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24 вересня у Києві відбувся Пленум Центрального Комітету 
Комуністичної партії України.

На Пленум запрошені перші секретарі обкомів КП України і 
голови облвиконкомів, керівники республіканських організацій і 
відомств, які не є членами ЦК КП України, перші секретарі обкомів 
ЛКСМУ і секретарі комсомольських організацій ряду промислових 
підприємств, колгоспів, вузів.

Пленум розглянув питання «Про дальше поліпшення партійно
го керівництва комсомольськими організаціями республіки». З до
повіддю виступив другий секретар ЦК КП України тов. О. П. 
ляшко.

В обговоренні доповіді взяли участь товариші: Ф. П. ГОЛОВ
ЧЕНКО — перший секретар Київського обкому КП України, П. П. 
КОЗИР — перший секретар Вінницького обкому КП України, А. О. 
ГОРШКОВ — перший секретар Харківського обкому ЛКСМУ, 
О. Ф. ВАТЧЕНКО — перший секретар Дніпропетровського обкому 
КП України, Я. О. ОСИПЕНКО — старший оператор Надвірнян- 
ського нафтопереробного заводу Івано-Франківської області, М. В. 
РОМАНЕНЧУК — секретар комітету ЛКСМУ Львівського полі
технічного інституту, М. О. ПОСМІТИ И Й — голова колгоспу імені 
XXI з’їзду КПРС Берегівського району Одеської області, П. Л. 
МИРГОРОДСЬКИЙ — перший заступник міністра освітн УРСР, 
М. М. ВСЕВОЛОЖСЬКИ Й — перший секретар Запорізького об
кому КП України, 3. С. КОВАЛЬЧУК — перший секретар Волин
ського обкому ЛКСМУ, В. І. СИ ВОЛ ОБ — перший секретар Крас- 
иолиманського райкому КП України Донецької області, Г. А. 
ВІЗІНСЬКИЙ — секретар комітету комсомолу колгоспу «800 років 
Москви» Заліщицького району Тернопільської області, Д. Т. І1ЦЕН- 
КО — голова Державного комітету Ради Міністрів УРСР по про
фесійно-технічній освіті, О. С. КАПТО — перший секретар ЦК 
ЛКСМ України, А. А. ЧУХНО — секретар парткому Київського 
державного університету імені Т. Г. Шевченка, А. 1. КОВІНЬКО — 
перший секретар Кременчуцького міськкому ЛКСМУ Полтавської 
області.

На Пленумі з промовою виступив член Політбюро ЦК КПРС, 
перший секретар ЦК КП України тов. П. ІО. ШЕЛЕСТ.

В обговореному питанні Пленум прийняв відповідну пцстанову. 
На цьому Пленум ЦК КП України закінчив свою роботу.
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цює під її керівництвом, як на

дійного помічника, як бойовий 

резерв, з якого вона постійно

поповнює свої ряди, черпає 

численні кадри відданих справи 

комунізму борців

товаришуі
Кращому молодому женцю 
Кіроноградщини. Ювілейний 
1968 р.», а на звороті: «Ре
дакція газети «Молодий ко
мунар».

Микола Котляр також 
одержує ювілейний приз га
зети.

Агроном колгоспу О. О. 
' Сердюк, першим вітає моло

дого механізатора з наго
родою. Він щиросердо роз
повідає про хліборобську 
сім’ю Котлярів. Славна то 
сім'я. І всі — механізатори. 
Батько Григорій Михайло
вич довгий час працював 
трактористом, тепер ремоит-

ник и тракторній бригаді. 
Брат Леонід теж тракторист, 
шофер. Ще один брат Ми
хайло — комбайнер. А дру
жина Антоніма «же друге 
літо була помічником у Ми
коли. Обоє і досяглії успіху. 
Крім велико? грошової ви
нагороди ніс й натуроплата 
— 28 центнерів зерна пше
ниці...

Вітання, вітання...
А Микола Котляр коротко: 
- Спасибі!.. Я й падалі 

старатимусь. Цс я вам ка
жу перед своїм батьком, пе
ред мехаиізаторами-ветера- 
намн...

їх — біля 60. Це ті, хто 
ціле літо зустрічав світання 
в степу. Це ті молоді меха
нізатори, які першими від
гукнулись на заклик олек
сандрійських хліборобів, 
колективу комсомольсько-мо
лодіжної бригади Василя 
.Моторного, інших ініціато
рів ювілейного змагання, з 
чиїх уст було кинуто клич: 
за високу культуру земле
робства!

Найбільша напруга — під 
час жнив. На землю впали 
перші покоси. І вже серед 
досвідчених женців нашого 
степового краю з'явились 
імена цих 60 хліборобів. То 
ті механізатори, хто вклю
чився в змагання за право 
називатись кращим женцем 
нашої області, хто вирішив 
вибороти ювілейний приз 
«Молодого комунара».

Пройдено останні гони. 
Останні рапорти з районних 
комсомольських організацій. 
Найвищий показник в Ми
коли Котляра — комбайне
ра колгоспу «Зоря комуніз
му» Новгородківського ра
йону. Молодий механізатор 
справився з косовицею но- 
лосовнх на 363 гектарах, на
молотив 7812 центнери зер
на.

А п механізаторів Леоніда 
Романсика (колгосп «Роди
на» Маловнсківського ра
йону) та н Григорія Дем- 
ченка (колгосп «Заповіт Іл
ліча» Олександрійського ра
йону) відповідно такі показ
ники: 339 і 6930, 210 та 536».

Лін кола — переможець.
...В бригаді механізаторів 

__ свято. Прийшли привіта
ти женця його друзі, вете
рани колгоспу. Миколі Кот
ляру член бюро обкому 
ЛКСМУ редактор обласної 
молодіжної газети «.Молодий 
комунар» В. Погрібний 
вручає Почесну грамоту та 
подарунок обкому комсомо
лу, червоний вимпел пере
можця. На шовкові вигап
тувано: «50 років ВЛКСМ.
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ВІДВІДЛНІІЯ КЕРІВНИКАМИ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 8 УРЯДУ УКРАЇНИ 
РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ВИСТАВКИ, ПРИСВЯЧЕНОЇ 50-РІЧЧЮ ВЛКСМ

Радянська країна — напере
додні свята. Юнаки і дівчата 
разом з усіма трудящими готу
ються гідно відзначити 50-річ- 
чя Всесоюзної Ленінської Ко- 

ч муністичної Спілки Молоді. На
щадки революційної, бойової і 
трудової слави старшого поко
ління у всьому рівняються на 
батьків, життя і подвиги яких 
с взірцем вірного служіння 
рідній Комуністичній партії, 
соціалістичній Вітчизні,

Кращі риси молодого поко
ління — постійна тема творів 
українських художників. На
прикінці серпня в Києві було 
відкрито Республіканську ху
дожню виставку, присвячену 
50-річчю ВЛКСМ. Близько 1200

творів живопису,- скульптури, 
графіки, декоративного мисте
цтва демонструються одночас
но в Республіканському виста
вочному павільйоні, Державних 
музеях українського образо
творчого мистецтва і російсь
кого мистецтва, Виставочному 
залі Спілки художників УРСР. 
З експонатами виставки вже 
познайомилося понад 65 тисяч 
киян та гостей міста-героя.

У художніх полотнах, скульп
турах і графіці відтворено смі
ливі дерзання й героїчні діла 
радянської молоді, яка пліч-о- 
пліч з батьками завжди йшла 
й іде в перших лавах борців 
за світлу долю народу. Перед

очима відвідувачів оживають 
подвиги юних у грізні роки 
громадянської і Великої Віт
чизняної воєн, у час відбудо
ви народного господарства, на 
риштованнях п’ятирічок.

У роботах, представлених на 
виставці, з великою любов’ю 
відтворено образ Володимира 
Ілліча Леніна, засновника Ко
муністичної партії і Радянської 
держави, мудрого 
порадника молоді у 
яннях і прагненнях.

Серед учасників 
багато молодих художників — 
В. Рижих, С. Божій, Л. Вітков- 
ський, Г. Неледва, Г. Небожат
ко, В. Баринова-Кулеба,

вчителя і 
всіх її ді-

виставки

Г. Васецький та інші. Вони гід
но продовжують традиції пар
тійності і народності в мисте
цтві майстрів старшого поко
ління — М. Дерегуса, В. Насія
на, К. Трохименка, С. Григор’є- 
ва, М. Глущенка, скульпторів 
М. Лисенка, І. Гончара, 
Г. Кальченко, А. Білостоцького, 
роботи яких посідають на ви
ставці чільне місце.

23 вересня виставку відві
дали товариші О. Ф. Ватченко, 
В. І. Дрозденко, І. К. Лутак, 
О. П. Ляшко, М. О. Соболь, 
П. Ю. Шелест, В. В. Щербиць- 
кий, Ф. Д. Овчаренко, І. С. 
Грушецький.

Під час огляду виставки були 
присутні заступник Голови Ра-

ди Міністрів УРСР П. Т. Гронь- 
ко, завідуючий відділом куль
тури ЦК КП України П. ’ М« 
Федченко, міністр культури 
УРСР Р. В. Бабійчук, перший 
секретар Київського обкому 
партії Ф. П. Головченко, секре
тар Київського міськкому КП 
України В. О. Бойченко, секре
тарі і члени бюро ЦК ЛКСМУ,

Пояснення давали голова 
правління Спілки художників 
України, народний художник 
УРСР В. 3. Бородай, начальник 
управління образотворчого ми
стецтва Міністерства культури 
УРСР, заслужений діяч мис
тецтв республіки В. Ф.Яценко»

Керівники Комуністичної пар
тії і уряду України високо оці
нили роботи майстрів образо
творчого мистецтва, побажали 
їм нових успіхів у реалістично
му відображенні життя і натх
ненної праці радянського на
роду, його героїчної боротьби 
за торжество комунізму в на
шій країні.

(РАЇАУ).
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Про дальше поліпшення * 
партійного керівництва

республіки- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Доповідь секретаря Ції IIП України 
товариша О. II. ЛЯШКА на Пленумі Ції IIII України 
24 вересня 1968 року

Товариші! Турбота про підростаюче 
покоління, про виховання молоді, залу
чення її до будівництва нового суспіль
ства завжди була і залишається в цент
рі уваги Комуністичної партії. Партія 
виховала чудову, надійну зміну. Радян
ські юнаки’і дівчата е полум'яними па
тріотами соціалістичної Батькізщнии, 
ідейно переконаними борцями за кому
нізм. справжніми інтернаціоналістами. 
Найбільше щастя вони вбачають у са
мовідданому служінні Вітчизні, справі 
великого Леніна.

Свій вплив па молоде покоління пар
тія здійснює передусім через Ленінський 
комсомол — масову організацію радян
ської молоді, її передовий загін. ГІаргіч 
постійно піклується про піднесення ролі 
комсомолу в комуністичному вихованні 
юнаків і дівчат, у господарському і 
культурному будівництві, про дальше 
організаційно-політичне зміцнення ком
сомольських організацій.

Історія Ленінського комсомолу, 50- 
річний ювілей якого скоро відзначатиме 
весь наш народ, — це живий літопис 
великих патріотичних звершень радян
ської молоді. Комсомольці завжди ви
являли глибоке розуміння політики пар
тії, в усьому слідували за комуністами. 
Бути там, де найважче, де вирішується 
доля країни і революції, — такий закон 
нестаріючого комсомольського племені.

Ленінський комсомол — велика сус
пільно-політична сила. Об'єднуючи в 
своїх лавах понад 23 мільйони юнаків і 
дівчат, він іде в авангарді боротьби 
всієї радянської молоді за комунізм, 
запалює молоде покоління своїм прик
ладом, ентузіазмом, енергією.

Одним із бойових загонів ВЛКСМ є 
чотиримільнонний комсомол України. 
Дбайливо зберігаючи і примножуючи 
кращі традиції попередніх поколінь, 
комсомольські організації республіки 
мобілізують юнаків і дівчат па виконан
ня рішень XXIII з'їзду КПРС і XXIII 
з’їзду КП України, завдань п'ятирічки, 
на підготовку гідної зустрічі 100-річчя з 
дня народження В. І. Леніна. На кож
ній ділянці господарського, державного 
та культурного будівництва комсомоль
ці проявляють творче горіння, ініціати
ву, готовність до подвигу в ім’я справи 
Комуністичної партії.

Останнім часом посилилося вихован
ня молоді на революційних, бойових і 
трудових традиціях Комуністичної пар
тії і радянського народу. Проведено, зо
крема, фестиваль молоді республіки, 
присвячений 50-м роковинам Великого 
Жовтня. Фестиваль став звітом молоді 
перед партією про досягнення в прані, 
навчанні, роботі по військово-патріо
тичному вихованню, в розвитку худож
ньої самодіяльності і спорту. Мільйони 
юнаків та дівчат беруть участь у похо
дах по місцях слави своїх батьків.

Сила комсомолу — в партійному ке
рівництві. На всіх етапах будівництва 
нового суспільства Комуністична партія 
намічала політичну лінію комсомолу, 
ставила перед ним конкретні завдання, 
допомагала забезпечити ідейну спрямо
ваність всієї роботи серед молоді. Пар
тія виробила організаційні принципи по
будови комсомолу, визначила його роль 
і місце в системі Радянської держави. 
У партії комуністів комсомол вчився і 
вчиться працювати, боротися і перема
гати. Партія розглядає Комуністичну 
Спілку Молоді, що працює під її керів
ництвом, як надійного помічника, як 
бойовий резерв, з якого вона постійно 
поповнює свої ряди, черпає численні 
кадри відданих справі комунізму борців

Принципи керівництва комсомолом, 
комуністичного виховання молоді діста
ли глибоку' розробку в рішеннях з’їздів, 
конференцій, пленумів ЦК КПРС та в 
інших партійних документах. Ста
тут КПРС. надає комсомольським

Доповідь друкується чп скороченою стено
грамою. 

І

організаціям право широкої ініціативи 
в обговоренні і постановці перед відпо
відними партійними організаціями пи
тань роботи підприємства, колгоспу, ус
танови, визначає роль комсомолу як 
активного провідник^ партійних дирек
тив у всіх галузях комуністичного бу
дівництва.

Виконуючи рішення XXIII з їзду 
КПРС, продовжує доповідач, партійні 
комітети і первинні парторганізації ста
ли конкретніше здійснювати керівницт
во комсомольськими організаціями, 
більше дбати про підвищення їх актив
ності й авторитету.

Так, партійні організації Київської, 
Донецької, Луганської. Дніпропетров
ської, Тернопільської, Хмельницької та 
ряду інших областей глибоко вникають 
в діяльність первинних комсомольських 
організацій, допомагають удосконалюва
ти стиль і методи роботи райкомів, мі
ськкомів, обкомів ЛКСМУ, зосереджу
ють їх увагу на посиленні організатор
ської і виховної роботи серед молоді.

Все це сприяє зростанню активності і 
бойовптості комсомольських організацій, 
вони виступають ініціаторами нових 
патріотичних починань. Підвищується 
роль молоді в боротьбі за піднесення 
всіх галузей промислового і сільськогос
подарського виробництва, впровадження 
досягнень науки і передового досвіду.

Разом з тим слід відмітити, що деякі 
партійні комітети ще допускають істотні 
недоліки в керівництві комсомольськими 
організаціями, мало дбають про пра
вильний добір і виховання комсомоль
ських кадрів. У ряді первинних комсо
мольських організацій внутріспілкова ро
бота занедбана, частина комсомольців 
не бере участі в громадському житті.

Партія завжди проявляла турботу 
про зміцнення партійного ядра в комсо
молі. Після XXIII з'їзду КПРС кіль
кість комуністів, обраних до складу ви
борних комсомольських органів респуб
ліки, значно зросла. Тепер усі перші сек
ретарі міськкомів і райкомів комсомолу 
є комуністами. Майже половину секре
тарів первинних комсомольських орга
нізацій промислових підприємств, будов, 
транспорту, колгоспів і радгоспів ста
новлять члени і кандидати в члени 
КПРС.

Зараз у комсомольських організаціях 
проходять звіти і вибори. Слід рекомен
дувати секретарями первинних, цехових, 
бригадних комсомольських організацій, 
групкомсоргамп. членами комсомоль
ських бюро і комітетів кращих молодих 
комуністів, здібних організаторів, які 
користуються повагою і авторитетом се
ред комсомольців і молоді.

Зміст і рівень роботи комсомольських 
організацій у великій мірі залежить від 
підготовки і політичної зрілості комсо
мольських кадрів. За останні два роки 
склад їх поліпшився. Тепер вищу і неза- 
кінчену вищу освіту мають всі секретарі 
обкомів і близько 80 процентів секрета
рів міськкомів та райкомів комсомолу; 
вищу, пезакінчену вищу і середню осві- 
ту — 70 процентів секретарів первинних 
комсомольських організацій.

Однак у доборі і вихованні комсо
мольських кадрів ше є чимало недоліків. 
На комсомольську роботу іноді потрап
ляють люди, які не мають організатор
ських здібностей, належної освіти і дос
віду. Треба краще поставити справу нав
чання комсомольських кадрів безпосе
редньо на місцях, вдосконалювати прак
тику проведення семінарів, теоретичних 

- конференцій, інструктивних нарад ком
сомольських працівників, постійно вчити 
їх формам і методам організаторської та 
масово-політичної роботи.

Поліпшуючи керівництво комсомолом, 
підкреслює доповідач, особливу увагу 
потрібно приділити діяльності кожної 
первинної комсомольської організації. 
Адже первинна організація — головна 
ланка комсомолу. Вона веде роботу без
посередньо серед молоді. Саме в ній

комсомольці одержують ідейний гарт, 
вчаться керувати громадськими справа
ми, проходять першу життєву школу.

Слід добиватися, щоб кожна комсо
мольська організація жила повнокровним 
життям, щоб усі комсомольці викопува
ли доручення, приносили користь загаль
ній справі. В жодній комсомольській ор
ганізації не повинно бути пасивних, бай
дужих.

Важливою подією в житті первинної 
комсомольської організації є збори, які 
мають бути справжньою школою вихо
вання комсомольців. Але нерідко вони 
готуються наспіх, без залучення активу, 
питання на них обговорюються не акту
альні, не цікаві для молоді. На зборах ще 
слабо розгортається критика і самокри
тика. Комсомольців не інформують про 
виконання раніше прийнятих рішень та 
реалізацію критичних зауважень і про. 
позицій.

Рівень роботи первинних комсомоль
ських організацій, їх зв’язок з молоддю 
значною мірою характеризується зро
станням рядів ВЛКСМ. Потрібно доби
ватися, щоб якомога більше молоді про
йшло школу виховання в комсомолі.

В республіці останнім часом дещо по
ліпшилася робота по відбору в партію 
найбільш активної частини молоді. За
раз комсомольці складають третину се
ред всіх прийнятих кандидатами в члени 
КПРС. І все ж у ряді областей партійні 
організації недостатньо зростають за ра
хунок членів ВЛКСМ.

Необхідно поліпшити добір у партію 
комсомольців з числа робітників і кол
госпників, а також студентів, які добре 
проявили себе у навчанні та громадсько- 
політичному житті, особливо тих, які до 
вступу у вуз пройшли школи виробни
чого гарту.

Партія завжди надавала великого 
значення вдосконаленню форм і методів 
керівництва комсомолом, при цьому во
на постійно виходила з ленінських прин
ципів партійного і державного керівниц
тва.

Керувати комсомолом — це значить 
постійно допомагати комсомольським 
організаціям визначати головні напрями 
в роботі, їх конкретне місце в розв'язан
ні завдань, які стоять перед колективом. 
Слід добиватись, щоб рішення партії до
водились до свідомості кожного комсо
мольця, щоб кожний член ВЛКСМ ро
зумів їх політичну значимість. Партійні 
організації покликані підтримувати твор
чу ініціативу юнаків і дівчат, їх корисні 
починання. Треба, щоб комсомольці зав
жди досягали поставленої мети, доводи
ли розпоч.-Л-у справу до кінця.

Керувати комсомольськими організа
ціями — це значить систематично конт
ролювати і глибоко аналізувати їх ро
боту, вчасно усувати виявлені недоліки.

Партійні організації повинні вдоско
налювати форми і методи керівництва 
комсомольськими організаціями з тим, 
щоб вони відповідали зрослому загаль
ноосвітньому, політичному і культурно
му різню юнаків і дівчат, враховували 
специфіку різних груп молоді — робіт
ників. колгоспників, інженерно-технічної 
і творчої інтелігенції, студентів, учнів.

Дальше поліпшення керівництва ком
сомольськими організаціями вирішаль
ною мірою залежить від рівня роботи 
первинних парторганізацій, в діяльності 
яких питання виховання молоді, органі
заційного зміцнення комсомольських ор
ганізацій мають займати одне з голов
них місць.

Далі доповідач говорить про те. що 
участь у практичному розв’язанні зав
дань господарського і культурного бу
дівництва, в створенні матеріально-тех
нічної бази комунізму — найблагородні- 
іпе поле для застосування енергії моло
ді, розвитку її творчої ініціативи і актив
ності, формування комуністичних пере
конань. Трудові справи є чудовою шко
лою ідейного загартування, виховання V 
юнаків і дівчат почуття господаря краї, 
ни, розуміння суспільних інтересів.

Молодь по праву може пишатися до
сягненнями Радянської України в роз
витку народного господарства. Адже 
в кожну тонну металу і зерна, в кожний 
метр тканин і новий будинок вкладено 
її працю. Комсомол республіки успішно 
здійснює шефство над спорудженням 
важливих об'єктів металургійної, гірни
чорудної, хімічної, енергетичної промис
ловості. зрошувальних систем.

Молодь щороку висуває із своїх лав 
тисячі новаторів. Імена шахтаря Ярос
лава Саламахи, металурга Віктора Нн- 
китеика, будівельника Володимира Лит
вина, механізатора Петра Скубченка, 
доярки Ольги Шевченко та багатьох ін
ших молодих передовиків стоять в ряду 
імен найкращих майстрів промислового 
і сільськогосподарського виробництва.

Сьогодні, коли могутнє трудове і полі
тичне піднесення ювілейного року пере
росло v всенародний рух за гідну зу
стріч 100-річчя з дня народження Воло
димира Ілліча Леніна, завдання партій
них організацій полягає в тому, щоб 
ширше розвивати ініціативу молоді, за
безпечувати ще активнішу участь юна
ків і дівчат у здійсненні величних планів 
партії.

Молодь становить велику частину ро
бітничого класу, технічної інтелігенції. В 
промисловості України — майже 40 
процентів, а в таких її галузях, як ма
шинобудування і легка промисловість, — 
близько 50 процентів всіх працюючих. 
На підприємствах, будовах і транспорті 
республіки трудиться майже 900 тисяч 
членів ВЛКСМ. Комсомольські організа
ції, особливо в нових умовах господарю
вання, повинні проводити активну робо
ту по мобілізації юнаків і дівча^ на ви
конання виробничих завдань.

Велика армія юнаків і дівчат, з яких 
500 тисяч чоловік —комсомольці, працює 
в колгоспах і радгоспах. Розроблені пар
тією заходи по дальшому розвитку сіль
ського господарства вимагають більш 
широкого залучення сільської молоді до 
оволодіння механізаторськими професія
ми, основами сучасної агробіологічної 
науки, досвідом передовиків землероб, 
ства і тваринництва. Необхідно виявля
ти постійну турботу про організацію її 
праці, підвищення професійного, загаль
ноосвітнього та культурного рівня, ство
рювати їй необхідні побутові умови.

Важливим засобом комуністичного ви
ховання юнаків та дівчат, піднесення ї.х 
трудової активності є соціалістичне зма
гання. Досвід показує, що найбільший 
успіх змагання молоді приносить там, 
де воно підпорядковане конкретній меті.

Велике значення для виховання моло
ді має приклад передовиків і новаторів 
виробництва. Тх досвід становить 
справжню скарбницю для молодих. 
Юнаки і дівчата повинні знати їх імена, 
а також шляхи, якими вони досягають 
високих трудових результатів.

Кілька років тому серед молоді був 
поширений рух під гаслом «Станемо 
врівень з героями!» Він відіграв пози
тивну роль, багато молодих трудівників 
стали відомими майстрами своєї спра
ви. Активним учасникам цього руху 
Катерині Гулій, Раїсі Пасічник, Ніні 
Срібній, Вірі Глод, Борису Жиліну, Іва
ну Костенку присвоєно високе звання 
Героя Соціалістичної Праці. Це чудове 
починання повинно розвиватися й далі, 
піднімаючи молодь на нові трудові звер
шення.

В народному господарстві республіки 
працює великий загін молодих спеціаліс
тів. Вони постійно поповнюють численну 
армію командирів і організаторів вироб. 
ниитва. Обов’язок партійних і комсо
мольських організацій — дбайливо вихо
вувати ці кадри, сміливіше висувати їх, 
суворо дотримуватися ленінського прин
ципу поєднання старих і молодих кадрів.

Важливою політичною справою є 
участь трудящих мас в управлінні ви
робництвом. Треба ширше залучати мо
лодих робітників і спеціалістів до скла
дання і обговорення планів організацій
но-технічних заходів та колективних до. 
говорів, до роботи організацій винахід
ників і раціоналізаторів, науково-техніч
них товариств, рад молодих спеціалістів, 
громадських конструкторських бюро, 
штабів і загонів «Комсомольського про
жектора».

Радянська молодь бере активну участь 
в державному управлінні, в роботі різних 
громадських організацій. Залучення мо
лоді до вирішення державних і громад
ських справ підвищує її відповідальність 
перед народом. Треба й падалі залучати 
широкі маси молоді до громадсько-полі
тичної діяльності, до роботи в держав
них і громадських органах.

Комуністична партія, зазначає допові
дач, завжди надавала першочергового 
значення ідейно-політичному загарту
ванню молоді. Покоління, на долю яко
го випала велична місія споруджувати 
фундамент комуністичного суспільства, 
має бути високоідейним, міцно стояти на 
позиціях пролетарського, марксистсько- 
ленінського світогляду,

(Закінчення на 3-й стор.)„
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Закінчення доповіді товариша 0. П. ЛЯШКА
(Початок на 2-й стор.).

Нинішня міжнародна обстановка ха- 
рактернзується різким загостренням іде- 

I ологічної боротьби між капіталізмом і 
соціалізмом. Імперіалісти, перш за все 
правлячі кола Сполучених Штатів Аме- 

I рики, вдаються до всіляких підступних 
І дій, щоб загальмувати революційний 
І процес.

Квітневий (1968 р.) Пленум ЦК. КПРС 
і підкреслив, що величезний'апарат анти

комуністичної пропаганди спрямований 
[зараз на те, щоб опорочитп марксист - 
| сько-лснінську ідеологію, послабити єд. 

ність соціалістичних країн, міжнародно
го комуністичного руху, роз’єднати перс 
досі сили сучасності, підірвати соціаліс
тичне суспільство з середини, з цією ме- 

| тою наші вороги використовують різні 
ревізіоністські і націоналістичні елемен- 

| ти, широко розгалужену систему пропа- 
I гандистської обробки людей — буржу- 
| азну пресу, радіо, телебачення, пизько- 
I пробну літературу, занепадницьке мисте- 
| цтво, вдаються до різного роду провока- 
I цій. У своїх ідеологічних диверсіях імпе

ріалісти зосереджують зусилля перш за 
І все на тому, щоб отруїти свідомість під- 
I ростаючого покоління.
І Значне місце в ідеологічних підступах 
і імперіалізму проти нашої молоді, як і 
[проти всього радянського народу, зай- 
| мають спроби оживити націоналістичні 
І погляди, похитнути інтернаціоналістич- 
I пий світогляд радянських юнаків і дів- 
| чат. У цьому американським, західноні- 
I мецьким та іншим імперіалістам вірно 
І служать і їх жалюгідні лакеї — україн- 
| ські буржуазні націоналісти.
| Першочерговим обов’язком партійних 
І і комсомольських організацій є дальше 
[‘посилення ідейного загартування моло- 
I ді, виховання у неї високої класової сві- 
I домості, непримиренності до будь-яких 
|,проявів буржуазної ідеології. Наша 
І ідейно-виховна робота повинна бути 
І спрямована на те, щоб виробити у юна- 
| ків і дівчат найкращі риси комуністів- 
| ленінців: відданість ідеалам комунізму, 
[ наполегливість у боротьбі за досягпсн- 
| ця мети, любов до соціалістичної Бать- 
I ківіцинн.
І У ході підготовки до 50-річчя Жовт- 
| кевої революції, піввікового ювілею Ра- 
I дамської України і 50-річчя Компартії 
і України було чимало зроблено для по- 
| ліпшеиня ідейно-виховної роботи серед 
| молоді. Велику допомогу в цьому пар- 
і тійянм і комсомольським організаціям 
І надають старі комуністи, ветерани рево- 
| люції і праці. З ентузіазмом, з молоде- 
І чим запалом передають вони юній зміні 
І свої знання, багатий досвід, свою кому- 
Г містичну пристрасність.
І Партійним організаціям треба піднести 
| рівень і дієвість політичного навчання 
І молоді. Головним змістом всієї політич- 
| ної роботи повинен бути всебічний по- 
| каз боротьби партії, всього радянського 
| народу за втілення в життя ленінських 
І заповітів, глибоке розкриття значення 
| марксизму-ленінізму» історичної ролі В. 1. 
[Леніна як великого мислителя, револю- 
I иіонера, вождя міжнародного комуніс- 
Гтнчного і робітничого руху.

Серйозного поліпшення вимагає лек- 
I цінна пропаганда та агітаційно-масова 
| робота серед молоді. Необхідно, щоб 
І перед юнаками і дівчатами регулярно 
І виступали кращі лектори, керівні партій. 
І ні, радянські працівники, провідні спеціа- 
I лісти народного господарства, визначні 
І діячі пачки і культури. Особливе значсн- 
I ня має індивідуальна робота з молоддю.

Важливим завданням партійних і 
[ комсомольських організацій є патріотич- 
I не й інтернаціональне виховання пілрос- 
| таючого покоління.
і Високий обов’язок партійних і комсо- 
| мольськнх організацій — готувати мо- 
I лодь до захисту Вітчизни. Треба й на

далі поліпшувати діяльність оборонних

організацій, виховувати у юнаків і дів
чат любов до військової справи, добива
тись, щоб кожна молода людяна здала 
нормативи спортивно-технічного ком
плексу «Готовий до захисту Батьківщи
ни».

Виховання радянського патріотизму 
нерозривно пов'язане з прищепленням 
юнакам і дівчатам почуття дружби на
родів, пролетарського інтернаціоналізму. 
Необхідно виховувати молодь в дусі гор
дості за історичні здобутки всієї спів
дружності соціалістичних країн.

Важливим завданням партійних і ком
сомольських організацій є атеїстичне 
виховання молоді. При цьому треба 
звернути особливу увагу на впроваджен
ня в життя і побут трудящих нових ра. 
дянських звичаїв та обрядів.

В роботі по вихованню підростаючого 
покоління має бути посилена боротьба з 
порушеннями громадського порядку, 
різними аморальними проявами.

Постійної уваги заслуговує всемірний 
розвиток фізичної культури і спорту. 
Сьогодні у лавах фізкультурників рес
публіки налічується понад 11 мільйонів 
чоловік. До послуг молоді близько 130 
тисяч спортивних споруд. Завдання по
лягає в тому, щоб ті значні кошти, які 
виділяються на розвиток фізичної куль
тури і спорту, використовувались більш 
раціонально, спрямовувались, насампе
ред, па потреби низових фізкультурних 
колективів.

Говорячи далі про те, що у комуніс
тичному вихованні підростаючого поко
ління велика роль належить культурно- 
освітнім закладам, пресі, радіо, телеба
ченню, творчим спілкам та мистецьким 
закладам, доповідач вказує на наявні 
недоліки в їх роботі, підкреслює необ
хідність дальшого поліпшення їх. діяль
ності.

Важлива роль у вихованні нової лю
дини, формуванні її комуністичного сві
тогляду, високих якостей радянського 
патріота, продовжує тов. Ляшко, нале
жить учбовим закладам. Тепер майже 
чверть населення республіки становить 
учнівська і студентська молодь. У шко
лах, вузах, технікумах, училищах про
фесійно-технічної освіти навчається 
близько 10.5 мільйона чоловік.

В республіці здійснено значну роботу 
по дальшому поліпшенню навчально- 
виховного процесу в загальноосвітній 
школі, забезпеченню шкіл кваліфікова
ними педагогічними кадрами, зміцненню 
їх матеріальної бази, підвищенню рівня 
роботи комсомольських та піонерських 
організацій.

Велику допомогу школі у вихованні 
учнів подають колективи підприємств, 
колгоспів, будов, установ. Нещодавно 
Центральний Комітет КП України схва
лив досвід роботи первинних партійних 
організацій і правлінь колгоспів імені 
Куйбишева Сквпрського району Київ
ської області та «Україна» Кіровського 
району Кримської області по паданню 
допомоги загальноосвітнім школам і 
дошкільним закладам у суспільному ви
хованні дітей.

Соціальний прогрес нашого суспіль
ства висунув на порядок денний основне 
завдання в галузі народної освіти — 
перехід, а сьогодні вже можна сказати— 
завершення переходу до загальної се
редньої освіти всієї молоді. Це пробле
ма великої державної ваги.

Успішне розв’язання завдань, що сто
ять перед школою, вимагає значного по
ліпшення партійного керівництва народ
ною освітою, посилення відповідальнос
ті кожного вчителя за якість і результа
ти навчально-виховного процесу, підви
щення теоретичної і методичної озброє
ності педагогічних кадрів, активізації 
діяльності комсомольських і піонерських 
організацій, широкого залучення гро
мадськості до участі в комуністичному 
вихованні школярів.

В сучасних умовах набагато зростає 
роль вищої школи в житті нашого сус
пільства, в підготовці висококваліфіко
ваних кадрів для всіх галузей народного 
господарства, науки і культури. Нині у 
вузах республіки навчається понад 800 
тисяч студентів. Переважна більшість з 
них — це робітники і колгоспники або 
їх діги. У 19G8 ропі серед зарахованих 
на перший курс денного навчання вузів 
республіки робітники, колгоспники та 
члени їх сімен становлять майже 68 про
центів.

Центральний Комітет Комуністичної 
партії України постійно приділяє увагу 
питанням навчально-виховної роботи в 
вищих учбових закладах, поліпшешію 
житлово-побутових умов, громадського 
харчування і медичного обслуговування 
студентів.

Однак у навчально-виховній роботі, в 
діяльності партійних і комсомольських 
організацій вузів ще є серйозні недо
ліки.

Партійні і комсомольські організації 
та професорсько-викладацькі колективи 
вузів мають постійно дбати про підви
щення якості підготовки спеціалістів, 
про озброєння студентів’знаннями новіт
ніх досягнень науки, техніки і культури, 
виховання їх в дусі комуністичних ідеа
лів, радянського патріотизму і проле
тарського інтернаціоналізму.

Необхідно постійно поширювати і 
зміцнювати зв’язки учбових закладів з 
виробничими колективами міста й села, 
учнів і студентів з комсомольськими ор
ганізаціями підприємств, будов, колгос
пів, радгоспів.

Потребує значного поліпшення підго
товка фахівців середньої ланки та ро
бітничих кадрів, яка здійснюється в 746 
середніх спеціальних закладах та 828 
професійно-технічних училищах. Педа
гогічним колективам, партійним і ком
сомольським організаціям цих учбових 
закладів і базових підприємств особливу 
увагу слід приділити навчанню молоді 
передових методів праці, ознайомленню 
її з сучасними досягненнями техніки, ви
хованню в неї рис, властивих новаторам 
виробництва, формуванню комуністичних 
переконань.

Па закінчення доповіді тов. Ляшко го
ворить:

Робота з молоддю — справа загально
партійна, загальнодержавна. Адже мо
лодь — наше майбутнє, наша надія. 
«Як мати дбайливо пестує, дітей своїх, — 
зазначається у звітній доповіді ЦК 
КПРС XXIII з’їздові партії, — так і 
партія повинна ростити молоде поколін
ня — надію і майбутнє нашої великої 
Батьківщини, сильних духом, стійких і 
самовідданих борців за вашу велику 
справу».

Необхідно добиватися, щоб кожна 
партійна організація па підприємстві, в 
колгоспі, учбовому закладі не кампаній
ськії, а повсякденно, серйозно займалася 
роботою серед молоді, подавала необ
хідну допомогу комсомольській організа
ції. Члени ЦК. обкомів, міськкомів і 
райкомів партії, секретарі партійних 
комітетів, партійні активісти зобов’язані 
систематично зустрічатися з молоддю, 
вивчати її запити і настрої. Треба 
постійно цікавитися життям, нав
чанням і побутом юнаків і дівчат, ста
ном справ у комсомольських організа
ціях. вживати заходів до піднесення їх 
ініціативи і бойовитості.

Багатотисячний загін молоді Радян
ської України впевнено крокує по шляху 
боротьби і перемог, новими трудовими 
звершеннями зустрічає 50-річчя ВЛКСМ. 
Комсомольці і молодь республіки широ
ко розгорнули соціалістичне змагання за 
гідну зустріч знаменної дати — 100-річ- 
чя з дня народження засновника Кому
ністичної партії і Радянської держави 
Володимира Ілліча Леніна-

Дозвольте, товариші, від імені ЦК КП 
України, всіх учасників Пленуму запев
нити Центральний Комітет КГІРС, що 
партійні організації республіки, вико
нуючи рішення XXI11 з’їзду нашої пар
тії, будуть і падалі підносити рівень 
керівництва комсомольськими організа
ціями, постійно вдосконалювати форми 
і методи виховання підростаючого поко
ління, зроблять все для того, щоб ще 
тісніше згуртувати молодь навколо Ко
муністичної партії, підвищити її актив
ність у боротьбі за перетворення в жит
тя величних планів комуністичного бу
дівництва.
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Вже стали традиційними 
зустрічі нашої Молоді з 
в’втнамцямн. які навчають
ся в Кіровоградській школі 
вищої ЛЬОТНОЇ ПІДГОТОВКИ. 
Цього разу в'єтнамські дру
зі були гостями червоиозо. 
рівці*.
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Кремлівський 
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Новомпргородський 
Гайворонський
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Кіровоград. Поважають 

коване слово молоді робітниці 
швейної фабрики (секретар ком
сомольської організації Т. Ду
хобор), які передплатили вже 
400 примірників «Молодого ко
мунара», но відстають під ник 
юні черпонозорівпі (секретар ко
мітету комсомолу П. Коверга). 
Втішні справи у пзуттевиків 
(секретар О. Скляр), агрегат
ників (секретар В. Терещенко), 
студентів педінституту (сскрс- 
тао Ф, Кривий).

Люблять свою газету комсо
мольці колгоспів «Родина» (сек- 
ретао комсомольської організа
ції Г. Васьков), імені XX з’їзду 
КПРС (секретар I. Сегеда). Іме
ні Карла Маркса (секретар 
І. Ішенко), Імені Жовтневої пе
ремоги (секретар П. Гераси
менко) Петрівського району.

і неква- 
кімнату, 
агонтст-

■> ЖЕ □ літах жінка 
®*пно ввійшла в кі. 
де розміщується 
во «Союздрук».

— Передплату 
ла, — мовила.

— Ну, й як сп| 
поцікавився ‘ .
агентства М. Я. Діденко.

— Серед учителів уже 
розповсюджено 280 при
мірників, — відповіла від
відувачка, — кожен з них 
передплатив кілька ви
дань. Прагнемо також, 
щоб кожен старшокласник 
у наступному році мав 
свій улюблений журнал чи 
газету. Учні молодших 
класів оформляють перед
плату на газети «Пионер
ская правда», «Юный ле
нинец», «Зірка», журнали, 
які їм до смаку.

Наталія Тадеївна Хоро- 
манська працює бібліоте
карем у середній школі 
№ 5 міста Гайворона. Та 
є в неї ще одна цікава і 
потрібна людям робота: 
ось уже протягом тринад
цяти років вона сумлінно 
справляється з доручен
ням парторганізації, є 
громадським розповсюд
жувачем преси серед пе
дагогічного та учнівсько
го колективів школи.

З року в рік 
ються тут показники, 
тільки розпочалася 
редплата на періодику на
ступного року, Наталія 
Тадеївна успішно прово
дить її. Це тому, що за
здалегідь підготувала не
обхідні бланки, склала 
списки, поцікавилася,

принес-

ірави? — 
інструкт о р

поліпшу-
Як

пе-

які газети та журнали ба
жає одержувати з 
році.

Особливо багато 
повсюджено газет 
дянська освіта», «Учитель
ская газета», фахових жур
налів, партійних видань. 
Так, наприклад, завуч шко
ли викладач |—?
мови А. П. 
наступному році 
ватиме 9 видань.

Громадський 
розповсюдження 
ваного слова ґ 
де“вна

1969

роз- 
«Ра-

російської
Настенко в 

одержу-

активіст 
■ч друко- 
Наталія Та

не чекає, поки до

Доррия
неї прийдуть і попросять 
оформити передплату. Во
на сама йде до вчителів, 
веде з ними розмову, до
помагає вибрати необхідні 
газети та журнали.

А що стосується моло
діжних видань, то тут у 
неї е надійні помічники: 
класні керівники, комсо
мольська організація. На
талія Тадеївна разом зі 
своїми активістами вже 
розповсюдила не один де
сяток «Комсомольской 
правды», «Молоді Украї
ни», обласної газети «Мо
лодий комунар». Жваво 
оформляється передпла
та на журнал «Молодой 
коммунист» та інші видан- 
Нй В. САРЖЕВСЬКИЙ.

м. Гайворон.
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ІІМПІЙСЬКИЙ факел наближається до 
Мехіко. За ним і з ним, випереджаючи 
його, йде великий людський потік 
людей доброї волі, посланців миру, 
спортсменів п’яти континентів. Потік 
цей вливається в столицю XIX Олім
пійських ігор, заповнюючи її вулиці, 
площі, її численні спортивні комплекси, 
прикрашені зараз вітальними написа
ми, олімпійськими кільцями, яскравою симво- 
ліною. Місто живе у передчутті великого 

свята. 4
А втім, не тільки в передчутті. 15—16 верес

ня — по-справжньому святкові для Мсксікп 
дні. В ці дні, дивлячись на олімпійський фа
кел, мсксіканці, безумовно, згадували про ін
ший факел, запалений 158 років тому свяще
ником Мітелем Ідальго. Під цим факелом 
боротьби йшли волелюбні мексіканці, озброєні 
садовими ножами, списами, мачете, щоб від
воювати землю в іспанських колонізаторів.

В ніч з 15 на 16 вересня гості Мексікн, май
бутні учасники Олімпіади, стали свідками 
традиційного ритуалу, присвяченого Дню пеза-

•— Що скажете про основних своїх супер
ників?

— Вони ще не приїхали: ні Ліни, ві Бостон, 
ні Бімон.

Радянські спортсмени вітали 15 вересни з 
днем народження тренера веслярів Євгена 
Самсонова, якому минуло 42 роки. Я побачив 
Самсонова в їдальні п той момент, коли він 
доїдав печеню. Для європейців І кухня тут 
європейська.

Цікавлюся, як Самсонол відзначить день 
свого народження.

— Як? — перепитує тренер з посмішкою. — 
Обіграю разів зо два в шахи Іванова.

Триразовий олімпійський чемпіон Вячеслав 
Іванов, що сидить напроти, миролюбно від
повідає:

— Програю. Але тільки ради евпта.
Частина човнів радянської команди вже 

спущена на воду. Проведені перші тренуван
ня. Декілька днів на каналі Сочімі.іко тру
дяться італійці, новозеландці.

Після обіду — за розпорядком дня — ко
роткий відпочинок перед вечірнім тренуван

ням. Але ве так лег
ко пройти у свій кор
пус. Біля нього юрм
ляться журналісти, 
колекціонери, що мі
няють значки, моне
ти, і навіть просто 
любителі подивитися. 
Для них, здається, не 
існує перешкод, хоча 
мені по дорозі в село 
довелося проходити 
через потрібний кор
дон гвардійців.

Про радянських 
спортсменів пишуть 
багато і досить по
хвально, Майже п 
кожній газеті по 5— 
10 портретів наших 
олімпійців. Правда, 
підписи часто плута

ють. На знімку — Лусіс, підпис — Ромуальд 
Клім.

Коли я залишав село, до його центрального 
сходу під’їхало декілька автобусів з олімпій
ською емблемою. Вийшли високі блондини, 
жують резину, говорять по-англійськи. Чи пе 
американці? Ні, ще одна група новозеландців. 
Але ось-ось повинні під’їхати й американці, 
хоча вони й оголосили, що з’являться тільки 
напередодні Олімпіади, щоб «захистити себе 
від шпіонажу». Мабуть, самі американські 
спортсмени вважають за краще не брати 
участі в цій кеблаговлдній грі, і в Мехіко 
прийшло повідомлення, що група велогонщи
ків США (21 чоловік) уже вилетіла в столицю 
Олімпіадн минулої суботи ввечері. Правда, 
американцям не повезло. Почалася гроза, зли
ва затопила посадочні смуги аеродрому, і лі
так довелося посадити в Акапулько, в 430 кі
лометрах від Мехіко.

Неподалік від олімпійського села видно 
стадіон Ацтека, величезний і в той же час ду
же затишний. Між ними — ще одне село, яке, 
правда, не має відношення до Олімпіадн. 
Це найсправжпісіньке село з халуп, що на
гадують Індіанські хатини, побудоване, лк 
тут говорять, одночасно з олімпійським селом 
руками тих, хто не мав даху впд головою. 
Бідняки будували собі ці житла з усього, що 
потрапляло під руку, причому обов’язково за 
одну ніч, щоб не заважали власті.

На шляху в місто, біля шосе стоїть невели
ка будочка, в якій, як говорить оголошення, 
йде продаж квартир у корпусах, що склада
ють нині олімпійське село. Вони будуть засе
лятися після закінчення ігор. Але тим, хто 
живе в сусідньому селі з халуп, навряд чи є 
смисл заглядати в будочку по продажу квар
тир. Вочи коштують дорого. Лише дуже неба
гато мешканців халуп мають шанс перебра
тися коли-небудь у такі будники, в яких жи
вуть учасники майбутньої Олімпіади.

Лев КОСТАНЯН, 
спеціальний кореспондент АПН у Мехіко,

ДВА ОЧКА
ДЛЯ СУСІДІВ
Результат виступу кірово

градської «Зірки» в остан
ньому турі, як і в двох по
передніх, не радус. Вона 
програла у Дніпропетров
ську «Дніпру» з рахунком 
0:2. Краще справи у нашо
го дублюючого складу. Він 
виграв у дніпропетровців — 
2:0.

ПЕРЕДОЛІМПІЙСЬКі ДНІ 
МЕКСИКАНСЬКОЇ 
СТОЛИЦІ

лежності. Опівночі на центральній площі міс
та президент Мексіки Діас Ордас дзвонив у 
той самий дзвін, в який 15S років тому дзво
нив далеко від столиці Мігель Ідальго, зби
раючи народ на боротьбу і проголошуючи: 
«Мексікапці! Хай живе Мексіка! Хай живе 
незалежність!»

Іменем національного героя Мексікн Мігеля 
Ідальго назване олімпійське село, яке побу
доване для спортсменів і займав площу в 90 
тисяч квздратннх метрів. Це прекрасно упо
рядковане містечко, що складається з 29 жит
лових корпусів, інтернаціонального клубу, 
легкоатлетичного поля для тренувань, спор
тивних залів, басейнів, їдалень, кінозалів.

13 вересня у корпусі Л» 8 поселилася перша 
група радянських спортсменів — легкоатлети, 
п’ятиборці і веслярі. Я побував у них в гос
тях. Влаштувались хлопці дуже добре. Всі 
зайняті однією думкою — про акліматизацію.

На другий день після прибуття радянських 
спортсменів уже відбулися тренування. Пер
шими ранок зустріли стайєри. Вони встали, 
коли інші ще бачили сни. Для початку стаіі- 
ери пробігли по 6—7 кілометрів, щоб поступо
во звикнути до навантажень в умовах висо
когір’я.

О пів на восьму — загальний підйом. Потім 
традиційне шикування, сніданок, невеликий 
відпочинок і, нарешті, перше тренування. Піс
ля того, як спортсмени випробували нову для 
них базу, я задав декілька питань Ігорю Тер- 
Ованссяну:

— Як самопочуття?
— В перший раз, на минулорічному «Олім

пійському тижні», я гостро переживав процес 
акліматизації. А зараз ніби все добре. Ма
буть, тому, що я вже відносно акліматизував
ся вдома, у Вірменії. Але поки що з велики
ми навантаженнями почекаю — лише легкий 
біг, стрибки. Я знаю, що висота тут дається 
взнаки на 4—5 день, тому треба переждати, 
щоб потім, освоївшись, приступити до серйоз
них тренувань. Доріжка тут приємна, трену
вався з задоволенням.

ФОТОКОНКУРС
„Промінь-68“

ЖИВА МРІЯ. Валерій 
Паркуян на стадіоні «Зірка» 
серед юних футболістів.

Фото В. КОВПАКА,

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, 27 вереспя. Пер
ша програма. 11.00 — «На по
лях країни». Репортаж. (К). 
11.35 — «Шкільний скрап». Ук
раїнська мова для учнів 8—19 
класів. «Орфоепія української 
мовн». (К). 12.10 — Телевісті.
(К). 12.20 — Художній фільм. 
(Кіровоград). 17.25 — Для дітей. 
«Невловимі месники». (Кірово
град). 18.40 — Всесоюзний кон
курс народних майстрів. (М).

Краснодарська «Кубань», 
яка тривалий час пересліду
вала «Зірку», в цьому турі 
завдала розгромної пораз
ки (5:0) липецькому «Мета
лургу» і тепер випередила 
її.

Спартаківці Нальчика, 
які займають шістнадцяте 
місце в турнірній таблиці,
зупинили переможну ходу 
лідерів підгрупи — футбо
лістів харківського «Мета
ліста». Вони перемогли з 
рахунком 1:0.

Після ряду невдач запорі
зький «Металург» добився 
успіху в зустрічі з «Таврі- 
сю» — 3:1.

Інші команди другої під
групи зіграли так: «Аван
гард» — «Локомотив» — 
0:0, «Дніпро» (Кременчук) 
— «Суднобудівник» — 2:2, 
«Динамо» — «Ростсільмаш» 
•— 2:2, «Металург» (Куйби- 
шев) — «Шинник» —- 2:1, 
«ТРУД» — «Текстильник» — 
2:1.

Зараз турнірна таблиця
має такий вигляд:

В II П О
«Металіст» 18 9 5 45
«Суднобудівник» 16 ІЗ 2 45
«Труд» 16 10 3 42
«Дніпро» (Дн) 15 12 5 42
«Сокіл» 15 9 6 39
«Кубань» 15 9 8 39
«Таврія» 15 8 8 38
«Зірка» (Кд) 12 ІЗ 6 37
«Металург» (3) 11 11 9 33
«Шинник» 10 ІЗ Я 33
«Ростсільмаш» 9 14 0 90
«Текстильник» 9 13 9 31
«Локомотив» 10 8 13 2S
«Динамо» 8 12 12 28
«Дніпро» (Кр) 7 12 13 26
«Авангард» 6 12 14 21
«Спартак» 7 9 !6 23
«Металург» (Кб) 7 8 16 22
«Зірка» (Рз) 4 11 15 19
«Металург» (Лп) 3 11 18 17
СКЧФ 3 9 19 15

(Продовження. Початок у газеті 
за 24 вересня).

— Тут, у костьолі, під статуєю святого Аптонія. Цс погано?
— Я ще нічого не зиаю. Говори.
•— Пройшло вже три місяці, — почав органіст, — Ми вста-1 

ковили все, що можна було встановити.
— У вас є зв’язок з гестапо?
— Так... 15 вересня впочі вони прийшли па квартиру Ар

тура, шефа групи, Артура першого. Він прийняв ціаністий 
калій в той момент, коли попи відчинили двері.

— Цс точно?
— Так.
— Значить, він нічого не сказав?
— Нічого, — кивнув органіст. — Але шістнадцятого вранці 

арештували двох наших інформаторів з вагонного заводу. 
Двох робітників, котрі колись бували на Гейнріхштрассе.

— ІЦо це?
— Правління спілки поляків, німецьких громадян. Значить, 

гестапо знало не тільки про Артура, а й про них теж. Тому 
Центр вирішив, що в групі діє провокатор. Було наказно при-' 
винити діяльність.

— Однак група працює?
— Артур другий передає мені відомості. Він вирішив роз

крити зрадника. Але якщо зрадник 1 насправді окопався 
всередині групи, чому гестапо не арештувало інших?

— Ти говориш, як новачок, —- зауважив Клосс. — У геста
по часу вистачає... А птім, не знаю, яку гру воно веде. Мо
же, зрадник знає ще надто мало? Може, шукає контактів з: 
Центром? — Клосс замовк, потім спитав: — А що являє со
бою Артур другий?

— Старий працівник. Довірений Артура першого. Його 
сьогоднішнє повідомлення,.,

— Ну?
— Шифр знаєш?
— Знаю. Давай.
Повідомлення було довге. Артур другий доповідав, що його 

праця не пройшла марно. Особа зрадника більше ііс викли
кає сумнівів. Тільки одна людина спілкувалася одночасно і 
з шефом, 1 з робітниками вагонного заводу. КриптонІм-АЗ. 
Артур другий наказав ліквідувати зрадника і просить зв’яза
ти його з Центром. Артур другий чекає дальших вказівок.

<— АЗ, — сказав Клосс.
— Артур другий помиляється, — несподівано захвилювався 

органіст. Його спокою як не було. Він провів долонею по 
лобі, поправив окуляри, •— АЗ не винна,

— Це жінка?
— Дівчина. Я її вербував... Я знаю її... Знаю її батька...
— Цс пі про що не говорить. Де докази? — сухо спитай 

Клосс.
— Доказів немає. — Органіст сів і торкнувся пальцем 

клавіша. — У мене нема доказів, — повторно вій. — Не 
знаю... — він замовк, почекав, а потім різко додав: — Я 
вимагаю, щоб ти від імені Центру заборонив Артуру лікві
дувати АЗ.

— Послухай уважно, — Клосса весь час непокоїли очі орга
ніста, пін хотів би не бачити їх. — Якщо в групі Артура діє 
провокатор — ці люди для нас втрачені,

— Втрачені, — повторно органіст.
— Так. їх можна було б врятувати, якщо зразу після лік

відації провокатора дати їм нові папери, попі контакти, чи 
навіть вислати в групи, діючі в Генерал-губернаторстві. Але 
нікому з них не довірю нової адреси до тих пір, поки не бу
ду впевнений, що зрадник ліквідований. Якщо АЗ ііс винна,— 
продовжував Клосс, — то хто ж зрадник?

— Не знаю, — відповів органіст.
— Зрадником може бути будь-який з них. І гестапо знає 

все, що знає він. Не виключено, що ці люди діють під 
постійним контролем.

Розумію. Що ти збираєшся робити?
— Передай Артуру відповідь. Хай затримає ліквідацію АЗ, 
»— Дякую.
— Я роблю це не заради тебе. Попробую сам розібратися 

в становищі. Хто ще, крім Артура, знає про тайник у кос
тьолі?

Органіст мовчав.
— Хто знає ще? — повторил Клосс.
— АЗ, — прошепотів той. — Ліза.
— Ах, так... — Клосс повернувся до дверей, — Тн пору

шив вказівки Центру. Чому ти не сказав мені про це ра
ніше?

— Ліза — моя родичка, — органіст знову торкнувся кла
віша. — Я сказав, що знаю її багато років. Знаєш, де її 
можна застати?

— Знаю, — Клосс махнув рукою. — У кафе на Франкфур- 
терштрассе.

В ту мить, коли він підійшов до дверей, вони несподівано 
відчинились. Клосс інстинктивно відступив, 
хлопчик років десяти.

— Це ти, Руді? — спитав органіст.
Я, дідусю, — хлопчик ІІС зводив

*- Хто це? — спитав Клосс.
»- Мої очі, — відповів органіст,

« « *

очей з

На порозі стояв

Я -'■ -Клосса,

нс вважав про-

19.30 — Естафета новин. (М).
21.30 — Фраиківці відкривають
сезон. (К). 22.00 — «Циган»,
Художній фільм. (Кіровоград).

Друга програма. 17.06 —
«Сіарт-68.». (К). 17.35 — «Па
літра». Художник Левицькнй. 
(Львів). 16.00 — «Жити і вчити
ся но Іллічу». Репортаж, (Лу
ганськ).

СУБОТА, 28 вересня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика для 
всіх. (М). 9.45 — Телевізійні но
вини. (М). 10.00 — «З днем на
родження». Музична розважаль
на програма. (М). 10.30 — «Су
ботній репортаж». (Сочі). 11.00 
— «Здоров'я». Науково-популяр
на програмо. (М). 11.30 — На
ша афіша. (К). 11.35 — Фільм- 
спектакль. (К). 14.35 — Для ді
тей. Телевізійний журнал. (М). 
15.45 — «Прогрес». Телевізійний 
журнал. (М). 16.15 — Фільм-
концерт. (К). 17.00 — Спектр».

Передача для молоді. (Львів). 
17.45 — «На вогник». (Одеса). 
19.00 — Програма кольорового 
телебачення. (М). 20.30 — «На 
меридіана.«: України». (К). 21.00 
— Новий художній фільм 
«Шлях до «Сатурна», «Кінець 
«Сатурна». (К).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ЧЕТВЕР, 26 вересня. 17.00 — 

Фільми для дітей. 17.30 — «До
рогу глибинним резервам». 
(Донецьк). 18.00 — Мультипліка
ційний фільм. (К). І8Л0 — Те
левізійні вісті. (К). 18.50 — «Та
ланти твої, Україно». (Чернів
ці). 19.30 — Міжнародний огляд. 
(К). 19.55 — «Музика і життя». 
(Львів). 20.40 — Хокей: «Локо- 
могіів» — «Спартак». 21.15 — 
Програма «Час». (М). 21.45 — 
♦Добрий Есчір, хліборобе!» 
(Херсон).

П'ЯТНИЦЯ, 27 вересня. 17.33 
«Палітра». (Львів). 18.00 —

«Жити і вчитися по Іллічу». 
(Луганськ). 18.20 — Телевізійні 
вісті. (К). 18.40 — «Народні та
ланти». (М). 19.30 — «Клуб кі- 
номандрівннків». (М). 20.30 — 
Естафета новин. (М). 21.30 —•
До 50-річчя ВЛКСМ. «Нас на
дихає Леніна ім’я». Звітує мо
лоде Єлапецького району. 22.00 
— Художній фільм «Дзвін 
Саята».

СУБОТА, ?3 вересня. 9.00 —• 
Передача з Одеси. Н.ОО — 
Фільм для дітей. 11.40 — Фільм- 
спектакль «Фауст». 16.40 — Ак
туальний екран. 17.09 — Моло
діжна програма «Спектр». 
(Львів). 17.45 — «На вогник». 
(Одеса). 18.45 — «Це пісні твої, 
комсомол». (М), 19.00 — Про
грама ко.іюрового телебачення. 
(М). 20.30 — «На меридіанах 
України». (К). 2І.00 — Переда
ча з Одеси. 21.45 — Художній 
фільм.

Хто така Ліза Шмідт? Ганс Клосс 
півників слабішими себе. Він стояв 
штрассе поряд з газетним кіоском і . ___„................. .. ........
журналів. На кольоровому фото німецький солдат біг по
руч з палаючим радянським танком.

Якшо у вроцлавського гестапо, міркував Клосс, є агент у! 
нашій групі, то воно, звичайно, не упустить такої можливос
ті. І рупа у них в руках, чому ж воин їх не ліквідують? 
Відповідь проста: добре, коли противник діє під контролем, 
коли його можна дезінформувати і коли є надія дістатися до! 
його контактів з Центром. Тому слід думати, що гестапо 
знає всіх людей з групп Артура. А органіст? Костьол не був 
під наглядом. Клосс цс перевірив, принаймні, вважай, що цс 
встановлено точно. Але Артур другий приносить у костьол 
повідомлення. Чи, може, за ним стежать? Припустимо, що 
гестапо виявило тайник. Чого воно ще жде? Ну, скажімо, 
Артур другий викрив Лізу Шмідт, якщо, звичайно, зрадни
ця — вона. Аргументи Артура другого досить переконливі. 
Але Ліза знає органіста, отже, за органістом теж стежать. 
Клосс знав, що простіше всього позбавити цих людей всі* 
контактів, залишити їх на милість ворога. Тоді гестапо по
чекає трохи, переконається, тцо вони вже йому непотрібні, і 
ліквідне всіх... Він сам повставав проти такого рішення. У 
нього ще був час, цілих два дні. Що він може зробити? Йо
му не можна розкриватися перед ними, тому що кожний 
міг бути зрадником. Він закурив сигарету, купин «Фолькі- 
шер беобахтер» і попільно пішов вздовж Франкфуртерштрас- 
52* „|’° 2°ЙЛ,К й„ла та’ котрУ чекав. Вона була
гарна, ця Ліза Шмідт. Вона поспішала і ні на кою не ди
вилася. Але ж повинна вона відчувати погляди чоловіків. 
Для чого їй було зраджувати? Страх перед катуваннями? 
А може, вона працює на гестапо давно?

Вона повісила трубку і глянула на Клосса. Потім внііня- 
па,ІІр'",к Ц ОДНУ марку. «Ви не розміняєте? — 

подзвонити» °°На Л° ^РАеРобнЦЦІ. — Мені треба шс раз
У гардеробниці пе було дрібних грошей, 

зорієнтувався 1 подав Лізі монету.
— Прошу пас.
— Ах, який ви люб'язний, ~ защебетала та. Я зараз 

же поверну.

ніколи ...... ..... ...
на розі Фравкфуртер- 

розглядав обкладинки

Клосс швидко

ПАША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
м. Кіровоград, вуп. Луна царського, 36. 
Телефони: секретаріату — 2-45-35. від« 

діл! в - 2-45-36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградскою 

обкома ЛКСМУ, 
г. Кировоград.

(Закінчення буде)
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