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ЦК КПРС висловлю« впев
неність у тому, що комсо
мольці, наша славна молодь 
усім серцем сприймуть зав
дання, які висуває партія. 
Йдучи назустріч ювілеєві 
ВЛКСМ і 100-річчю з дня на
родження Володимира Іл
ліча Леніна, юнаки і дівчата 
ще вище піднесуть трудову 
і політичну активність, тісні
ше згуртують свої ряди 
навколо Комуністичної пар
тії, самовіддано працювати
муть на благо комунізму, на 
благо радянського народу.

з

Про 50-річчя ВЛКСМ
і завдання комуністичного 
виховання молоді
ПОСТАНОВА ЦК КПРС

■

29 жотня 1968 року минає 50 років Все
союзній Ленінській Комуністичній Спілці 
Молоді. Піввіковий ювілей ВЛКСМ — ве
лика подія в громадсько-політичному 
житті країни, знаменне свято комсомоль
ців, усієї радянської молоді.

Героїчний шлях Ленінського комсомо
лу нерозривно зв’язаний з історією на
шої соціалістичної Батьківщини, з бороть
бою робітничого класу, радянського на
роду під керівництвом Комуністичної 
партії за перемогу соціалізму і комуніз
му. Робітничо-селянська молодь завжди 
йшла і йде за Комуністичною партією, 
бачить б ній свого вождя і вчителя. Пар
тія розробила ідейні і організаційні 
принципи юнацького руху, виступила ор
ганізатором Комуністичної Спілки Моло
ді. Найважливішим теоретичним доку
ментом марксизму-ленінізму про роль 
молоді в будівництві нового суспільства, 
програмою комуністичного виховання 
підростаючих поколінь була історична 
промова В. І. Леніна на III з’їзді РКСМ 
«Завдання спілок молоді». Комуністична 
партія, соціалістичний лад вперше б істо
рії людства розв’язали багато корінних 
проблем молоді, відкрили їй широкі 
шляхи в життя, створили можливості для 
творчої праці, освіти, всебічного гармо
нійного розвитку особи.

З перших днів свого існування комсо
мол виступив як активна революційна 
творча сила радянського суспільства, 
школа підготовки переконаних борців за 
справу комунізму, зайняв важливе місце 
в усьому політичному, господарському і 
культурному житті країни. Легендарні і 
незабутні подвиги комсомольців, які гро
мили ворогів молодої Радянської рес
публіки в роки громадянської війни. З 
ім’ям сотень тисяч молодих патріотів 
зв’язані в пам’яті народу 
індустріалізація країни, ко
лективізація сільського гос
подарства, перші п'ятиріч
ки, розвиток культури. Сим
волом тих років стали Дні- 
прогес і Магнітка, Комсо- 
мольськ-на-Амурі, Кузбас і 
Турксиб. Безсмертна слава 
вихованців Ленінського ком
сомолу — героїв Великої 
Вітчизняної війни, які грудь
ми стали на захист Батьків
щини від загрози фашист
ського поневолення. І кож
ний, хто активно боровся в 
лавах комсомолу, з великою 
теплотою згадує роки своєї 
бойової і трудової юності.

Радянській молоді є чим 
пишатися. У революційних, 
трудових і ратних подвигах, 
у багатому досвіді батьків і 
матерів вона бачить яскра
вий приклад для насліду
вання. Юнаки і дівчата під
тримують і розвивають тра
диції старших поколінь, ра
зом з усім народом само
віддано працюють на заво
дах і фабриках, у колгоспах 
і радгоспах, освоюють ці
линні землі, будують нові 
міста і шахти, домни і гід
роелектростанції, проклада
ють сталеві магістралі, ос
воюють природні багатства 
Сибіру, Півночі, Далекого 
Сходу та інших районів 
країни. Молодь наполегли
во вивчає основи сучасних 
знань, досягнення науки, 
техніки і культури, активно 
сприяє здійсненню науково- 
технічного прогресу, В ря
дах Збройних Сил молоді 

воїни наполегливо оволодівають найно
вішим озброєнням і технікою, надійно 
охороняють священні рубежі нашої Віт
чизни, з гідністю і честю, витримкою і 
мужністю виконують свої інтернаціо
нальні обов'язки.

Молоде покоління нашої країни палко 
підтримує внутрішню і зовнішню політи
ку партії і уряду, безпосередньо бере 
участь в управлінні справами держави і 
суспільства, в розвитку соціалістичної 
демократії. Сотні тисяч юнаків і дівчат 
обрані до Рад депутатів трудящих, пра
цюють в комсомольських, профспілкових 
та інших громадських організаціях.

За п’ятдесят років в рядах комсомолу 
дістали ідейне загартування близько ста 
мільйонів чоловік, мільйони його вихо
ванців прийнято в ряди КПРС. Організа
торська і виховна діяльність ВЛКСМ, її 
вклад у великі досягнення нашої Бать
ківщини гідно відзначені п'ятьма орде
нами Радянського Союзу.

Сьогодні ВЛКСМ — бойовий авангард 
молоді — об’єднує понад 23 мільйони 
юнаків і дівчат багатонаціональної Ра
дянської держави. Практично на кожно
му підприємстві, будові, в колгоспі, рад
госпі, учбовому закладі і науковому цен
трі діє організований загін комуністич
ної молоді. Ленінський комсомол ідейно 
і організаційно згуртовує навколо партії 
широкі маси молоді, допомагає залуча
ти її до комуністичного будівництва. В 
його діяльності боротьба за загально
народні інтереси органічно поєднується 
з задоволенням запитів юнаків і дівчат. 
ВЛКСМ є організатором і вожаком не 
тільки членів спілки, але й усієї радян
ської молоді. Вона активно пропагує ідеї 
марксизму-ленінізму серед молоді, мо
білізує її на успішне виконання вироб

ничих планів, спорудження найважливі
ших об’єктів народного господарства, 
допомагає юнакам і дівчатам оволоді
вати знаннями, набувати професії, орга
нізує їх дозвілля, залучає до занять фіз
культурою і спортом.

Ленінський комсомол високо несе пра
пор пролетарського інтернаціоналізму, 
виступає як бойовий загін міжнародного 
революційного і демократичного моло
діжного руху. ВЛКСМ весь час розши
ряє і зміцнює дружні зв’язки з братніми 
спілками молоді соціалістичних країн, з 
комуністичними молодіжними організа
ціями капіталістичних держав, з моло
дими борцями за свободу і національну 
незалежність, за мир і соціалізм, проти 
імперіалізму, колоніалізму і неофа
шизму.

Відданістю ідеям комунізму, великій 
справі партії, ініціативою і невичерпною 
енергією ■ будівництві соціалізму та ко
мунізму комсомол здобув глибоку пова
гу всього радянського народу.

На сучасному етапі комуністичного бу
дівництва, коли в нашій країні практично 
розв’язуються завдання створення мате
ріально-технічної бази комунізму, удо
сконалення суспільних відносин, форму
вання всебічно розвиненої людини, пе
ред партійними організаціями, Ленін
ським комсомолом, профспілками, дер
жавними і господарськими органами, 
творчими організаціями, всією радян
ською громадськістю постають нові від
повідальні завдання по вихованню моло
дого покоління. Комсомол, радянська 
молодь покликані й далі вносити ваго
мий вклад у зміцнення економічної мо
гутності Батьківщини, дальший розвиток 
соціалістичного суспільства, науки, тех
ніки та культури. Юнаки і дівчата повин

ні ясно усвідомлювати, що будівництво 
комунізму неможливе без глибокого 
марксистсько-ленінського гарту, без 
практичної боротьби за науково-техніч
ний прогрес, збільшення виробництва 
сталі, вугілля, нафти, газу, електроенер
гії, машин, хліба, м'яса, одягу і взуття, 
підвищення продуктивності праці, якості 
вироблюваної продукції, економію та 
ощадливість. Тепер, як і раніше, вірним 
компасом повинна бути вказівка велико
го Леніна про те, щоб «кожного дня в 
першому-ліпшому селі, в першому-ліп- 
шому місті молодь розв’язувала прак
тично те або інше завдання спільної пра
ці, нехай найменше, нехай найпростіше».

Соціалістична дійсність, багатогранна 
робота партії, держави, всіх громад
ських організацій справляють вирішаль
ний вплив на обличчя підростаючого по
коління, визначають його високі полі
тичні і моральні якості. Разом з тим не
обхідно враховувати, що світогляд юна
ків і дівчат формується в обстановці різ
кого загострення класової боротьби між 
соціалізмом і капіталізмом. Імперіаліс
тичні держави ведуть запеклу ідеологіч
ну війну проти соціалістичних країн і на
самперед проти Радянського Союзу, 
будь-якИми засобами намагаються піді
рвати соціалізм зсередини, ослабити єд
ність комуністичних і робітничих партій, 
молодіжного комуністичного руху. При 
цьому вони роблять головну ставку на 
ідейне роззброєння молоді, намагаю
ться ослабити її революційний ентузіазм, 
притупити класову самосвідомість, про- 
тилоставиги старшому поколінню, по
сіяти скептицизм і аполітичність, схилян
ня перед чужими соціалістичному су
спільству буржуазними нравами і мо
раллю.

В цих умовах недопустиме будь-яке 
ослаблення виховної роботи, бо «...в с я- 
к е применшення соціалістичної ідеоло
гії означає тим самим посилення ідеоло
гії буржуазної» (ЛЕНІН). Завдання кому
ністичного виховання молоді, її револю
ційного, класового загартування, марк
систсько-ленінської освіти стають для 
партії і Радянської держави дедалі акту
альнішими й відповідальнішмми. Тепер 
завдання полягає насамперед у тому, 
щоб:

— готувати покоління всебічно розви
нених, високоосвічених людей, стійких і 
самовідданих борців за перемогу кому
нізму, здатних управляти справами су
спільства і держави. Вчити комсомоль
ців, усіх юнаків і дівчат творчо оволоді-

(Продовження на 2-й стор.).
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вати марксистсько-ленінською теорією, 
формувати у них науковий матеріаліс
тичний світогляд, виховувати ідейну 
переконаність, класовий підхід до явищ 
суспільного життя, відданість справі пар
тії. Вся наша молодь повинна знати вчен
ня Леніна, вміти жити і боротися по-ле- 
нінському;

— виховувати молодь на досвіді Ко
муністичної партії, на революційних, бо
йових і трудових традиціях народу, 
безустанно розвивати у неї почуття ра
дянського патріотизму, нерушимої бра
терської дружби народів СРСР і проле
тарського інтернаціоналізму, любові до 
соціалістичної Вітчизни, постійну готов
ність із зброєю в руках захищати за
воювання Жовтня;

— формувати у юнаків і дівчат кому
ністичне ставлення до праці, соціалістич
ної власності, високу відповідальність за 
справи колективу і суспільства, добива
тись, щоб вони ясно усвідомлювали 
нерозривний зв’язок особистих ідеалів 
з великими цілями народу;

— виховувати підростаюче покоління 
в дусі комуністичної моралі, колективіз
му і товариськості, нетерпимого став
лення до проявів егоїзму, міщанства і 
приватновласницької психології, до по
рушень норм соціалістичного співжиття 
і радянських законів;

— підвищувати революційну пильність
комсомольців і молоді, наполегливо при
щеплювати їм непримиренність до бур
жуазної ідеології і моралі, до спроб ім
періалістичної пропаганди збити з панте- 
лику молоде покоління фальшивими ло
зунгами «класового миру», нещадно ви
кривати антинародну реакційну суть ка
піталізму. " • ’

Здійснення планів комуністичного бу
дівництва буде тим успішнішим, чим ви
ща свідомість підростаючої зміни. Тіль
ки люди високої ідейної переконаності, 
політичної зрілості, освіченості, міцної 
дисципліни і організованості, які не боя
ться ніяких труднощів і випробувань, мо
жуть з честю розв’язати завдання, вису
нуті історією перед соціалістичним ла
дом.

Центральний Комітет КПРС постанов
ляє:

1. Провести 50-річчя Всесоюзної Ле
нінської Комуністичної Спілки Молоді 
під знаком дальшого згуртування ком
сомольців, радянської молоді навколо 
Комуністичної партії, їх безмежної від
даності заповітам В. І. Леніна, єдності і 
спадкоємності всіх поколінь радянських 
людей у боротьбі за комунізм.

Рекомендувати ЦК Компартій союзних 
республік, крайкомам, обкомам, окруж
комам, міськкомам, райкомам партії, 
первинним партійним організаціям, Го
ловному політичному управлінню Радян
ської Армії і Військово-Морського Фло
ту, політорганам з’єднань І військово- 
учбових закладів подати комсомольським 
організаціям практичну допомогу в під
готовці і проведенні 50-річчя ВЛКСМ. 
Всіляко підтримувати прагнення юнаків 
і дівчат відзначити ювілей Ленінського 
комсомолу ударною працею на підпри
ємствах, будовах, у колгоспах і радгос
пах, відмінним і добрим навчанням, під
вищенням громадсько-політичної актив
ності.

2. ЦК Компартій союзних респуб
лік, крайкомам, обкомам, окружкомам, 
міськкомам, райкомам партії і ЦК ВЛКСМ 
постійно удосконалювати зміст, форми 
й методи роботи з молоддю.

Вся виховна робота повинна сприяти 
успішному виконанню рішень XXIII з’їз
ду КПРС, мати бойовий наступальний ха
рактер, відповідати зрослому загально
освітньому, політичному і культурному 
рівневі молоді, зважати на інтереси і за
пити різних категорій — робітників, кол
госпників, учнів, студентів, молодої ін
телігенції і службовців. У сучасних умо
вах надзвичайно важливо, щоб партій
ні організації не по-кампанійському, а 
вдумливо і постійно займалися вихован
ням юнаків та дівчат, допомагали їм пра
вильно оцінювати як досягнення, так і 
нерозв'язані проблеми, утверджувати 
єдність слова І діла.

Обов’язок партійних організацій — за
лучити до роботи з молоддю кращі кад
ри партії, людей, які мають глибокі знан
ня і життєвий досвід. Разом з провідни
ми спеціалістами науково-дослідних ус
танов, учбових закладів, діячами куль
тури всебічно розробляти проблеми ко
муністичного виховання підростаючого 
покоління.

3. Партійним комітетам і ЦК ВЛКСМ 
постійно розвивати і спрямовувати інте
рес молоді до політичних знань, праг
нення до глибокого осмислювання про
цесів громадського життя. Добиватися, 
щоб кожний комсомолець, всі юнаки І

КПРС
дівчата систематично вивчали основи 
марксистсько-ленінської теорії, розуміли 
закони суспільного розвитку, розбира
лися у складностях сучасної політики.

Необхідно здійснити заходи по даль
шому удосконаленню комсомольської 
політичної освіти, розглядаючи її як най
важливіший засіб ідеологічної роботи 
партії і комсомолу серед молоді. Ос
новним змістом занять в гуртках і семі- 
нарах повинно бути вивчення історії 
КПРС і ВЛКСМ, марксистсько-ленінської 
філософії і політекономії, сучасних проб
лем комуністичного будівництва, світо
вого комуністичного, робітничого, моло
діжного і національно-визвольного руху. 
Підготовка до 100-річчя з дня народ
ження В. І. Леніна вимагає від партійних 
і комсомольських організацій приділити 
особливу увагу ще глибшому вивченню 
молоддю ленінської теоретичної спад
щини. В політичному навчанні молоді 
ширше використовувати такі активні фор
ми, як семінари та співбесіди, теоретичні 
конференції і творчі дискусії. Партійні 
комітети повинні значно поліпшити до
бір і підготовку пропагандистів комсо
мольської політичної освіти, налагодити 
їх систематичне теоретичне і методичне 
навчання в будинках і кабінетах політич
ної освіти, в університетах марксизму- 
ленінізму, на кафедрах суспільних наук. 
Провести у 1969—1970 рр. конкурси на 
створення підручників і наочних посіб
ників на допомогу слухачам комсомоль
ських гуртків і семінарів.

Ефективність ідеологічної роботи се
ред молоді багато в чому залежить від 
партійної спрямованості і оперативності 
політичної інформації. Кожен комуніст, 
партійний, державний, господарський ке
рівник повинні регулярно зустрічатися з 
комсомольцями і молоддю, роз'яснюва
ти їм політику КПРС і Радянського уря
ду, аргументовано і правдиво відповіда
ти на питання, які їх хвилюють.

У комуністичному вихованні молоді 
слід краще і цілеспрямованіше викори
стовувати всі засоби масової інформа
ції — пресу, радіо, телебачення. Редак
ціям газет «Правда», «Известия», «Сель- 
ская жизнь», «Советская Россия», «Труд», 
журналів «Коммунист», «Партийная 
жизнь», «Агитатор», «Политическое са- 
мообразовачие», республіканських, кра
йових, обласних газет і журналів систе
матично висвітлювати проблеми кому
ністичного виховання молоді, роботу 
комсомольських організацій, практику 
партійного керівництва комсомолом. Ко
мітетові по радіомовленню і телебачен
ню при Раді Міністрів СРСР поліпшити 
якість і розширити обсяг мовлення для 
молоді. Комітетові по пресі при Раді Мі
ністрів СРСР, ЦК ВЛКСМ підвищити рі
вень комсомольської преси, політичної, 
художньої, науково-популярної та науко
во-фантастичної літератури для дітей і 
молоді, розробити заходи по розширен
ню випуску книг і брошур, тематичних 
бібліотечок, нових громадсько-політич
них видань і зміцненню матеріальної ба
зи молодіжних видавництв.

4. Сучасний етап розвитку нашого су
спільства характеризується глибоким і 
невпинним науково-технічним прогре
сом, впровадженням у виробництво 
комплексної механізації та автоматиза
ції, докорінними змінами в характері 
праці. Треба активніше залучати комсо
мольські організації до роботи по підви
щенню ефективності суспільного вироб
ництва, освоєнню і впровадженню нової 
техніки, до практичного здійснення гос
подарської реформи, розглядаючи це 
як пряме, конкретне завдання участі 
комсомолу в здійсненні економічної по
літики партії і держави. Комсомольці і 
молодь покликані разом з комуністами 
виступати ініціаторами соціалістичного 
змагання і руху за комуністичну працю, 
боротьби за підвищення продуктивності 
праці та поліпшення якості продукції, за 
краще використання резервів виробни
цтва, дострокове виконання п’ятирічно
го плану.

Партійним, комсомольським, проф
спілковим організаціям і господарським 
керівникам більше дбати про професій
ну підготовку юнаків і дівчат, їх вироб
ниче зростання, створення необхідних 
умов для творчої, високопродуктивної 
праці, прищеплювати любов до своєї 
професії. Всемірно розвивати у юнаків 
і дівчат інтерес до техніки, досліджень, 
раціоналізації та винахідництва. Актив
ніше залучати молодих робітників, кол
госпників і службовців до вечірніх і за
очних шкіл, технікумів та вищих учбових 
закладів. Звернути особливу увагу на 
створення умов для підвищення освіти, 
здобуття професії та удосконалення ква
ліфікації сільської молоді.

У розв'язанні завдань науково-техніч
ного прогресу важлива роль належить 
молодим ученим І спеціалістам. Необхід

но більше приділяти уваги підвищенню 
їх ідейно-політичного рівня, сприяти 
зростанню кваліфікації, добиватися ши
рокої участі у творчому обговоренні ак
туальних питань науки і техніки, теоре
тичних конференціях і методологічних 
семінарах, зміцнювати зв’язки молодих 
наукових працівників з виробничими 
колективами.

ЦК КПРС висловлює впевненість у 
тому, що Ленінський комсомол зуміє 
розгорнути справді масовий рух радян
ської молоді за оволодіння досягнен
нями науки і техніки.

5. Партійним і комсомольським орга
нізаціям, педагогічним колективам, про
фесорсько-викладацькому складові тре
ба поліпшити навчальну і виховну робо
ту □ школах, вищих та середніх спеці
альних учбових закладах. Навчання і 
виховання повинні формувати у студен
тів і учнів марксистсько-ленінський сві
тогляд, творче мислення, інтерес _ до 
науки і техніки, навички громадської, ді
яльності, готувати їх до творчої праці на 
благо народу. Постійно удосконалювати 
викладання суспільних наук, маючи на 
увазі, що без глибокого вивчення марк
систсько-ленінської теорії, без ясного 
розуміння політики партії і держави не 
може бути хорошого радянського спе
ціаліста, активного будівника комунізму.

Підтримувати прагнення до створення 
студентських конструкторських і техно
логічних бюро, будівельних загонів, 
шкільних наукових гуртків, учнівських 
виробничих бригад, активізувати наукові 
дослідження студентів і учнів, заохочу
вати їх за кращі роботи. Партійним і 
комсомольським організаціям, господар
ським керівникам, органам народної ос
віти більше подавати допомоги юнакам 
і дівчатам, насамперед з-поміж молодих 
робітників і трудівників села, в підго
товці до вступу у вищі та середні спеці
альні учбові заклади.

ЦК ВЛКСМ, Міністерству вищої і се
редньої спеціальної освіти СРСР, Мі
ністерству освіти СРСР виробити заходи 
по підвищенню ролі комсомольських ор
ганізацій у навчальній і виховній роботі, 
їх участі у розв’язанні питань прийому 
до вузів і технікумів, розподілу спеціа
лістів, призначенні стипендій, організа
ції виробничої практики, побуту та від
починку студентів і учнів, в усьому гро
мадському житті.

Комітетам ВЛКСМ, педагогічним ко
лективам більше приділяти уваги піо
нерським організаціям, прагнути до то
го, щоб життя кожної дружини і загону 
було ідейно насиченим, захоплюючим і 
різноманітним, виховувати у піонерів 
прагнення до знань і праці. В роботі 
з піонерами слід повніше враховувати 
психологічні особливості та інтереси ді
тей. Поліпшити добір і підготовку кад
рів вожатих.

6. Захист соціалістичної Вітчизни — 
священний обов’язок радянської моло
ді. В умовах посилення агресивності ім
періалізму і загострення міжнародної 
обстановки виховання у кожної молодої 
людини готовності оберігати та відстою
вати завоювання соціалізму набирає 
особливого значення. Комсомол покли
каний і далі зміцнювати шефські зв’яз
ки з Радянською Армією і Військово- 
Морським Флотом, брати активну участь 
у здійсненні військового навчання, під
готовці допризовників, залучати юнаків 
і дівчат до роботи в ДТСААФ, сприяти 
виконанню Закону «Про загальний вій
ськовий обов'язок».

Служба в рядах Збройних Сил СРСР 
для мільйонів радянських людей стала 
справжньою школою героїзму, форму
вання цільних і мужніх характерів. Ком
сомольські організації військових час
тин і підрозділів повинні повсякденно 
допомагати командирам і політорганам 
виховувати патріотів та Інтернаціоналіс
тів, стійких і відважних захисників соціа
лістичної Вітчизни, підвищувати бойову 
і політичну підготовку молодих воїнів, 
добиватися, щоб вони досконало оволо
дівали сучасною зброєю і технікою.

7. Важливе завдання партійних і ком
сомольських організацій — всебічний 
розвиток особи молодої людини, вихо
вання комуністичної моралі, підвищення 
загальної культури юнаків і дівчат. Тре
ба вчити молодь І допомагати їй розум
но використовувати свій вільний час для 
духовного та фізичного удосконалення. 
Міністерству культури СРСР, ВЦРПС, 
ЦК ВЛКСМ вжити заходів до того, щоб 
діяльність клубів, будинків культури, 
бібліотек, парків та інших культурно-ос
вітніх закладів найповніше відповідала 
зрослим запитам сучасної молоді, спри
яла розвиткові активних інтересів до ху
дожньої творчості, розкриттю талантів і 
здібностей. Широко знайомити юнаків 
’ Діачат з багатющою культурною спад
щиною народів нашої країни, розвив а- 

ти масову художню самодіяльність, про- | 
водити огляди, конкурси, виставки і фес- І 
тивалі, поліпшувати організацію відпо- | 
чинку молоді за місцем проживання. І 
Партійним, профспілковим, комсомоли- І 
ським організаціям, господарським ке- І 
рівникам всіляко підтримувати ініціати- І 
ву юнаків і дівчат по будівництву в 
колгоспах та радгоспах культурно-побу- І 
тових і спортивних споруд, розгортай- І 
ню масового руху молоді за піднесення І 
культури радянського села.

ЦК КПРС звертається з закликом до І 
письменників, художників, композито- І 
рів, діячів кіно і театрів створювати нові 
яскраві художні твори, які б утверджу- І 
вали в свідомості молоді непохитну віру І 
в ідеали комунізму, відображали кращі І 
риси радянської людини, виховували не- | 
нависть до класових ворогів, їх ідеоло- І 
гії та моралі. Рекомендувати творчим І 
спілкам і ЦК ВЛКСМ систематично про- І 
водити конкурси на кращі твори для І 
юнацтва, семінари молодих літерато- І 
рів, виставки образотворчого мистецтва, 
фестивалі музики і кіно. Комітетам | 
ВЛКСМ поліпшити політичну роботу се- І 
ред молодої творчої інтелігенції, допо- І 
магати її ідейному і професійному зро- І 
станню, зміцненню зв’язків з робітника- І 
ми, селянами, воїнами, студентами і уч- І 
нями, активно підтримувати і пропагува
ти твори, гідні нашої молоді.

8. Необхідно посилити турботу про фі- І 
зичне виховання дітей і молоді. Масова І 
фізична культура і спорт повинні слу- І 
жити зміцненню здоров’я, підготовці 
молоді до праці і оборони. Комсомол І 
повинен бути провідною силою розвит- І 
ку фізкультури і спорту, а комсомоль- І 
ці — активними учасниками фізкультур- І 
ного руху. ЦК ВЛКСМ, ВЦРПС, Централь- І 
ній раді Союзу спортивних товариств і 
організацій СРСР разом з іншими відом- І 
ствами розробити систему традиційних | 
спортивних і туристських заходів в учбо- І 
вих закладах, на підприємствах, в кол- І 
госпах, радгоспах, установах, районах і 
містах. Передбачати на стадіонах, у І 
спортивних залах, басейнах і парках І 
культури виділення інструкторсько-тре
нерських кадрів та інвентаря для роботи
з дітьми і підлітками. Виконкомам Рад 
депутатів трудящих з участю комсомо
лу, профспілок, фізкультурних організа
цій і комітетів ДТСААФ забезпечити 
максимальне використання спортивних 
баз і споруд, заохочувати прагнення ком
сомольців і молоді до оволодіння вій
ськово-технічними спеціальностями, ство
рення спортивно-оздоровчих таборів та 
оборонно-технічних клубів.

9. Розв’язання завдань, які стоять пе
ред нашою країною, вимагає ще вище 
піднести роль ВЛКСМ як масової, само
діяльної, громадсько-політичної органі
зації, резерву партії, її найближчого по
мічника в комуністичному вихованні під
ростаючого покоління і в будівництві 
нового суспільства. ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ 
союзних республік, крайкоми і обкоми 
ВЛКСМ повинні приділити особливу ува
гу дальшому організаційно-політичному 
зміцненню і підвищенню бойовитості 
комсомольських організацій, посиленню 
їх ідейного впливу на всі верстви моло
ді. Треба значно поліпшити індивідуаль
ну роботу з людьми, постійно вивчати 
і враховувати інтереси й настрої, фор
мувати погляди та переконання молоді, 
чуйно відгукуватись на її запити, допо
магати в здійсненні життєвих планів. 
Розвивати внутріспілкову демократію, 
принципіальну критику і самокритику, 
зміцнювати дисципліну й організованість 
у лавах ВЛКСМ, вести справу так, щоб 
кожен комсомолець брав активну участь 
у роботі своєї організації, був відпові
дальним за результати її діяльності і 
комсомолу в цілому.

Підвищення ролі комсомолу передба
чає ширшу участь його в господарсько
му,. культурному і державному будівни
цтві. ЦК КПРС вважає за потрібне, щоб 
Ради депутатів трудящих, міністерства і 
відомства, профспілкові та інші громад
ські організації розв’язували питання 
виховання, освіти, професійної підготов
ки, праці, побуту і відпочинку молоді з 
участю комітетів ВЛКСМ, уважно стави
лись до^пропозицій комсомольських ор
ганізацій, подавали їм повсякденну прак
тичну допомогу. Комітети комсомолу 
повинні разом з профспілковими і гос
подарськими органами брати участь у 
вирішенні питань,, зв’язаних з прийман
ням на роботу і звільненням молоді, 
преміюванням молодих робітників, кол
госпників, службовців, охороною праці 
Підлітків, розподілом житла, місць у 
гуртожитках, використання коштів, при
значених на розвиток культурно-масової 
та спортивної роботи. Комсомольським 
організаціям широко виявляти ініціати
ву в обговоренні і постановці перед від
повідними організаціями питань роботи 
підприємств, колгоспів і установ.

Визнати доцільним створення постій
них .депутатських комісій в справах мо
лоді у Верховній Раді СРСР, Верховних 

адах союзних і автономних республік, 
кранових, обласних, окружних, міських 
і районних Радах депутатів трудящих.

(Закінчення на 3-й стор.).



8 жовтня 1968 року „Молодий нону пар З стор.

Постанова Центрального 
Комітету КПРС

До 25-річчя визволення 
Кіровоградщини 
від німецько-фашистських загарбників

(Закінчення).

10. Зобов язати ЦК Компартій союз
них республік, крайкоми, обкоми, ок
ружкоми, міськкоми, райкоми партії 
піднести рівень керівництва комсомоль
ськими організаціями, справою комуніс
тичного виховання підростаючого поко
ління. Глибше аналізувати повсякденне 
життя комсомольських організацій, про
цеси, які відбуваються в середовищі мо
лоді, підтримувати і спрямовувати ді
яльність комітетів ВЛКСМ, не допускати 
при цьому дріб'язкової опіки і регла
ментації, застерігати їх від помилок, 
вчити переборювати труднощі і йти в 
йогу з життям. Партійні комітети повин
ні постійно координувати діяльність усіх 
відомств і організацій, покликаних зай
матися вихованням молоді.

Звернути увагу на добір, розстановку 
і виховання кадрів комсомолу, підви
щення їх марксистсько-ленінського за
гартування, зміцнення партійного ядра в 
комсомольських організаціях. Починаю
чи з цього року, організувати регулярну 
перепідготовку комсомольських праців
ників на базі ВПШ при ЦК КПРС, Вищих 
партійних шкіл і курсів при обкомах, 
крайкомах партії та ЦК Компартій союз
них республік. Вважати за потрібне ство-

ИСОКИЙ, худорля
вий молодий чоловік 
з добре поставленим, 
дещо глухуватим го
лосом. Крізь скельця 
окулярів дивляться 
широко відкриті, доб
рі очі. Востаннє я 
з ним бачиься у 

березні цього року в Онуфріїв
ні. Випадкова зустріч з дру
гом, нз випадковий його при
їзд саме в це село. Тут меш
кають його батьки, тут він сам 
навчався в місцевій школі, тут 
уперше його звабило слово, що 
стало потім його надією.

З того часу спливло чимало 
років. Олександрійський культ
освітній технікум, служба в 
армії, Харківський інститут ра-

ШЛЯХИ 
ПОШУКУ

ДЕКЛАРАЦІЯ

€ стільки справ
на цін землі предавній... .

Я чую гул римованих полків, 
Де заголовки, ніби командарми, 
Стоять перед шеренгами рядків, 
Які ладні під серця канонаду 
До щонайдальших мчать передових... 
Я не люблю командувать парадом 
Чи не тому,

що сам із рядових?
І кожен вірш мій не для бальних 

танців,

Як золото чисте

ПОЕЗІЯ

Не для параду...
Ч ждуть слова свій строк.

Вони — мої солдати-новобранці, 
Яким так вельми тяжко без тривог.

В них

найвищих проб!

ЯБЛУКОПАД

ФУТБОЛ

Дорогн в поезію — дуже дальні: 
До зрілості мудрої — пошуків 

щем,
Та є ще ніким не відкриті копальні 
Рядків щонайкращих, 

найліпших поем.
Ще є острови в своїй первісній суті,

Коли до кінця зустрічі між 
кіровоградською «Зіркою» і 
воронезьким «Трудом» ли
шалося три хвилини, на таб
ло ще стояли нулі. Навряд 
хто з присутніх на стадіоні 
сподівався на якісь зміни в 
результаті: футболісти обох 
команд були стомлені, їм 
довелося півтори години гра
ти У дуже важких умовах: 
усю ніч напередодні матчу 
дощ лив як з відра.

1 раптом стадіон вибухнув 
громом. То прихильники 
«Зірки» не змогли стрима
тися від захоплення, що їх 
команда знайшла в собі си
ли на останніх Хвилинах ви
рвати перемогу у сильного 
суперника. „

Гол забив Микола Коро
лю» з подачі Андрія Товта. 

Та похвали . заслужили не 
тільки вони, а всі кірово
градські футболісти: вони 
провели цей матч з 
вим піднесенням, виявили 
велику волю до перемог.

Великий інтерес виклика
ла І зустріч між ДУ.^Рася 
цих команд, що відоулася 
напередодні. Адже резер - 
ний склад воронезького 
«Труда» — иайсильиішни У 
другій підгрупі другої гру
пи класу «А». І кіровогрпд- 
ці не з слабких, воли весь 
час переслідують лідерів. 1 
ось цього разу наші земляки 
виграли у суперників з Р 
хунком 4:2. ,

Наступний тур — сьогодні.
«Зірка» приймає спортсме
нів куйбишевського «Мета
лурга».

рити при ЦК ВЛКСМ Вищу комсомоль
ську школу. Ввести в практику роботи 
райкомів, міськкомів, окружкомів, об
комів, крайкомів партії, ЦК Компартій 
союзних республік регулярне скликання 
нарад комсомольського активу для ін
формування їх у найважливіших питан
нях політики партії і уряду, міжнародно
го становища, а також для обговорення 
питань роботи комсомолу. Сміливіше 
висувати комсомольців, комсомольських 
працівників і активістів, які добре заре
комендували себе, на самостійну госпо
дарську й адміністративну роботу, до 
правлінь колгоспів, до Рад депутатів 
тРУДящих, виборних органів партійних, 
профспілкових та інших громадських ор
ганізацій.

* * *
ЦК КПРС висловлює впевненість у то

му, що комсомольці, наша славна мо
лодь усім серцем сприймуть завдання, 
які висуває партія. Йдучи назустріч юві
леєві ВЛКСМ і 100-річчю з дня народ
ження Володимира Ілліча Леніна, юнаки 
і дівчата ще вище піднесуть трудову 
І політичну активність, тісніше згурту
ють свої ряди навколо Комуністичної 
партії, самовіддано працюватимуть на 
благо комунізму, на благо радянського 
народу.

дянської культури, нарешті, по. 
їздка в Кузбас за комсомоль
ською путівкою — така біогра
фія нашого земляка — журна
ліста і поета Віталія Юречка.

Пригадується, в останню на
шу зустріч Віталій розповідав 
мені про пережите і осмислене, 
зокрема, — про свою подорож 
на північ, яка, відчувалося, 
справила на нього незабутнє 
враження не стільки незайма
ністю суворої природи, як сво
їми колоритними людьми.

Можливо, про це не варто бу
ло б писати, коли б відгомін 
цієї розповіді не вчувався у ба. того, що «дороги 
гатьох віршах першої ластівки . ..... * “
Юречка — книги 
стані», щойно виданої 
ровськнм 
цтвом.

поезій «Прн-
Кеме- 

книжковнм вндавнн-

Появі збірки передували пуб
лікації в обласних газетах Том
ська, Харкова, Кемерова, ко
лективних збірниках, альманасі 
«Вогні Кузбасу». Кращі з них 
і склали основу оцієї книжки, 
яка з дарчим написом автора 
лежить ось у мене на столі.

Не все в ній рівноцінне. Є 
речі дріб’язкові за тематикою 
або бідні за її художнім вті
ленням. А є (і їх більшість) та
кі, в яких пульсує жива думка 
у повнокровній емоційній довер
шеності* форми.

Це та ще розуміння автором 
— -—( в П0ЄЗі|О — 

дуже дальні», й спонукало мене 
перекласти кілька віршів Віта
лія Юречка для читачів «Мо
лодого комунара».
Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ.

О. скільки зітреться до них підошов, 
І є ще слова,

ніким не забуті,

Слова

А просто —
їх досі ніхто не знайшов 

отакі
щоб навкруг осявалось, 

отакі всемогутні,Слова
щоб

літера кожна
різцем вивірялась,

Римую вірші невпопад, 
Бо іншим
Виповнилось серце: 
В моїм саду — 
Яблукопад,
Такий
Буває тільки в серпні. 
Торкнуся
Сонячних плодів 
Руками трепетно і 

вражено,
Й дитинство 
оживе тоді 
Яблуня моя, 

що пересаджена.
Ось тут колись 
Стояв курінь... 
Зухвалі витівки... 
Кораблики... ' 
1 перший вірш — 
як голубінь, 
як натяк 
На майбутнє яблуко. 
Яблукопад — 
сум’яття дум, 
лелечий лет 
в жарінь нестерпну... 
Ми всі, 
як яблуні в саду, 
і дозріваєм 
десь 
у серпні.

Віталій ЮРЕЧКО.

(М). 
(До-

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, 9 жовтня. Перша 

програма. 10.05 — Теленовини. 
(М). 10.15 — «Здоров’я». Нау
ково-популярна програма. (.*“. 
10.30 — «Тобі юність». 
нецьк). 11.00 — Художній фільм 
«Вірність». (К). 12.25 — Теле. 
вісті. (К). 17.00 — «Творці».
(Москва — Ленінград — Дніп
ропетровськ). 17.30 — Програма 
кольорового телебачення. (М). 
19.05 — Наші оголошення. (Кі
ровоград). 19.10 — Кіровоград
ські вісті. 19.25.— «Ленін завж- 
ди живий». Концерт. (Львів).

Вогонь
Олексія Гриба

Гриб, зняіі-

ДНІПРО перестав супитись і сердито 
гонити на берег величезні хвилі. Вже 

другий день яскраво світило вересневе 
сонце, і «бабине літо» чіплялося за об
личчя, плуталось у волоссі.

Олексій любив такі дні змалку. Дуже 
вони нагадували йому пастушкову пору 
— далеку і безтурботливу. І захотілося 
Олексієві впасти на землю і лежати дов
го горілиць...

Він таки приліг недалечко під -гарма
ти і замріявся. Десь там, за Дніпром, 
уже рукою подати до його рідного По
ділля, до полів тульчинських. Здається, 
не було цього довгого походу з боями 
від самої Волги.

Степовий фронт розтягнувся на сотні кіло
метрів, та до Дніпра встигли вийти лише з’єд
нання сьомої гвардійської армії. І як тільки 
ввійшли в густі придніпровські чагарники, перед 
воїнами постала пречудова панорама — сивий 
Славутич вигравав легенькими хвилями у 
яскравих променях сонця. Знімали пілотки і 
довго, стояли в задумі. Одні, — знову повер
нувшись сюди, — пригадали бойових побрати
мів, котрі в сорок першому залишилися тут 
навічно; інші — ті, що молодші, — вклонили
ся красі і гордості старого Дніпра.

Зеленою смугою чагарників і жовти
ми піщаними косами окреслювався ост
рів Бородаєвський. А ще 
далі — круто здіймався пра
вий берег. Десь там при
чаївся ворог. Мабуть, зав
тра — знову бій. Головне — 
не дати перепочинку фа
шистам.

Командир, старший лей
тенант Воронецький, ще раз 
оглянувши бойове споряд
ження, підійшов до Олек
сія Гриба:

— Продекламуй бійцям 
про Дніпро. Який-то він бу
де в бурю, коли ми через 
годину-дві почнем його 
форсувати.

І вже півколом стали обслуги. А . 
ши вигорілу від сонця і дощів пілотку, дзвін
ким голосом почав:

— ... Коли ж підуть горами по ньому сипі 
хмари, чорний ліс гнеться до коріння, дуби 
тріщать, і блискавка, ламаючись поміж хмара
ми, разом освітить цілий світ — страшний то
ді Дніпро!..

Притихлі бійці слухали гоголівські рядки і 
вдивлялися в сутінки, де за кущами острова 
біліло хатами село Бородаївкя.

Не встигли човни передового загону 
допливти до середини річки, як ворожий 
берег ожив, пронизуючи нічну темряву 
тисячами вогневих трас. У чебо мет
нувся промінь прожектора і на мить за
стиг, наче в нерішучості. А згодом, впав
ши донизу, почав нишпооити по дзер
кальній гладінні Дніпра. З лівого бере
га заговорила наша артилерія, раз по 
раз накриваючи ворожі вогневі точки.

Ворог зосередив вогонь на дільниці 
правого сусіда. Трасуючі кулі впивалися 
в рибальські човни й плотики, що руха
лися вперед. Від прямого попадання 
снарядами деякі з них спалахували, ося
ваючи все навкруг. Але вже ніщо не мог
ло зупинити навальної атаки.

Вже Олексій стрибає у воду, яка ся
гає йому аж під пахви. Штовхає поперед 
себе плота. Швидше, швидшеї '

Піхотинці залягли у прибережному ка
мінні. Німецькі кулемети не вгавають ні 
на хвилину. У темряві важко розібрати, 
звідки б’є ворог.

Олексій зі своїми товаришами вирі
шив окопатися неподалік, прямо в піс
ку. • .•

Навідник Олексій Гриб миттю опинив
ся біля гармати. Прицілився як слід. » 
вже раз по раз лунає команда: «Вогонь!» 
Незабаром п’ять вогневих точок воро
га було подавлено. Громоголосне «ура!» 
покотилося берегом. Це стрільці кинули
ся в стрімку атаку і швидко оволоділи 
висотою.

Було вже марно сидіти артилеристам 
на старому місці. Вирішили: перебазува
тися вперед. Спробували тягнути гарма
ту на собі — не вийшло; по піску надто 
важко. Хтось помітив у кущах неподалік 
кинутого коня. Але де ж взяти хоч яку- 
небудь збрую? Виручила солдатська 
кмітливість: один з бійців гарматної об-

20.00 — «Сіарт-68». Тележурнал. 
(Донецьк). 20.30 — Інформацій
на програма «Час». (М). 21.15 
— «Запрошення до фільму». 
(Кіровоград). 21.55 — Художній 
фільм. «Украдене щастя». (Кі
ровоград).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ВІВТОРОК, 8 жовтня. 16.05 — 

Художній фільм «Чому ти мов
чиш?» 17.40 — «Мальовнича Ук
раїна». «Кіровоград мій чудо
вий». (Кіровоград). 17.55 — Фо- 
тохвилинка. (К). 18.00 — Для ді
тей. «Теремок «Світлячок». (Дні’ 
пропетровськ). 18.30 — Слуха- 

чам шкіл основ марксизму-лені- 
нізму (М). 19.00 — Футбол: «Ди
намо» (К) — «Локомотип». 20.45 
— Назустріч Великому Жовтню. 
«Ми комуністи». (Луганськ). 
21.15 — Кінопрограма. 22.50 — 
Програма «Час». (К).

СЕРЕДА, 9 жовтня. 17.00 — 
«Творці». (Москва — Дніпро
петровськ). 17.30 — Художній 
фільм «Тіні забутих предкіп». 
(М). 19.05 — Телевізійні вісті. 
(К). 19.25 — «Ленін завжди жи
вий». Концерт. (Львів). 20.00 — 
«Старт-68». (Донецьк). ,20.30 — 
Програма «Час». (М). 21,15 —

слуги скрутив плащ-намет, зробивши з 
нього хомута. Через кілька хвилин арти
леристи були вже на висоті і оели звід
ти нищівний вогонь.

Олексій Гриб зі своєю гарматою просунувся 
далеко вперед, відірвавшись од піхотинців. І 
раптом фашисти пішли в контратаку. В арти
леристів залишалося з десяток снарядів

— Тримайтесь, хлопці, — гукнув Олексій, — 
пустимо в хід підкалібсрні. Пішли на хитрощі: 
стали стріляти по німецькій піхоті підкалібер- 
ними. Засвистіли, завили страшними звука
ми снаряди.

Бій виграли радянські артилеристи. Сержант 
Олексій Гриб розстріляв в упор і частково 
розсіяв до роти німецьких автоматників.

Ворог відступив. Винятковий героїзм 
артилериста дав змогу піхотинцям відби
ти тринадцять контратак фашистів.

За цей бій навідник батареї 45-мілі- 
метрових гармат Олексій Гриб був удо
стоєний високого звання Героя Радянсь
кого Союзу.

ДРУГА половина грудня пам’ятного 
сорок третього. Далеко позаду за

лишився Дніпро, скутий ранніми моро
зами. Навкруги розбіглися засніжені сте
пові простори. Військова частина, в 
якій служив Олексій, вже більше місяця 
веде важкі бої з контратакуючими пі

Радянські ганки на марші на берегах Дніпра. Жовтень 
1943 р.

хотними і танковими з'єднаннями воро
га на ближніх підступах до Кіровограда.

За танками йшов другий ешелон во
рога, на шляху якого й став поріділий 
стрілецький батальйон з приданою йо
му полковою протитанковою батареєю, 
де командиром гармати був Герой Ра
дянського Союзу сержант Олексій Гриб.

Четзерту добу бушував буран. Один за од
ним гинули друзі, бойові побратими. Олексій 
сам підносив снаряди, сам був зараджуючим, 
навідником. По його гарматі били з усіх бо
ків. Ворог насідав.

Не раз здавалося, що от-от рознесе 
гармату. Олексій припадав до землі, за
ривавсь у воронку і, як тільки снаряди 
падали далі, знову вистрибував до гар
мати, вишукував ціль. Крізь стиснуті зу
би вириватись при кожному пострілі:

—■ Натеї Тут вам не поойти!
В один з моментів Олексій втратив 

зв’язок зі своїм командним пунктом і 
тепер треба було діяти на власний роз
суд.

Відступати не можна — ворог захо
пить важливий плацдарм і потіснить на
ші частини.

Битися до останнього патрона, до ос
таннього подиху.

Засліплювала очі завія. Свистіли нав
круги осколки.

Тоеба триматись.
Фашисти не пройшли на цій ділянці...
Смертю героя загинув десь у степу 

недалеко від Куцовки подільський юнак 
Олексій Гриб.

Село Холодівка, що в Тульчинському 
оайоні на Вінниччині. Ми в сім'ї героя. 
Батько відважного артилериста Федір 
Терентійович і мати Христина Федосіїв- 
на перебирають десятки листів: від піо
нерів, від молоді, цід воїнів. Ось що на
писано в одному з них:

«Дорогі й шановні Федір Терентійович 
і Христина Федосіївна. Ми вирішили від 
імені воїнів вислати вам наш скромний 
подарунок — гвардійський знак. Такий 
знак прикрашав груди вашого сина. Не
хай цей. скромний дарунок ще раз вам 
розповість про те, що приклад вашого 
сина завжди служитиме взірцем для на
шого покоління».

Василь ГУБАРЕЦЬ.

1№і

«Актуальний екран». 2І-.36 — Кі
нохроніка. 21 45 — До
ВЛКСМ. «Нас надихає Леніна 
ім’я». Зві+уе молодь Новобузи 
кого району.
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ІНе забудьте І 
передплатити

___________ -_____________І

РІЧНА ПЕРЕДПЛАТА 
НА
«Молодий комунар»
КОШТУЄ
2 нрб. 40 ноп.

Передплату приймають всі відділення зв’язку, 
агентства «Союздруку», листоноші та громадські роз
повсюджувачі преси.

------------------ —=о

ДІВЧИНА
З КРАСНОГІРКИ
Світлана тоді ще ходи

ла в школу. Але часто 
забігала на поштове від
ділення, щоб допомогти 
чим-небудь Лаврентію 
Яковичу Ткаченку, за
відуючому. Любила дів
чина тут читати свіжі 
газети, журнали, книжки. 
За власним бажанням 
розповсюджувала їх се
ред своїх друзів.

Незабаром і випускні 
екзамени.

— Може, потрібні вам 
листоноші? — завітала до 
Лаврентія Яковича. — 
Маю таке бажання.

— Знаєш що, Світла
но, — порадив. — В Кі
ровоградському училищі 
зв’язку йде набір учнів. 
Поїдеш?

Вдячно глянула.
— Обов’язково поїду! 
Минув час.
Світлана Чабанюк по

вернулася в своє рідне 
село Красногірку. Лав
рентія Яковича Ткаченка 
тоді саме проводжали 
на заслужений відпочи
нок. І Світлані доручили 
поштове відділення.

Часто Лаврентій Яко
вич навідується сюди, 
цікавиться справами, дає 
поради і не може нами-

луватися вправністю дів
чини.

— Чудовий праців
ник! — хвалиться він 
односельчанам.

Зараз Світлана добре 
організувала передплату 
на періодичні видання 
на 1969 рік. На кожних 
тисячу чоловік населення 
вже є 1108 примірників 
газет і журналів. У цій 
справі їй найбільше до
помагають громадські 
розповсюджувачі преси 
і молодий комуніст, сек
ретар комсомольської 
організації колгоспу іме
ні Тельмана Георгій Ку
лик, комсомолець Воло
димир Олійник.

Серед листонош най
краще провадить перед
плату комсомолка Ма
рійка Панченко. На її 
дільниці вже оформле
но 580 примірників пе
ріодики. Переважають 
партійні та молодіжні 
видання. Особливо спо
добались молодим кол
госпникам газети «Ком— 
сомольская правда», 
«Молодь України» та 
«Молодий комунар».

О. СТЕПОВИЙ.
Голованівськин район.

■----- *
ХІД ПЕРЕДПЛАТИ «МОЛОДОГО КОМУНАРА» 

НА 5 ЖОВТНЯ 1968 РОКУ
Райони, міста
Передплачено
(примірників на
100 членів Е.ПКСМ)
Новоукраїнськнн 51,2

' Петрівськнй 38,4
Олсксандрівський 35,0
Вільшанський 34,5
Устннівський 34,6
Новгородківський 26,8
Олександрійський 26,2
Бобринецький 25,9
Кпмпаніївський 25,7
Онуфріївський 24,2

Новоархангельський 23,0
Добровеличківський 22,7
Маловисківськин 22,3
Голованівський 21,9
Ульяновський 20,5
Кіровоградський 19.8
Знам’янський 1 S.8
Долинський 18,5
Новомиргородський 16,4
Олександрія 15,6
Кремгссівський 12,8
Кіровоград 10,8
Гайвороиський 9,6

Вогненний слід
Б а лада мнммммммм
(Закінчення. Початок в газетах за 

21 і 24 вересня та за 1, 3, 5 жовтня).

ГАННА ПРАЦЮВАЛА в школі.
Яків — весь час на заводі. Він 

зовсім не вмів відпочивати. Він 
зовсім не вмів ділити час на свій і 
на робочий. Міг на заводі бути і 
зміну, і другу, а додому взяти ку
пу креслень і просидіти з ними ці
лісіньку ніч. На змінах найменше 
контролював робітників, більше 
вчив, здійснив кілька своїх раціо
налізаторських пропозицій. І за це 
йому були вдячні робітники, а за 
одну одержав і урядову нагороду.

Та найбільшою радістю для Яко- 
□ а була зустріч з комісаром, що 
теж працював майстром на заводі. 
Так склалось їхнє життя, що вони 
не листувались. Не тому, що загу
били слід один одного, а тому, що 
у всьому були схожі, що кожну 
хвилину, як і колись у боях, відда
вали найдорожчому — Радянській 
владі.
Тепер зустрічались майже щодня. Вер

талися втомлені після змін до своїх до
мівок. Жили недалеко один від одного. 
Часто прямували на берег Волги. Василь 
Степанович днвиься на місто, гордиься: 

— Твердиня!
Він ще не бачив грози 1911 року. Він 

ще не бачив і 1942 року, хмар літаків із 
чорною свастикою, руїн, будинку Павло
ва, Мамаєвого кургану. Він тільки 
прагнув зробити Сталінград ще міцні
шою фортецею.

■ Мшима СТОЯН
І Яків полюбив місто, хоч не за

бував і свого рідного краю. Якось 
сказав:
— Василю Степановичу, і у вас, 

і в мене^ скоро відпустка. Давайте 
поїдемо в гості на Україну!

— А знаєш, Якове, — зрадів ста
рий майстер. — Це чудова ідея. 
Ти побачиш своє дитинство, а я — 
молодість. Діждемось ночі, відві
даємо наш з тобою лісок.

— А потім — попросимо в арті
лі коней, і на Шпакове, Красносіл- 
ку, Ставидла... Все там чудове... 
г| ОГО 1936 року не втихали рвуч- 
* кі поволзькі вітри. Осіння Вол

га клекотіла, пінилась, била у 
стрімкий берег. Коли день набли
жавсь до обідньої перерви, на за
воді сталась несподівана і грізна 
аварія. Через крани прорвався газ.

Вулицями з усіх кінців міста ле
тіли пожежні машини. Прибували 
машини швидкої допомоги.

Змінний інженер Яків Хоменко 
найменше думав про своє життя. 
Він кинувсь туди, де була найбіль
ша небезпека, він рятував людей. 
Потерпілих клали на ноші й маши
нами відправляли в лікарні.

Проте чекали ще грізнішого. Міг 
статися вибух. Все ще сичав, все 
ще йшов газ. Хвилини й секунди 
вирішували все. Часу для роздумів 
не було. Інженер Хоменко кинувся

до робітників усе ще напружений, 
у нервовому потрясінні. Закінчу-* 
вали виносити потерпілих.

— Всіх врятували? — допиту
вавсь директор.

— Всіх!
— А майстра, Василя Степано

вича, винесли?
Майстра між врятованими не бу

ло. У двері в протигазі рвонулась 
постать.

— Хто то?
— Назад! Назад! — відтискували 

всіх прибулі військові.
Василь Степанович непритомний 

лежав на підлозі. Він проривався 
до кранів з іншого боку. І впав.

Яків підхопив важке тіло. Назад 
через коридори, цех — далеко. 
Ближче — через вікно. Вибив скло. 
Перетяг тіло майстра. Знову під
няв на руки. І в ту ж мить землю, 
місто, далекі околиці сколихнув 
вибух. Єдине, що ще встиг зроби
ти Хоменко, — прикрити собою ті
ло старого майстра, комісара сво
го життя.

Майстер не загинув. Згодом їх 
відшукали. Майстер опритомнів, а 
інженера машиною швидкої допо
моги відвезли до лікарні. Друзі, 
дружина, почорнілий від горя Ва
силь Степанович ходили до Хомен- 
ка. Василь Степанович заходив у 
палату щодня до свого пастушка, 
до свого Якова Івановича. А пасту
шок догоряв. Стара рана, страш
ний удар, газова гангрена ноги... її 
ампутували. Не допомогло...

Василь Степанович, не соромля
чись перехожих, ридав над бере
гом Волги...

...Як важко, як незмірно важко 
кінчати тебе, баладо. Як важко, що 
тієї суворої правди не заперечити, 
не змінити. Та зорі не гаснуть. Во
ни залишають на голубих небо- 
краях вогненні сліди...

„Фарватер
колекціонера*

ШАНОВНИЙ читачу! Сьогодні від причалу «Молодого ко
мунара» в захоплюючий світ філателії відправляється 

шхуна «Фарватер колекціонера». Мета її подорожі — за до
помогою поштових мініатюр збагатити себе в усіх галузях 
знань. Адже в наш час поштові марки мають можливість 
показувати найрізноманітніші сфери життя. Вони розпові
дають про етапи освоєння космосу, знайомлять з героїчним 
минулим, знаменним сьогоденням нашої країни, видатними 
діячами Комуністичної вартії і Радянської держави.

Видатний болгарський революціонер Георгій Димитров 
називав поштові марки «візитними картками країни». Бага

то радісних хвилин прино
сить колекціонерам вивчен
ня марок країн соціалістич
ної співдружності та інших 
держав. Досить лише погля
нути на марки Гвінеї, і ще 
більшою повагою проймаєш
ся до волелюбного народу, 
який розірвав ланцюги ко

лоніалізму, виборов свою незалежність. А ось марки Польщі 
із зображенням літаків.

Екіпаж нашої шхуни зараз складається із 150 членів 
Всесоюзного товариства філателістів. Більшість з них т 
колекціонери обласного центру. Серед шанувальників пош. 
тової мініатюри є також шахтарі Олександрії, енергетики 
Кремгеса, залізничники Знам'янки. Але ми сподіваємося, що 
кількість кіровоградців, які віддаватимуть своє дозвілля ко
рисній і цікавій справі, невпинно зростатиме.

В подорож нашу шхуну веде досвід штурманів радянсь
кої філателії О. М. Горького, доктора географічних наук, 
відомого полярника Е. Т. Кренкеля, академіка І. П. Пав- 
лова, поета В. Я. Брюсова. Громадська рада шхуни споді
вається, що зв’язок з читачами буде надійним, постійно 
підтримуватиметься листами. Чекаємо їх, дорогі друзі.

Отже, в подорож. Шхуна «ФАРВАТЕР КОЛЕКЦІОНЕ
РА* тримає курс у країну Філателію.

ХТО ви,ЕРУДИТИ?
29 жовтня — день народ, 

ження Ленінського комсо
молу. На честь знаменної 
дати редакція газети «Мо
лодий комунар» і громад
ська рада шхуни «Фарва
тер колекціонера» прово
дить вікторину. На її пере
можців чекають спеціальні 
призи. Отже, позмагаємось, 
знавці славної історії ге
роїчного комсомолу і філа
телії. Підготуйте відповіді 
на такі запитання:

1. Якій події присвячена 
ця марка (фото внизу ліво
руч)?. Хто автор картини, від
битої на поштовій мініатю
рі? Які твори цього худож
ника ви ще знаєте?

2. Коли вперше була ви
пущена серія марок на ком
сомольську тематику і що 
на них зображено?

3. Кому з письменників 
вперше було присвоєно 
звання лауреата Ленінсько
го комсомолу? Коли впер
ше з'явилась марка з його 
зображенням?

4. В яких роках були ви
пущені ці марки (фото вго
рі і внизу праворуч) і який 
логічний зв’язок між ними?

Назвіть імена і прізвища 
героїв-комсомольців, яким 
присвячені випуски пошто
вих марок.

Точність і повнота відпо
відей на кожне запитання 
оцінюватиметься за п’яти
бальною системою.

Листи надсилайте до ре
дакції «Молодого комуна
ра» з приміткою: «Фарва
тер колекціонера».

ЧИТАЧ ПРОДОВЖУЄ РОЗМОВУ «ДУМА ПРО ВИСЬ»

ПАЮСИ І МІНУСИ
Наша красуня Вись чи не 

найщедріша для Андріївни. 
Вона великим «парагра
фом» двічі вигинається бі
ля нашого села, що кіль
кома вулицями розкину
лось на її північному бере
зі. Не байдужі андріївці до 
Висі.

Ми часто буваємо погани
ми господарями щодо річ
ки і лісонасаджень. Цьому 
конче потрібну покласти 
край. Бо наша безгосподар
ність обертається нам ти-

сячними
йду згаданим 
яром і не можу 
дивитись на прорвану греб
лю, що її було зведено 
кілька років тому для утво
рення ставка. Затратились, 
а ставка нема. Височить те
пер серед яру 
греблі, як докір 
ності тодішніх 
колгоспу, 
червоніє
розсипається 
саджений

збитками. Часто я
Холодним 

спокійно

шмат тієї 
недогляд- 
керівників 

Минають
глина на 

насип, не об- 
вербами. Рудн

роки, 
сонці,

ми боками світять круті 
горби звивистого яру, 
рослого бур’янами.

Та багато в нас прикла
дів, як маси дбайливо став
ляться до природних ба
гатств. їх не прирівняєш до 
колишніх «дядьків». Наші 
колгоспники дивляться на 
природу очима сучасними, 
хазяйськими. Ось лише 
один приклад. Біля нашого 
села тече Вись, і в селі є 
багато любителів-рибалок. 
Та ви не почуєте, щоб хтось

па- 
по-

ловив рибу під час нересту. 
За цим слідкує кожен, а 
найбільше — мій сусіда 
Микола Сидорович Галайда. 
Він у наших мисливців і ри
балок за старшого, веде 
широку роз’яснювальну ро
боту серед населення.

Минулої весни у нас ста
лася незвичайна подія — на 
широкому плесі появилася 
пара лебедів. Чутка про них 
миттю рознеслася по селу. 
На берег висипали старе й 
мале. Милувалися красиви
ми птахами. Боялися споло
хати їх. Наче аж тихіше го
ворили в селі. Різної такої 
дичини мисливської у нас 
тут багато, нею не здивуєш 
нікого. А тут раптом — ле
беді. Микола Сидорович 
цілими днями вистоював на

ім. Кіровоград, вул. Луначврського, 36. 
Телефони: секретаріату — 2-43-35, від

ділів — 2-45-36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ, 
г. Кировоград.

березі, роз яснюючи кож- мало не кожного року річ
ному маловідоме про лебе- ка страшенно міліла чи й 
дів. Кілька тижнів гостювали 
ці птахи на Висі, кілька тиж
нів село жило ними.

Не зовсім праві автори 
статті, говорячи, ніби Вись 
пересихає. Правда, тепер 
майже не буває великих по
веней навесні, давним-давно 
не буває льодоходу. При
чиною тому — багато гре
бель на Висі і її притоках. 
Але ж ці греблі і ставки й 
регулюють рівень води од 
ранньої весни до пізньої 
осені. Ось уже протягом 
добрих тридцяти років у ра
йоні Андріївни Вись зовсім 
не пересихає. Навіть цього 
спечного літа у ріці досить 
води, рівень хіба на 50— 
55 см нижче половодної 
відмітки. А старожили роз
повідають, що в минулому

зовсім пересихала на все 
літо.

От і виходить, що умови 
для збереження річки у нас 
є, бракує лише організова
ності. Чому б цю справу не 
доручити товариству по охо
роні природи та інженерам 
водного господарства, які є, 
мабуть, при кожному рай
виконкомі?

І друге: чому наша мо
лодь — і шкільна, і пра
цююча — стоїть осторонь 
цього питання? Чому рікою 
турбуються лише літні лю
ди? Та ж для того, щоб за« 
бити кілок вербовий у зем
лю на березі річки, неба
гато треба.

Дмитро ТАМКО, 
колгоспник.

Новомиргородський район

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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