — поетів 
Я. Смєлпкова, В. Фірсова і Набі Хазрі, скуль
птора А. Чорнобровцева, творчий колектив 
чотирисерійної постановки «Викликаємо во
гонь на себе», соліста Великого театру 
В. Васильєва та інших.

(ТАРО).

Георгій ШЕВЧЕНКО Я ДО МОРЯ ПРИЙШОВ...
Хмари труться боками, як сірі воли,
Об далекі горби і дев'яті вали, 
Море люто реве,
Б’ється звіром сердито,
І не знаєш, коли
Буде небо умитим.
Море в серці клекоче.
Клекоче в житті.
Я не серджусь на нього —
Я моря хотів,
Я до нього прийшов
Од прадавніх степів,
Де лиш вітер у хвилях пшениць 
Шелестів.
Я до моря прийшов,
Як в залюблений дім,
Змивши спрагу із уст, 
Уклонився воді.
Знаю, завтра зачахнуть вітри,
Гляне проліском небо згори,
Море буде, як мати, дивитись на світ 
І кидати веселки
З-під стишених вій.
В серці скинеться пісня,
Мов риба в воді.
Обійметься колишнє
З прийдешнім тоді.

Бурі, бурі мені шаленої, 
Небо, грози мені пошли! 
На поверхні води зеленої 
Жовті лілч зацвіли.

На порогах моєї пам’яті
Невідь тишею залягла.
Я іду по вечірній зам’яті, 
Де любов моя світла йшла.

Є
Снігу білого,
Снігу лапатого,
Зимо, щедро понасипай, 
Врожаями багатими-пребагатими 
Зсмлю-матінку позасівай.
Новий рік заклечай пушинками, 
Добривечір наш звесели
В час, коли ми
З своїми ужинками
За святкові засядем столи.
Зимо,
Зимонько-білогрудонько, 
Землю ковдрою застели.
Хай засне.
Ми її розбудимо,
Як із неба впаде «курли».
Снігу білого,
Снігу чистого
Дай нам, зимонько,
Не шкодуй,
Ти пошли його з морозенками,
Ти сіверком
Подуй.
Новий рік заклечай сніжинками, 
Добривечір нам звесели
В час, коли ми
З ясними смішинками
За святкові засядем столи.

ВИСЯНСЬКІ ЛЕГЕНДИ

Валерій врумель, 26-річний рекордсмен 
світу з стрибків у висоту, що одержав 

три роки тому тяжку травму ноги, знову 
приступив до тренувань. Це стало можли
вим після успішної операції, зробленої У 
місті Кургані доктором медичних наук 
Гаврилом Ілізаровнм.

5 жовтня 1965 року Врумель на мотоциклі 
потрапив у катастрофу. Стан його був на
стільки тяжким, що лікарі лише після 
помітних вагань рискнули відмовитися вія 
негайної ампутації травмованої ноги Хі
рургу Московського Інституту Імені Склі- 
фосовського Івану Кучеренку вдалося вря
тувати покалічену ногу. Проте про повер- 
нення у спорт Валерію Брумелю нічого бу- 
ло Іі думати. Це підтвердили і лікарі Цент
рального Інституту травматології і ортопе
дії (ЦІТО), де Врумель на протязі баїа- 
тьох місяців проходив дальший курс ліку* 
Ваминулої зими Валерій, що пересувався 
тоді з допомогою милиць, звернувся до 
професора Ілізарова. курганського хірурга, 
який опрацював оригінальні методи ліку
вання травм. Операція, зроблена спортсме
нові в березні, пройшла вдало. У листопа
ді. через місяць після того, як з оперова
ної ноги Брумеля був знятий спеціальний 
апарат, Ілізаров, розглянувши рентгенів

ські знімки, запевнив рекордсмена:
— У цьому місці кістка більше не зла

мається.
У грудні Врумель _ єдина, може, люди

на на землі, яка продовжувала вірити, що 
він зможе повернутися у спорт. — провів 
своє перше тренування.

Поки щз він намагається не думати про 
стрибки: спочатку треба заново навчитися 
бігати. Ледь шкутильгаючи, він пробігає 
кожного дня по кілометру-півтора: у лег
коатлетичному манежі або на свіжому по
вітрі, по снігу. Щодня він виконує комп
лекс гімнастичних вправ з Ю-кІ.юграмопи- 
мп гантелями; з гантелями ж присідає на 
нозі, яка ше вчора була безнадійно хво
рою. Присідав з 90 — ПО-кілограмопою 
штангою, плаває у басейні.

Тренується зараз Врумель під керівни
цтвом кандидата наук Юрія Чистякова — 
відомого у минулому стрибуна у висоту. 
Чистяков, колишній суперник Брумеля, 
сьогодні __ не менш відомий тренер: серед 
учнів Чистякова — бронзовий призер Олім
піади у Мехіко Валентин Гаврилов.

Олексій СРІБНИЦЬКИП, 
спортивний коментатор АПН.

На фото: внизу — на тренуванні в легко

атлетичному манежі Стадіону юних піоне
рів зустрілися два олімпійських чемпіони. 
Герой Токіо Валерій Врумель (зліва) про. 
водить своє перше, після більш як триріч
ної перерви, тренуванні!. Золотий лауреат 
Мехіко Віктор С.тиєєв (потрійний стрибок) 
не дозволив собі довго відпочивати після 
блискучого виступу на XIX Олімпіаді. Пра
воруч — це пики Що імітація виходу на 
планку. Головне — права нога, що но- 
сграисдкда в- катастрофі, здоропа.

Фото Ю. СОМОВА. 
(АПН).

вена

Сиві віки... Недавня гроза. Оновлг- • 
ник, в рясних пшеницях, у яблуневих ■ 
садах, у веселих вечірніх зорях вго
рі й на землі, щасливий край над 
Виссю.

Де твої нові легенди? Чи ти ще тво
риш їх?

І чи живий і ти, роде Яворів, і ти, 
роде Чорнобривців?

Дід Трохим сміявсь, дідові нена
че й не було дев’яноста літ. Міцний і 
кремезний, очі вицвілі, та не погаслі, 
він так багато бачив, він так багато 
знав, сивий дід Трохим — легенда 
свого краю.

— І нових пісень, і нових легенд у 
нас не злічити!

Раптом він змовк, до чогось при
слухаючись. Когось він побачив, по
чув чиюсь ходу на стежин! між ске
лями.

І гукнув:
— Це ти, Іванку?
— Я, я. діду!
— Завертай до нас!
— Вігбачайте, не заверну — ніколи, 

діду!
На стежині, що оминала дуб і ка

лину; на стрімкій скелі, як з казки, 
з’явився дужий хлопець із кучерявим 
чубом, з палкими карими очима, з 
сонячною усмішкою. Спішився 113 
мить, мов вирізьблений па скелі.

— Добрий день вам і до побачення!
І враз зник, подався стежкою, що 

вела у село із співучою назвою — 
Скальова.

Дід Трохим стиха запитав:
— Знаєте, хто цей Іван?
— Звідки ж мені знатн, діду?
— Наш Іван Явір, сип Данила н 

Марусі. Наш Іванко — літай. Ого як 
побачите в небі високо-високо літак 
— то Іванко на ньому. Він правду 
мовить: дуже йому ніколи. Люди го
ворять, вчиться Іванко у якійсь шко
лі,-щоб полетіти до Місяця, а потім і_ 
до Сонця, до зірок. Полетить! Вій 
же з роду Яворів! А оце приїхав у 
відпустку. Одружується. У неділю й 
весілля. І знаєте, кого бере?

— Звідки ж мені знати, діду?
— Оленку Чорнобривець. Дівчина 

привітна і роботяща, а гарна, як та 
Катря, як та Маруся, як оця червона 
калина...

— Діду Трохиме — і змову Олен- 
ка, Чорнобривець?

— Так у нас всі Явори, всі Чорно
бривім!

Десь р-за повороту ріки доносилась 
пісня:

«Долітайте до самого сонця».
Дід усміхнувсь, стукнув ціпком об 

скелю:
— Долетить!..

Микола СТОЯН.

Закінчення. Початок в галеті 
за 14 І 21 грудня.
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ДО ПОБАЧЕННЯ,
Д РУ ЗІ1

Цей номер «Молодого комунара» — останній у 
1968 році. Його одержали 40 тисяч передплатни
ків. Усім вам, друзі молодіжної газети, редакція 
дякус за підтримку, яку ми відчували протягом 
минулих дванадцяти місяців.

Більшість із вас одержуватиме газету й наступ
ного року. Цим нашим читачам ми говоримо 
сьогодні:

— ДО СКОРОГО ПОБАЧЕННЯ!
Редакція прагне, щоб Ваші зустрічі з газетою 

завжди були присмними. А тому просимо критич
ним поглядом подивитися на «Молодий кому
нар», яким він був у 1968-у, й НЕ ВІДКЛАДАТИ, 
НАПИСАТИ НАМ, ЧОГО, НА ВАШУ ДУМКУ НЕ 
ВИСТАЧАЛО ГАЗЕТІ, ПРО ЩО ВИ ХОТІЛИ Б У 
НІЙ ЧИТАТИ.

Частина передплатників газети не побажала 
одержувати її в наступному році. Ми говоримо 
їм:

— ДО ПОБАЧЕННЯ! ’
Віримо, що це побачення обов’язково відбуде

ться: редакція старатиметься задовольнити смаки 
й цих читачів. А щоб було саме так, просимо да
ти відповідь на одне питання: ЧОМУ ВИ ВІДМО
ВИЛИСЯ ПЕРЕДПЛАТИТИ «МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
НА 1969 РІК» ' ~ І

Нагадуємо, що листи до редакції слід адресу- | 
вати в м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. .

-------------- ---------- ~------------------------- ґ
*---------------- ---------------_---------- -------

І
 і І ОЗАВЧОРА вона зустріла гос- 

тей теплими посмішками гос
подарів і заквітчаною ялинкою.

До столу замовлення підійшла 
молода жінка:

— Прийміть замовлення на де
місезонне пальто.

— Будь ласка.
Це була перша замовниця ново

го кіровоградського ательє «Но- 
ІІ винка» Л. Баранова.
ЗАМОВТЕ
В 
^НОВИНЦІ“

А потім навперебій: «Прошу по
шити чоловічі брюки», «мені плат
тя...», «а мені на трирічного хлоп
чика...» • ‘

Так, в цьому ательє можна по
шити верхній чоловічий та жіно
чий одяг, сукню, дитячий костюм
чик.

«Новинка» займає три поверхи, 
де розмістилися приймальний зал . 
і шість цехів. Робочі місця добре 
обладнані. Працює прасувальний 
прес, петельна машина. . —

Сто двадцять шість працівників 
ательє зможуть задовольнити сма
ки й уподобання замовників. У 
«Новинці» працює переважно мо
лодь.

«Новинка» — гарний передново- 
річний подарунок для кірово- 
градців.

Н. ДОЩЕНКО.

„ХВИЛИНИ 
НОВОРІЧНИХ 
ПОЦІЛУНКІВ"

ДЕЩО ПРО ЗВИЧАЇ

Тепер навіть дитииа шкільного піку 
знає, що новий рік наступає 1-го січня, 
і в пей день спостерігаєш радісні об
личчя і шнрі привітання: «З Новим ро
ком, 'з новим іцастям!»

А в давні часи вважали, що повий 
рій розпочинається весною, коли ожи
ває природа, і так тривало досить 

’ довго.
Але споглядаючи природу, люди ді

зналися, що на протязі року тривалість 
дня і ночі змінюється — влітку, наприк
лад, дні довші, а взимку — навпаки. 
Саме це навело на думку, що рік роз
починається тоді, коли починав збіль.

НАПЕРЕДОДНІ Нового, 1969 року ре
дакція газети «Молодий комунар > 

вітає всіх своїх позаштатних авторів, 
бажає їм щастя, здоров’я, творчих 
успіхів. Виносимо подяку за активне 
співробітництво В. Базилевському —• 
старшому редактору видавництва 
«Промінь», С. Бровченку — праців
никові редакції Маловисківської рай- 
газети, В. Вовченку — редакторові 
Вільшанської райгазети, Д. Дрозден- 
ку — в тителю СШ № 2 (с. Ульянов- 
ка), І. Євсєєву — завідуючому відді
лом пропаганди Долйнського райко
му КГІ України, М. Житньому — пра
цівникові Компаніївської райгазети, 
В. Земнорію — працівникові редакції 
Гайворонської райгазети, Т. Зінченку

— працівнику Онуфріївського відді
лення Держбанку, Б. Кизілю — пра
цівникові обласного управління внут
рішніх справ, О. Ковтуну — вчи
телю СШ N2 3 (м. Мала Вис
ка), А. Кохану — лікарю (м. Олек
сандрія). Ф. Кривому — секре
тареві комітету комсомолу Кірово
градського педінституту, Н. Кльованій
— працівникові ' редакції Кремгесів- 
ської міськрайгазети, Б. Куманському 
(с. Олександрівна), М. Литвиненку — 
"студентові Кіровоградського педінс
титуту, П. МалєсВу — працівникові 
редакції НовомиргородськоІ райгазе
ти, Р. Марченко — робітниці заводу 
«Червона зірка», П. Марчснку — го
леві комітету по радіомовленню і 
телебаченню при облвиконкомі,

Т- Мехеді — працівникові обласної 
станції юних техніків, О. Моторному 
письменнику, В. Нестеренку — секре
тареві Новгородківського райкому 
ЛКСМУ, Л. Плаксій — учениці Дере- 
ївської СШ Онуфріївського району, 
П. Рябому —- викладачеві Кіровоград
ського педінституту, Г. Лозняку—пра
цівникові редакції Долинської райга
зети, М. Стояну — вчителю Панчівсь- 
кої СШ Новомиргородського району, 
В. Сухомлинському — директору 
Павлиської СШ Онуфріївського райо
ну, О. Таціснку — працівникові ре
дакції Голованівської райгазети, 
Р. Турбай — науковому працівникові 
обласного краєзнавчого музею, Г. 
Удовиченку — фотокореспонденту 
РАТАУ, П. Хмурі —учневі СШ № 11 
(м. Кіровоград), Б. Чамлаю (м. Кірово
град), М. Черкаєву (м. Кіровоград), 
О. Чернецькому — старшому редак
торові Кіровоградської телестудії, 
Л. Шкоту — викладачеві Кіровоград
ського педінституту, Г. Щербині — 
відповідальному секретареві редакції 
газети «Кіровоградська правда», В. 
Язловецькому — викладачеві Кірово
градського педінституту, Е. Ярушку 
— працівникові редакції Кремгесів- 
ської міськрайгазети.

Ж

СГ КБИ хтось мене запитав про те. хто найбагатіпнн
• в нашому місті, я, не вагаючись, назвав би семи

класника середньої школи № 6 Юрка Вінтенка. Мо
нети з благородного металу, паперові купюри з різ
них країн світу.

Безумовно, навіть за половші) цих скарбів не 
можна купити і склянки газованої води. Ллє вони 
псе ж збагачують уяву, знання.

Ось перед нами монети із зображенням польського 
та шведською короля Сігізмунда III, який правив у 
XVII столітті. Па мить зникає гордовите обличчя, а 
перед очима повстають відважні ватажки К. Косин- 
ський, С. Наливайко, Т. Федорович, які піднімали 
український народ на боротьбу проти польської 
шляхти...

Жорстоке обличчя з міцно стиснутими тонкими гу
бами. Це — папа Пій XI.

Поруч — 50 аме
риканських центів 
з відбитком про
філю покій ного 
президента США 
Джоиа Кеннеді.

Монета. Кожна 
з них, ніби своє
рідне люстерко, та
їть у собі шмато
чок історії. У Юр
ка Вінтенка так; 
металеві люстерка є майже з усіх країн Європи, з 25 
африканських’ держав.

Найбільшу частину колекції юного- нумізмата ста
новлять монети нашої Радянської держави.

Карбованець 1921 року. На сріблястому тлі внкар- 
бувано п’ятикутну зірку, а на звороті — серп і мо
лот. Паперові гроші, на яких воїн, робітник, знайо
мий профіль В. І. Леніна...

Є в його колекції і значки, але їх ще дуже мало, 
як говорить юний колекціонер, і тому про 
змовчує. А ось марки...

Юрко серйозно займається й філателією, 
альбомах нараховується більше, тисячі 
різних країн світу.

Є заповітна мрія у Ю Ві.ііеика — упорядкувати 
свою колекцію так, щоб історію тієї чи іншої країни 
можна було прочитати на мові монет і марок.

В. ГОНЧАРЕНКО.

1

11 ИХ він

В ного 
марок з

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ, 29 ГРУДНЯ. 

програма. 9.00 — Ранкова і>.’. 
поетика для школярів. (М). 9.і '
— Телсновпнн. (М). 9.30 __ Для 
школярів. «Будильник». Ново
річний випуск. (М). 13.45 — Для 
воїнів Радянської Армії і Фло
ту. (М). 11.15 - «Рік 1968. Під
сумки і перспективи». (М). 15.00
— Першість СРСР з хокея.
ЦСКА — «Хімік». (М). 17.10 •- 
Музичний кіоск. (М). 17.45 —
«Барвінок». Вистава Київського 
театру ляльок. 18.55 _ «Телсга- 
чок». (К). 19.15 — Експеримент 
тальна кольорова програма Ук
раїнського телебачення. (К); 
20.05 — «Камертон доброго на
строю». (Харків). 20.35 —
О. Сацдлер «На світанку». Ви
става Криворізького музично- 
драматичного театру, (Кірово
град) і

ПОНЕДІЛОК, ЗО і рудня. Пер
ша програма. 16.30 —'Республі
канська школа юних математи
ків. (К). 17.00 — «Автографи
року». Персдноворічннії ренор- 
таж-ог.тяд. (К). 18.00 _ «Вели
кий творець». До 46-ї річниці з 
дня створення Союзу Радив, 
ськнл Соціалістичних Респуб
лік. (М). 18.30 — Для школярів. 
Телсагентство «Піонерів*. (Дні
пропетровськ). І9О) — «За
глянемо у рік Ю». (К).
1930 — Інформаційна • про
грама «Час». (М). 20,30 — «Рїк 
1968 — події, країни, проблеми». 
Міжнародна програма. (М.ї. 
21.30 — «Театральні зустрічі». 
«Коли світиться ялинка». (Пе
редача з Центрального Буднику 
акторів). (М). 23.00 — «А сіцг 
іде.,.». Естрадний концерт. 
(Львів).

ВІВТОРОК, ЗІ грудня. Перша 
програма. 16.35 — «Я живу На 
вулиці Діопіса». Теленарис. •Ж' 
(Миколаїв). 16.55 _ «Година 
Батьківщини». Репортаж. (М). 
18.00 — «Піонерія». Телевізійний 
журнал. (К). 18.40 — Прем’єра 
телефільму студії «У кртсл’с- 
фільм». (К). 19.00 _ Кірово
градські вісті. 19.10—«На ваші 
замовлення». Концерт. (Кірово
град). 19.30 __ «Вас вітає Оде
ська оперета». (Одеса). 20.15 — 
Інформаційна програма «Час», 
(М). 21.15 — Програма кольоро
вого телебачення. (М). 22.10 — 
«Сліпни дощ». Прем’єра теле
фільму студії «Укртелефільм». 
(К). 22.50 _ «Новорічні зустрі
чі». Великий естрадний кон
церт. (К). 23.50 — «З Новим ро
ком, товариші!». «Вітання ра
дянському народу». ЧМ). 0-3,10
— «О тринадцятій годині».
Прем’єра телевізійного музич
ного фільму. (М). >

Друга програма. 19.10 — «На 
дикому березі». Художній фільм, 
І та її серії. (Кіровоград).

СЕРЕДА, 1 січня. Перша про
грама. 10.05 _ Телсновпнн. (М). 
10.15 — «Попелюшка». Художній 
фільм. (М). 11.35 — «Сторінки 
музичного календаря». (М). 
12.00 — Для старшокласників. 
«Маленькі люди _ великі та
ланти». (НДР). 13.00 — «Ше
девр». Бстховен — Дев’ята сим
фонія. (НДР). 1-1.10 - «В дні 
шкільних канікул». «Тіні старо
го замку». Телевізійний багато
серійний художній фільм. І се
рія. (К). 14.50 — Мультфільм.
(К). 15.15 — «Три тополі на 
Плющнсі». Художній фільм. 
(К). 16.30 — «Білорусії — 50 ро
ків». (Мінськ). 17.1X1 _ «З днем 
народження». Новорічний вп-^ 
пуск музичної розважальної^ 
програми. (М). 18.00 — «Ново
річна карусель». (К). 19.00 — 
«Вдова по-американськп». Пре
м’єра телевізійного фільму сту
дії «Укртелефільм». (К). 19.30 — 
«Новорічна карусель». Концерт. 
(К). 20.35 _ Інформаційна про
грама «Час». (М). 21.00 — Ве
чір оперети. (К). 22.45 — Ново
річна пошта «Голубого погни, 
ка». (М).

щупатись день. На основі цього Ще 
римляни почали святкувати Новий рік 
І січня. Так було і на Русі, де Новий 
рік до XIV століття відзначали 1 бе- 

' резня,- коли після суворої зими насту
пає весна. Пізніше зустрічати Новий 
рік почали 1 вересня і тільки з 1700 ро
ку перейшли на 1 січня.

Вся обрядність цього свята була своє
рідною. Не розуміючи явищ природи, в 
далекі' часи люди всім змінам у приро
ді давали релігійне пояснення і початок 
нового- року відзначали різними цере
моніями магічного змісту, що зюдом 
набрали характеру народних звичаїв. У 
стародавньому Єгипті і Китаї, в Рим
ській імперії вже тоді виник обряд 
прикрашати зелену ялинку, як символ 
вічного життя, влаштовували урочисті й 
пишні процесії, гуляшів, карнавали, са
люти тощо.

Так створювалися новорічні звичаї, 
які збереглися і до наших часів, _ до
сить цікаві, захоплюючі і своєрідні.

В Японії зустріч Нового року розпо
чинається ранком І січня. Як тільки 
наступав світанок, дорослі й Діти за
лишають свої будинки, виходять на ву
лиці і чекають того моменту, коли 
багряний диск сонця появляється з-за 
горизонту. На радощах люди поздоров
ляють один одного, обмінюються пода
рунками, бажають один одному щастя 
в жит+і, здоров’я.

Зовсім інакше ця подія відзначає
ться у В’єтнамі. Розпочинається свято 
серед ночі, коли на вулицях, у садах, 
парках розпалюють багаття. Розмістив
шись цілими сім’ями, в’єтнамці готу
ють ласощі з рису і тут же пригоща
ють один одного. За цією спільною тра
пезою прощають один одному поперед
ні сварки, бо Новий рік — свято друж
би. Після такої новорічної ночі песь 
день люди проводять у колі сім’ї.

У Бірмі Новий рік припадає на най- 
жаркішу пору року, а тому в звичаях 
цього народу вкорінився «фестивалі, 
води». На вулицях люди обливають 
один одного подою з відер, тазиків, ми
сок чи іншої посудини. Старі й малі, 
поважні члени уряду і рядові мешкан
ці — ніхто не може вийти в цей день 
«сухим з події». Облити водою — зна
чить якнаншнрішс поздоровити з Но
вим роком, бо в спеку більшої радості, 
як облити водою, принести не можна.

А ось у Шотландії свої звичаї. Перед 
Новим роком гостинно розкриваються 
двері всіх будинків, І кожний, хго 
заходить, є бажаним юстем. Ного при
гощають пином «за мир і спокій в ній 
хаті і на всій землі». Пізно ввечері 
шотландці святково одягаються, вихо
дять на вулиці і майдани, які теж від
повідно прибрані, і коли стрілки го
динника сходяться на дванадцятій, 
підхоплюють старовинну національну

пісню на слова народного поста Робер
та Бернса. 1 тільки після цього розпо
чинаються масові гуляння, танці, 
пісні, а за ними _ поздоровлення рід
них, знайомих.

Дуже весело проходить новорічне свя
то в Болгарії. Вночі під Новий рік, ко
ли всі зібрались за святковим столом, 
по исій країні на три хвилини гасне 
світло. Ці три хвилини називають «хви
линами ііоворічипх поцілунків». Післи 
цього вечеряють, а ранком відправ
ляються до своїх рідних, знайомих, 
близьких, щоб привітати їх зі святом 
і побажати щастя, іі здоров’я в ново
му році.

Різні народи — різні звичаї. Але всі 
вони зводяться до одного: принести 
якнайбільше радості і щастя своїм рід
ним, близьким, знайомим, друзям, по
бажати їм найкращого в новому році.

Для трудящих Радянського Союзу 
Новий рік — особливо радісне свято. В 
цей день ми з гордістю оглядаємо 
шлях, пройдений за попередній рік, 
відзначаємо досягнуті успіхи. Перед 
Новим роком святково прикрашуються 
вулиці, будинки, квартири, засвічую
ться вогники на традиційній крвсуні- 
яліпіці, за стіл запрошуються рідні та 
друзі, і з останнім ударом1 кремлів
ських курантів проголошується тост «З 
Новим роком, з новим іцпстям!»

П. РЯЕОИ.

0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
НЕДІЛЯ, 29 грудня. 9.00 — 

Гімнастика для дітей. (М). 9.15
— Телевізійні новини. (М). 9.30
— «Будильник». (М). 10.00 --
Телевізійний журнал «Для вас, 
жінки». (’Ленінград). 10.30 — 
Для школярів. «64 ф 100», Ша
ховий клуб. (М). 11.30 — «У
світі мистецтв». (Ленінград), 
12.00 _ Художній фільм «Мико
ла Бауман». 13.00 — «Капітани 
сталевих рік». Теленарис. (М). 
13.30 — Кіножурнал «Наука і 
техніка». (М). 13.45 — Для вої. 
пів Радянської Армії і Флоту. 
(М). 14.15 _ «Рік 1968. Підсум
ки і перспективи». (М). 15.00-^ 
Першість СРСР з .чокся: ЦСКА
— «Хімік». 17.15 — Музичпні»
кіоск. (М). 17.45 — «Новини
дня». (М). 18.00 — Майн Рід •— 
«Біла рукавичка». Телеспек
такль. (Частина перша). (М)_. 
18.55 — «Тслегачок». (К). 19.15
— Експериментальна кольорову 
програма Українського тслебА- 
ченця. (К). 20.05 — «Камертон 
доброго’ настрою». (Харків). 
20.35 — «Європа: ’ події, країни, 
проблеми». (М). 21.15 — Про 
грама кольорового телебачеш|р4 
(М). 22.45 — Телевізійні новп-т 
ни. (М).

БК 00711.

м. Кіровоград, еуп. Луначарського, 36. 
Телефони: секретаріату — 2-45-35, 

відділів — 2-45-36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» ~ 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.

Наступний номер «Молодого комунара» 
вийде 1 січня 1969 року.
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