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КОСМІЧНІ МОНТАЖНИКИ
НА ЗЕМЛІ

г

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТОВІ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ

ЕОШ3^7 ЮТ
РАДІ МІНІСТРІВ СОЮЗУ РСРІ

ГОРДИСЬ,

ПІОНЕРІЄ!
горизонтів.

Фото В. КОВПАКА.

18 січня 1969 року. 
Космодром.

Сердечно дякуємо за теплі поздоров
лення з нагоди успішного завершення 
космічного польоту на кораблях «Со- 
юз-4» і «Союз-5».

Висловлюємо синівську подяку за те 
високе довір’я, яке було виявлене нам у 
здійсненні космічного польоту.

Запевняємо ленінський Центральний 
Комітет Комуністичної партії, рідний Ра
дянський уряд, весь радянський народ, 
що, поки б’ються наші серця, ми всі си-

Хорок її ять літ тому, в січні 1924 року, 
Пленум ЦК РКСМ ухвалив присвоїти піонер
ській організації ім’я Володимира Ілліча Ле
ніна. Майже півстоліття це дороге ім’я пло- 
менить гарячим серцем на прапорах юні. І ко
жен день — то нове відкриття світу, то ві
щий цвіт піонерських стежин, то новий крок 
до сонячної естафети батьків.

Гордись, піонеріє, славою великого імені, 
мудрістю сонячного заповіту: учитись, учитись, 
учитись. Перед твоїми дорогами — краса омрі
яних

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

ШОАМЛНИ

18 січня 1969 року об 11 годині московського часу після успішного 
виконання наміченої програми польоту в заданому районі Радянського 
Союзу, за 200 кілометрів на південний захід від Кустаная приземлив
ся космічний корабель «Союз-5», пілотований льотчиком-космонавтом 
Б. В. Волиновим.

Самопочуття космонавта добре.
Для здійснення спуску з орбіти в розрахунковий час було включено 

гальмову рушійну установку. Після закінчення роботи двигуна від орбі
тального відсіку відокремився спускний апарат з космонавтом Б. В. Во
линовим. Після гальмування в атмосфері, парашутна система і двигуни 
м'якої посадки забезпечили плавне зниження і приземлення апарата в 
розрахунковому районі.

На землі космонавта Б. В. Волинова зустріли представники групи по
шуку, друзі, спортивні комісари і журналісти.

Політ космічного корабля «Союз-5» успішно завершено. Програму 
наукових досліджень і експериментів на кораблях «Союз-4» і «Союз-5» 
повністю виконано- ,

РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДО

ли, знання і досвід віддамо справі про
цвітання 1 зміцнення могутності нашої 
любимої Батьківщини.

Льотчики космонавти: ШАТА
ЛОВ В. О., ВОЛИНОВ Б. В., ХРУ
НОВ Є. В., ЄЛИСЄЄВ о. с.

і

г

В ім‘я миру
і щастя народів

Протягом трьох днів 
стежив світ за безпри
кладним польотом кос
мічних кораблів «Со- 
юз-4» і «Союз-5». «У ці 
дні, — пише угорська 
газета «Непсабадшаг», — 
стався цілий фейєрверк 
подій. Вперше з’єднані в 
космосі два пілотованих 
космічних кораблі, впер
ше оберталась навколо 
Землі космічна станція з 
людьми, вперше вийшли 
ц космічний простір зра
зу два чоловіка, вперше 
люди пересіли з одного 
космічного корабля в 
другий».

' Жителі планети захоп
лено аплодують героям 
космосу, розцінюючи їх 
перемогу як торжество 
людського розуму. «На
роди Землі, — підкрес
лює кіпрська газета «Ха- 
равгі», — з ентузіазмом 
вітають нове досягнення 
СРСР, бо вірять, що воно 
сприятиме не тільки роз
виткові науки і техніки, 
але і справі миру і щастя 
народів».

За свідченням зару
біжної преси, новий екс
перимент у космосі є де
монстрацією величезних 
науково-технічних досяг
нень радянської науки.

«Польоти «Союзов» ста
ли велетенським кроком 
СРСР вперед у створенні 
на земній орбіті косміч
них станцій для посилки 
людей на Місяць і пла
нети», — говориться в 
коментарі американсько
го Агентства ЮПІ. Агент
ство відзначає, що в цій 
галузі Радянський Союз 
значно випереджає США, 
«Радянські вчені ще раз 
підтвердили, що вони 
залишаються господаря
ми становища в косміч
ній науці», — пише 
жірська газета 
Шааб».

У блискучому 
ненні радянської 
трудящі світу бачать ус
піх сил соціалізму. Як 
підкреслює багдадська 
преса, стикування і роз
стикування космічних 
раблів є ще однією на
уковою перемогою 
дянського Союзу, 
доводить, що соціаліс
тичне суспільство — єди
не суспільство, що га
рантує процвітання на
уки й техніки і дає змогу 
творчій енергії людини 
розвивати цивілізацію.

О А ДВЕРИМА хтось-таки не вн- 
тримав: гучний дріб барабана 

прокотився лунким коридором, а 
потім нараз все стихло, аж занад
то... Нечутно шикувалися хлопчики 
і дівчатка в червоних галстуках, 
якось урочо позирали на них приму
ли з підвіконня, і зелені калачики 
здивовано входили у дзвінку тишу.

У Тані Ірхи якраз закінчився 
останній урок, і дівчина йш.ра собі 
коридором до виходу. Спинилася 
проти Ленінської кімнати: отой
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ших піонерських поколінь. А, може, 
він, Танхен Семенович, трохи по
старів?

Не старіють лише квіти.
Людина з літами стає мудрішою.
— Тоді, сорок п’ять зим тому, хоч 
не носила піонерська організація

ім’я Володимира Ілліча, кожен з 
нас вважав себе юшім ленінцем...

Нові друзі з’явилися у Т. С. Тодоров- 
ського. Хіба можна, наприклад, не дру
жити з п’ятикласниками .Людою Тере
щенко, Танею Жученко? Вонн — неаби
які масгакн на всілякі вигадки. Не так

і ал-
«Аш-

досяг- 
науки

ко-

Ра-
яка

(Кор. ТАРС).
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ЧЕРВОНИХ ГАЛСТУКІВ
дріб барабана, отой голос горна... 
А на грудях у Тані новенький ком
сомольський значок.

І рангом — дзвінкий голос старшої 
піонервожатої Тані Борисенко:

— Товаришу директор 
те розпочати урочистий

— Дозволяю.
— Загін, до внесення 

стояти струнко!
— Прапор внести!
Гримить барабан, звучать горни.
— Сьогодні до нас на зустріч 

прийшов один з перших піонерво- 
жатих школи Танхен Семенович 
Тодоровський.

В очах Танхена Семеновича про
блискують сонячні вогники. Скіль
ки пройдено доріг, скільки оцих 
червонокрилих ластівенят випурхну
ло із стін школи, а хіба в ній щось 
змінилося?! Такі ж запальні, спраг
лі до цікавих розповідей і книг, 
стоять перед ним внучата... 1 все ж, 
є у них щось відмінне від отих пер*

школи, дозволь- 
збір...

прапора загону

давно дівчатка хсдплн у дитячий садок 
до своїх маленьких друзів. Там, доки 
малюки спали, Люда і Таия разом із 
своїми колегами — аматорами сцени — 
розучили ля тикову виставу «Теремок». 
Справжнє диво чекало на Петрнків 1 
Наталочок, коли ті прокинулися!

А Надя Лисенко, Галя Піддубна, 
Люда Шинкаренко? Вони також — 
шефи. Незабаром мають порадува
ти малюків новою програмою з опо
відань, віршів, пісень про Володи
мира Ілліча.

— Наш дідусь Ленін, — якось 
тихо і в той же час урочисто гово
рить мені Таня Борисенко. — Хоче
те, Володимир Ілліч зараз скаже 
вам слово...

О це', та к несподіванка! Та наймен
ші сумніви розсіваються, коли почи
наєш гортати картотеку грамплас
тинок із записами голосу Ілліча. 
Є ще в школі і лекторська група, 
що проводить бесіди про Леніна.

Кожна велика дорога починається із

невеличкої стежки, від твого порогу. 
Для голови ради дружини Віри Мельник 
приємно, що в її школі є свої лауреати. 
А для цього треба було влаштувати не 
один конкурс, не одну годину провести 
на репетиціях. Піонерські стежини не 
перетинаються лише в класах... Вони 
прилягли до села Бобринки, на .могилу 
комсомольця Сергія Рибака, вони не за
кінчуються походами до степового Ін
гулу...

А якось піонери з шостого «Б» 
організували й провели збір заго
ну на фермі колгоспу «Комінтерн». 
То був незвичайний збір! З піснею, 
поетичним 
водом.

Та чи 
піонерів з Бобринецької восьмиріч
ки № 1 — Ленінська кімната. Тут 
кожек експонат — історія, перлина 
любові дітвори до вождя.

Ось на підвищенні макет броньо
вика з силуетом Володимира Ілліча. 
Робота четвертокласників. Інші ма
кети — «Мавзолей Леніна», «Ленін 
у Розливі», «Юність Леніна» та ба- 
іато інших — теж справа вмілих 
рук і чулих сердець. А яка радість, 
яке хвилювання прокотилося по 
всій школі, коли листоноша при
несла кілька листів з іноземними 
штемпелями! То юні друзі з Лейп- 
ціга прислали бобринчанам копію 
примірника першого номера більшо
вицької «Іскри», а празькі піоне
ри — нарис про перебування В. І. 
Леніна у їхньому місті...

— Незабаром будемо переоблад
нувати кімнату вождя, — говорить 
завуч школи С. М, Мусієнко. — Ад
же майже щодня діти приносять 
нові експонати...

Експонати. А за ними — велика 
любов, шана червоних галстуків до 
Ілліча. Бо то ж він щоранку стрічає 
своїх внучат щирою усмішкою, лас
кавим слозом.

словом, гарним хоро-

не найбільша гордість

м. Бобринець.
В. ЮР’ЄВ.



2 стор, „Молодий комунар0 січня 1909 року
Цей знімок зроблений 

в березні 1919 року в 
Кремлі, в Митрофанів- 
ському залі, де проходи
ли виступи перед рупо
ром звукозапнсуючого 
апарата. Політична об
становка, що склалася в 
країні в роки громадян
ської війни, вимагала від 
кожного комуніста вмін
ня керувати людьми, 
вміння говорити з маса
ми яскравою і доступ
ною мовою. В тих умо
вах велику увагу приді
лили агітаційним тек-

стам, записаним па гра
мофонні пластинки. Яка 
велика роль відводи
лась грамзапису в той 
період, можна зрозуміти 
і з того факту, що в ре
дакційну колегію відді
лу агентства «Радян
ська пластинка», входи
ли В. І. Ленін, М. І. Ка- 
лінін, О. М. Коллонтай.

За три роки (1919 — 
1921) Центродрук запи
сав і поширив у тисяч
них тиражах близько со
рока промов видних дія
чів партії. Володимир

ЩО ТАКЕ 
РАДЯНСЬКА 
ВЛАДА?

Що таке Радянська влада? В чому по
лягає суть цієї нової влади, якої не хо
чуть чи не можуть зрозуміти Ще в біль
шості країн? Суть її, що приваблює Д° 
себе робітників кожної країни все біль
ше і більше, полягає в тому, що раніше 
державою управляли так чи інакше ба
гаті або капіталісти, а тепер вперше уп
равляють державою, притому в масово
му числі, якраз ті класи, яких капіталізм 
гнобив...

Вперше в світі влада держави побудо- 
гана у нас в Росії таким чином, що тіль
ки робітники, тільки трудящі селяни,

Ілліч цікавився змістом 
кожної випущеної плас
тинки. Він спеціально 
підготував сам за те ж 
трьохріччя тексти 13 
про мов - «трнхви ли
нок», як вимагав того не
досконалий грамзапис.

Познайомтеся з урив
ками однієї з них.

виключаючи експлуататорів, складають 
масові організації — Ради, і цим Радам 
передається вся державна влада. Ось 
чому, хоч які наклепи зводять на Росію 
представники буржуазії в усіх країнах, а 
всюди в світі слово «Совєт» стало не 
тільки зрозумілим, стало популярним, 
стало улюбленим для робітників, для 
всіх трудящих. 1 ось чому Радянська 
влада, хоч би які були переслідування 
прихильників комунізму в різних краї
нах, Радянська влада неминуче, неодмін
но і в недалекому майбутньому перемо
же в усьому світі.

...Радянська влада є шлях до соціаліз
му, знайдений масами трудящих і то
му — вірний і тому — непереможний.

На знімку: В. 1. Ленін перед зпукозаписую- 
чим апаратом в Кремлі. Москва, 29 березня 
1919 року.

Фото завідуючого фотовідділом Центро- 
друку Л. ЛЕОНІДОВЛ.

СИРОТИНЧИН
ПОРТРЕТ
Дим боїв одплнвав

за сипііочиіі обрій,
Одкривала республіка

мирну сторінку.
І знайшлися тоді

руки теплі та добрі —
1 вже я, сирота,

у дитячім будинку.
Є що їсти і пити,

іі ходжу я до школи. 
Білий зошит у мене

і чптанка-кпижка.
У гуртожитку нашім

дбайливо навколо 
Поглядає Ілліч, 
Друзі в ліжка лягали, 

а я біля столу
Малював' Ілліча

у дитячім натхпеппі.
А назавтра поніс той

портрет я у школу.
— Подивіться, — кажу я учителю, - 

Ленін.
Був уіиіель чомусь

мовчазний, аж суворий.
Взяв малюнок із рук

і, не мовивши іі слова, 
Він до дошки пішов

(нам здавалося — хворий)
Приколов той портрет

і печально промовив: • *
Ілліча не стало...

— О як тихо у класі!
Лін неначе одразу

дорослими стали.
Я відчув, яку. горлі 

печать запеклася.
«Це я знов сирота... сиротинка»«

І впали 
Рясно сльози дитячі 

на руки, на щоки. 
ІЦе, малому, було 

незідрмо в ту пору. 
Що безсмертен Ілліч, 

що мене иін крізь роки 
Буде й далі вести 

в далечінь яснозору.
Н. ДОБРІ Н.

ПРО ЗАВДАННЯ КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ РЕСПУБЛІКИ ПО 
ВИКОНАННЮ РІШЕНЬ ЖОВТНЕВОЇ О 
(1968 р.) ПЛЕНУМУ ЦК КПРС
ТА ЛИСТОПАДОВОГО (1968 р.) 
ПЛЕНУМУ ЦК КІІ УКРАЇНИ
и останова VII пленуму ЦК ЛКСМ України

Боротьба за неухильне піднесення 
всіх галузей сільськогосподарського ви
робництва — велика і постійна турбота 
Комуністичної партії, всього радянсько
го народу. Жовтневий (1968 р.) Пленум 
ЦК КПРС обговорив і схвалив заходи, 
розроблені Політбюро ЦК КПРС. і ви
кладені в доповіді Генерального секре
таря ЦК КПРС Л і Брежнєва пропозиції 
про шляхи дальшого розвитку цієї жит
тєво важливої галузі народного госпо
дарства, зміцнення матеріально-техніч
ної бази комунізму, покращання добро
буту радянських людей.

В рішеннях листопадового (1968 р.) 
Пленуму ЦК КП України накреслено 
основні напрямки дальшого розвитку 
сільськогосподарського виробництва в 
республіці.

Пленум ЦК ЛКСМ України гаряче 
схвалює рішення жовтневого Пленуму 
ЦК КПРС та листопадового Пленуму ЦК 
КП України і вважає першочерговим 
сбов язком комітетів ЛКСМУ, глибоко 
розкриваючи зміст, політичне та народ
ногосподарське значення прийнятих пар
тійних рішень, мобілізувати юнаків та 
дівчат на активне втілення у життя по
чесних заздань партії.

Комітети комсомолу республіки по
кликані ще наполегливіше дбати про 
зростання рівня організаційно-політич
ної роботи а комсомольських організа
ціях колгоспів, радгоспів, об єднань і 
відділень «Сільгосптехніка», будівельних 
та інших оо.-анізац й. Необхідно актив
ніше усувати недоліки, що мають місце 
в діяльності комсомольських організацій 
на селі, домагатись підвищення аван
гардної рол! комсомольців нз вироб
ництві, поліпшення ЕСІх ланок ідейно- 
виховної роботи серед сільської молоді.

* * *

Комітети комсомолу республіки під 
керівництвом партійних організацій 
спрямовують творчу енергію сільської 
молоді на розв’язання завдань розвитку 
колгоспного і радгоспного виробництва, 
виховання надійно7 зміни старшим поко
лінням трудівників села.

Разом з тим в діяльності деяких ком
сомольських організацій мають місце 
істотні недоліки.

Окремі .комітети ЛКСМУ не домагаю
ться активної участі комсомольців, всієї 
молоді села у вирішенні важливих гос
подарських завдань. Первинні комсо

мольські організації ще недостатньо 
впливають на поліпшення умов праці, 
відпочинок, побут, підвищення загально
освітнього та професійного навчання 
сільської молоді. Чимало комсомоль
ських осередків Ще малочисельні, не 
виявляють належної ініціативи і напо
легливості.

Планум ЦК ЛКСМ України закликає 
комсомольців, молодих виробничників, 
спеціалістів вчених, всіх юнаків і дівчат:

— широко розгорнути змагання за 
збільшення виробництва зерна — осно
ви розвитку сільського господарства, 
вирощення високих врожаїв, в першу 
черг/ пшениці, кукурудзи, боротися за 
високу культуру землеробства;

— докладати всіх зусиль до того, щоб 
збільшувати виробництво продуктів тва- 
ринництза, і особливо молока та м’яса, 
бути застрільником в досягненні високих 
економічних показників у цій галузі;

— розгорнути широкий похід молоді 
за комплексну механізацію сільського 
господарства, особливо тваринництва, 
високопродуктивне й раціональне вико
ристання наявної техніки і механізмів;

— виступати активними поборниками 
науково-технічного прогресу в сільсько
господарському виообництві, добивати
ся впровадження досягнень науки і пе
редового досвіду

Комсомольським організаціям всебіч
но підтримувати патріотичні починання 
молодих трудівників села. Необхідно 
очолити соціалістичне змагання серед 
комсомольців та молоді колгоспів, рад
госпів і меліоративних будов, об’єднань 
і відділень «Сільгосптехніка», будівель
них та інших організацій республіки за 
гідну зустріч 100-р’ччя з дня народжен
ня В..І. Леніна, дострокове виконання 
заздань п’ятирічки. Пленум ЦК ЛКСМУ 
схвалює ініціативу групи молодих тва
ринників республіки, комсомольсько-мо
лодіжних колективів кукуруд зоводів 
Бершадського району Вінницької облас
ті, молодих пташниць радгоспу «Крас
ний» Кримської області, які звернулися 
до сільської молоді із закликом розгор
нути боротьбу за дальше збільшення 
гродуктизносгі тваринництва і птахів
ництва та підвищення врожайності сіль
ськогосподарських культур і пропонує 
комітетам ЛКСМУ, комсомольсько-мо
лодіжним колективам широко підтрима- 
Т : ініціаторів.

Соціалістичному змаганню належить 
важливе місце у всебічному розвитку 
трудової активності сільської молоді. 
Комсомольським організаціям республі
ки необхідно постійно дбати про зро
стання його ефективності, активніше 
використовувати змагання на кращий 
молодіжний колектив, на кращого по 
професії, ввести в систему проведення 
професійно-технічних конкурсів серед 
провідних категорій сільської молоді, 
ефективніше використовувати моральні 
і матеріальні стимули заохочення пере
можців. Бюро ЦК ЛКСМУ спільно із за
цікавленими міністерствами і відомства
ми розробити та оголосити умови" зма
гання на 1969 рік серед молоді провід
них галузей сільського господарства.

Необхідно за прикладом комсомоль
ських організацій Знам’янського району 
Кіровоградської та Нікопольського Дн:- 
пропетровської областей більше виявля
ти ініціативи, наполегливості в здійсненні 
комплексної механізації трудомістких 
процесів, впровадженні прогресивних 
методів господарювання, розвитку ра
ціоналізаторства і винахідництва, поліп
шенні організації та умов праці молодих 
трудівників села.

Доручити бюро ЦК ЛКСМУ разом із 
зацікавленими організаціями вирішити 
питання поо залучення молодих проек
тувальників, інженерно-технічних пра
цівників, архітекторів до створення ти
пових проектів на об'єкти виробничо- 
побутового призначення.

Слід повсякденно дбати про зміцнен
ня вирішальних ділянок сільськогоспо
дарського виробництва за рахунок мо
лоді.

Конкретним і відповідним дорученням 
Комуністичної партії для комсомоль
ських організацій України є дієва участь 
юнаків і дівчат у спорудженні зрошу
вальних і осушувальних систем, об'єктів 
малого зрошення, раціональному і висо
копродуктивному використанні меліоро
ваних земель.

Пленум ЦК ЛКСМ України вважає за 
необхідне продовжити в 1969 році шеф
ство комсомолу республіки над будів
ництвом Каховської, Фрунзенської, Та- 
тарбунарської зрошувальних систем і 
Північно-Кримського каналу. Відібрати і 
направити на ці будови по комсомоль
ських путівках 1500 юнаків і дівчат. 
Рекомендувати обласним, міським, ра-

йонним комсомольським організаціям 
взяти шефство над будівництвом зро« 
шувальних і осушувальних систем, на« 
правивши на ці будови необхідну кіль« 
кість молоді.

Важливим завданням комітетів ЛКСМУ 
повинно стати поширення досвіду робо« 
ти комсомольсько-молодіжних механізо
ваних загонів об’єднань і відділень 
«Сільгосптехніка» Житомирської, Черні
гівської і Київської областей, які ведуть 
активну роботу по меліорації земель.

Обкомам, райкомам, міськкомам -
ЛКСМУ, штабам та загонам «Комсомоль
ського прожектора» активніше вихову
вати у сільської молоді почуття непри
миренності до безгосподарності, еко
номне і бережливе ставлення до кол
госпної та державної власності.

Обов'язок комсомольських організа
цій — постійно дбати про підвищення 
ролі молодих науковців і спеціалістів в 
дальшому розвитку сільського госпо
дарства. Треба сміливіше залучати їх 
до вирішення головних господарських 
завдань, навчання юнаків і дівчат сіль
ськогосподарським професіям, до про
паганди і розповсюдження досягнень 
науки і передового досвіду. Слід актив
ніше впливати на підвищення їх кваліфі
кації, поліпшення організації праці і 
побуту, турбуватись про висунення кра
щих з них на відповідальні ділянки ви
робництва.

Обкомам, міськкомам, райкомам 
ЛКСМУ, комітетам комсомолу вищих і 
середніх спеціальних учбоєих закладів 
республіки подавати більш активну до
помогу партійним організаціям і ректо
ратам у відборі сільської молоді для 
навчання в сільськогосподарських, педа
гогічних вузах і технікумах. Виховувати 
у майбутніх спеціалістів постійний інте
рес до громадського життя, прищеплю
вати вміння вести масово-політичну 
роботу на селі. Організовувати з цією 
метою в навчальних закладах факульте
ти громадських професій, університети 
культури тощо.

Комітетам ЛКСМУ поліпшити роботу 
по професійній орієнтації учнів сільських 
шкіл, наполегливо виховувати у юнаків 
і дівчат повагу і любов до праці хлібо« 
роба, розкривати перспективу захоп
люючої, творчої праці в колгоспах і рад
госпах, створювати належні умови для 
ширшого залучення випускників загаль
ноосвітніх шкіл в сільськогосподарське 
виробництво. З метою більш активного 
виховання в учнів любові і поваги до 
праці в сільському господарстві оголо
сити на честь 100-річчя з дня народжен
ня В. І. Леніна республіканський огляд 
учнівських виробничих бригад, дослід
ницької роботи на пришкільних ділянках.

Справа честі молодих робітників, ін
женерів і техніків промисловості рес
публіки, і в першу чергу підприємств 
сільськогосподарського машинобудуван
ня, тракторної, автомобільної та хімічної 
промисловості, будівельних організацій, 
проектних та науково-дослідних уста
нов, — взяти активну участь у приско
реному випуску промислової продукції 
для села, боротись за підвищення її 
якості. Пленум ЦК ЛКСМУ схвалює ро
боту комсомольської організації Харків
ського тракторного заводу та заводу 
«і_ерп І Молот» ПО Шефству над випус-
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СЛАВЕН сивий Дніпро, 
велична славою ма- 

тіика-Волга.
Проте спільного в них 

чимало. На Дніпрі ви
росло біле місто Кремгес, 
на Волзі спинається на но
ги разом з юним Тольят- 
ті рядовий автомобіль-

о НОВИНИ

З ДНІПРА 
ДО ВОЛГИ
ної промисловості Вол
зький автозавод, оголо
шений Всесоюзною удар
ною комсомольською бу
довою.

— Першими будемо 
їздити на легкових авто
мобілях, — жартують 
комсомольці Кремгесів- 
ського заводу залізобе
тонних конструкцій і ви
робів Петро Хома, Валя 
Односумова та інші.

Говорити так вони ма
ють всі підстави. Лише 
минулого року волжани 
одержали з Кремгесів- 
ського заводу перекрить 
головного корпусу, плит 
покриття для автозавод, 
ської ТЕЦ, стінних пане
лей та інших залізобетон
них виробів загальним 
об’ємом 25 тисяч кубо
метрів.

ПРО ЗАХОДИ ЦК ЛКСМ УКРАЇНИ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ЦК КПРС «ПРО 50-річчя ВЛКСМ 1 ЗАВДАННЯ КОМУНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ» ТА ПОСТАНОВИ ВЕРЕСНЕВОГО (1968 р.) ПЛЕНУМУ ЦК КП УКРАЇНИ «ПРО ДАЛЬШЕ ПОЛІПШЕННЯ ПАРТІЙНОГО КЕРІВНИЦТВА КОМСОМОЛЬСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ РЕСПУБЛІКИ»
Постанова VII пленуму ЦК ЛКСМ України

Комсомольці і молодь республіки, як і всієї 
нашої країни, з великим піднесенням зустріли 
постанову ЦК КПРС «Про 50-річчя ВЛКСМ і 
завдання комуністичного виховання молоді». З 
глибокою вдячністю сприйняли юнаки і дівча
та Радянської України привітання ЦК КПРС 
комсомолові з нагоди його 50-річчя, виступ Ге
нерального секретаря ЦК КПРС Л. Бреж
нєва на урочистому пленумі ЦК ВЛКСМ, на
городження Всесоюзної Ленінської Комуніс
тичної Спілки Молоді орденом Жовтневої Ре
волюції.

Висока оцінка партією діяльності комсомоль
ських організацій, підвищення ролі Ленін
ського комсомолу в комуністичному вихованні 
молоді, громадсько-політичному житті нашої 
країни на сучасному етапі вимагають від кож
ної комсомольської організації, кожного юнака 
і дівчини ще більш активної участі в боротьбі 
за перетворення в життя рішень XXIII з’їзду 
КПРС, програми комуністичного будівництва.

Вересневий (1968 р.) Пленум ЦК КП Украї
ни розглянув питання і прийняв постанову 
«Про дальше поліпшення гиртійвого керівни
цтва комсомольськими організаціями республі
ки». Це рішення має виключно важливе зна
чення для дальшого вдосконалення роботи всі
єї республіканської комсомольської організації.

Комсомол України—боновий загін ВЛКСМ— 
у відповідь на турботу рідної Комуністичної 
партії з усією наполегливістю працюватиме 
над зміцненням своїх рядів, піднесенням рівня 
організаційно-політичної роботи серед комсо
мольців, всієї молоді.

ЦК ЛКСМ України зобов’язує обкоми, 
міськкоми, райкоми, первинні комсомольські 
організації республіки забезпечити глибоке ви
вчення постанови ЦК КПРС «Про 50-річчя 
ВЛКСМ і завдання комуністичного виховання 
молоді», привітання ЦК Комуністичної партії 
комсомолові і виступу Генерального секретаря 
ЦК КПРС на урочистому пленумі ЦК ВЛКСМ, 
завдань,"що випливають з постанови вересне
вого (1968 р.) Пленуму ЦК КП України «Про 
дальше поліпшення партійного керівництва 
комсомольськими організаціями республіки».

Комітетам ЛКСМУ прийняти до неухильного 
виконання постанову VI пленуму ІІК ВЛКСМ 
«Про роботу комсомольських організацій по 
виконанню постанови ЦК КПРС «Про 50-річчя 
ВЛКСМ і завдання комуністичного виховання 
молоді».

Кожній первинній комсомольській організа
ції, обкомам, міськкомам, райкомам, всім комі
тетам ЛКСМУ розробити і здійснити конкретні 
заходи по мобілізації зусиль комсомольців, 

всіх юнаків і дівчат на якнайшвидше пере
творення в життя завдань, висунутих перед 
комсомолом Комуністичною партією. Провес
ти з цією метою пленуми, збори комсомольців 
і активу в областях, районах і містах, первин, 
них організаціях, всіма засобами ідейно-вихов
ної та організаційної роботи довести, до свідо
мості кожного юнака і дівчини всю важливість 
прийнятих партійних рішень для дальшого 
поліпшення роботи комсомольських організа
цій по комуністичному вихованню молоді.

Заходи ЦК ЛКСМ України по виконанню рі
шень ЦК КПРС «Про 50-річчя ВЛКСМ і зав
дання комуністичного виховання молоді» та 
вересневого (1968 р.) Пленуму ЦК КП Украї
ни «Про дальше поліпшення партійного керів
ництва комсомольськими організаціями респуб
ліки* — затвердити. Зобов’язати бюро ЦК 
ЛКСМУ, комітети комсомолу забезпечити їх 
виконання.

Центральний Комітет ЛКСМ України вислов
лює впевненість, що комсомольські організації, 
юнаки і дівчата республіки, як і вся молодь 
Радянського Союзу, ще тісніше згуртуються 
навколо рідної Комуністичної партії, новими 
успіхами в праці і навчанні, науці і культурі 
продемонструють свою відданість ідеям" кому
нізму, гідно зустрінуть 100-річчя з дня народ
ження В. І. Леніна.

ком нового потужного трактора «Т-150» 
для потреб сільського господарства.

Завдання міських комсомольських ор
ганізацій і надалі посилювати конкретну 
шефську допомогу молодим виробнич
никам села. Необхідно всіма засобами 
зміцнювати традиційну дружбу робітни
чого класу і селянства, непорушний 
союз Серпа і Молота.

Активна мобілізація комсомольців та 
молоді республіки на боротьбу за вико- 

С" нання рішено жовтневого Пленуму ЦК 
КПРС і листопадового Пленуму ЦК КП 
України, VI пленуму ЦК ВЛКСМ вимагає 
всебічного поліпшення роботи по ідей
но-політичному вихованню комсомоль
ців та молоді, марксистсько-ленінсько
му загартуванню нового покоління хлі
боробів.

Головне завдання обкомів, міськкомів, 
райкомів, комітетів ЛКСМУ первинних 
комсомольських організацій республі
ки — забезпечити творче оволодіння 
юнаками та дівчатами марксистсько-ле
нінською теорією, виховання у кожного 
з них глибокої ідейної переконаності, 
класового підходу до явищ суспільного 
життя, високих почуттів радянського 
патріотизму і пролетарського інтерна
ціоналізму.

Необхідно розгорнути особливо діяль
ну підготовку кожної комсомольської 
організації до сторіччя з дня народжен
ня засновника Комуністичної партії і Ра
дянської держави В. І. Леніна. З цією 
Метою комітетам ЛКСМУ повсюдно ор
ганізувати вивчення юнаками 1 дівчата
ми ленінської теоретичної спадщини, 
Широко використати досвід комітетів 
ЛКСМУ Дніпропетровської, Київської, 

Луганської, Вінницької, Івано-Франків
ської, Чернігівської та інших областей по 
організації ленінських уооків, чигань, 
теоретичних конференцій. Для більш 
Глибокого засвоєння революційної те
орії, вияву знань ленінських праць та 
Вміння застосувати їх в життя широко 
залучити сільську молодь до республі
канського Ленінського заліку.

С'льські комсомольські організації зо
бов’язані добиватись підвищення рівня 
політичного незнання, вдосконалення 
системи комсомольської політичної осві
жи сільської молоді, як ефективного за
собу ідеологічної роботи серед юнаків 
І дівчат.

Обкомам, міськкомам, райкомам 
ЛКСМУ забезпечити належну підготовку 
Пропагандистів мережі комсомольської 
політосвіти контроль за навчанням кож
ного члена ВЛКСМ, ширше залучати до 
Занять у гуртках і семінарах неспілкову 
молодь.

Комсомольським організаціям посили
ти ефективність роботи по формуванню 
у юнаків і дівчат науково-матеріалістич
ного світогляду, ширити фронт атеїстич- 

^.уої роботи в містах і селах республіки.
Пленум ЦК ЛКСМ України вимагає від 

комітетів ЛКСМУ серйозно поліпшити 
виховання сільської молоді на револю
ційних, бойових і трудових традиціях 

—Комуністичної партії і народу, славних

традиціях дружби робітничого класу 1 
трудового селянства.

Обкомам, міськкомам, райкомам 
ЛКСМУ, пеовинним комсомольським ор
ганізаціям проявляти більше турботи 
про підвищення загальноосвітнього і 
культурного рівня сільської молоді, її 
естетичного виховання. Комітети комсо
молу разом з культосвітніми працівни
ками повинні виступати ініціаторами І 
організаторами самодіяльних об’єднань 
молоді за інтересами, поборниками ши
рокого впровадження нових обрядів, 
організаторами роботи за місцем про
живання.

Обов’язок комсомольських організа
цій — виступати ініціаторами розгортан
ня фізкультурно-масової роботи, шир
ше залучати юнаків і дівчат у здійснення 
трирічки будівництва спортивних споруд, 
постійно дбати про зміцнення кадрів 
фізкультурних працівників на селі. З ме
тою активізації роботи комсомольських 
організацій по фізичному загартуванню 
молоді, підготовки її до служби в Зброй
них Силах систематично проводити ма
сові змагання, організовувати військово- 
спортивні табори для допризовників, 
взяти активну участь у Всесоюзних сіль
ських споотивних іграх.

Необхідно посилити роль молодіжної 
преси в комуністичному вихованні мо
лодого покоління, мобілізації зусиль 
юнаків та дівчат на боротьбу за втілення 
в життя накреслень XXIII з’їзду КПРС та 
XXIII з’їзду КП України, успішне здійс
нення рішень партійних пленумів, широ
ко висвітлювати масовий похід молоді 
за гідну зустріч 100-річчя з дня народ
ження В. І. Леніна, дострокове виконан
ня завдань п’ятирічки. Обкомам ЛКСМУ 
більш предметно здійснювати керівни
цтво комсомольськими друкованими 
органами.

Повсякденно зміцнювати зв’язки ком
сомолу з радянськими та іншими гро
мадськими І державними органами У 
вирішенні питань організації праці, на
вчання та дозвілля молоді.

Діяльність комсомольських організа
цій по практичному здійсненню рішень 
жовтневого Пленуму ЦК КПРС та листо
падового Пленуму ЦК КП України вима
гає дальшого вдосконалення стилю, 
форм і методів роботи комітетів 
ЛКСМУ.

Успішна діяльність кожної первинної 
комсомольської організації — запорука 
нових успіхів здійснення складних і від
повідальних доручень партії комсомолу. 
Обов’язок комітетів ЛКСМУ — постійно 
дбати про зміцнення комсомольських 
осередків всюди, де працює молодь. 
Вони повинні виступати ініціаторами і 
організаторами змагання, навчання, по
літичної та культурно-масової роботи 
серед молоді.

У центрі уваги комітетів комсомолу 
республіки має бути повсякденна діяль
ність комсомольських груп, бригадних і 
відділкових організацій, узагальнення і 
розповсюдження кращого їх досвіду.

Пленум зобов'язує обкоми, міські та 
районні комітети ЛКСМУ, первинні ком

сомольські організації більше дбати про 
зростання рядів ВЛКСМ за рахунок 
неспілкової молоді, посилити підготовку 
юнаків і дівчат до вступу в комсомол,
особливо з числа молодих тваринників 
і механізаторів. Необхідно з першого 
дня перебування в комсомолі залучати 
їх до активної громадсько-політичної 
роботи чеоез комсомольські доручення.

Комітати комсомолу республіки зобо
в’язані значно підвищити рівень керів
ництва первинними комсомольськими 
організаціями, прагнучи конкретності і 
діловитості в їх роботі, приділяючи 
особливу увагу малочисепьним комсо
мольським організаціям. Необхідно по
стійно вдосконалювати діяльність район
них комітетів ЛКСМУ — цієї головної 
організуючої ланки комсомолу на селі.

Пленум ЦК ЛКСМУ наголошує, що 
покращання організаторської діяльності 
комсомолу у вирішальній мірі залежить 
від політичної зрілості і діловитості, ор
ганізаторських здібностей і творчої іні
ціативи комсомольських кадрів та ак
тиву.

Необхідно постійно поліпшувати до
бір, розстановку, наєчання та виховання 
кадрів, не допускати їх безпідставної 
змінності, більше висувати на комсо
мольську роботу фахівців 
господарства, підвищувати 
дальність за наслідки своєї 
Особливу увагу зосередити

народного 
їх вІдпові- 
діяльностї. 

на навчанні 
комсомольських працівників і активістів, 
використанні з цією метою шкіл комсо
мольського активу, університетів, полі
тичних клубів.

Постійно навчати практиці комсомоль
ської роботи секретарів первинних, 
бригадних організацій та групкомсоргів, 
підвищувати рівень їх марксистсько- 
ленінської підготовки, розвивати органі
заторські здібності.

♦ ♦ ♦ .

Участь у боротьбі за дальше піднесен
ня сільськогосподарського виробни
цтва — почесне І відповідальне завдан
ня для Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді України. Широке розгортання 
соціалістичного змагання за гідну зустріч 
100-річчя з дня народження В. I. Леніна 
та 50-річчя комсомолу України, кон
кретна організаційно-політична робота 
комітетів комсомолу по виконанню рі
шень жовтневого (1968 р.) Пленуму ЦК 
КПРС та листопадового (1968 р.) Пленуму 
ЦК. КП України сприятиме дальшому по
ліпшенню комуністичного виховання 
юнаків та дівчат, здійсненню важливої 
загальнонародної справи — прискорен
ня темпів розвитку сільського госпо
дарства.

Пленум ЦК ЛКСМ України від імені 
комсомольців, всіх юнаків і дієчат рес
публіки запевняє ЦК КПРС, ЦК КП Ук
раїни, ЦК ВЛКСМ, що молодь Радян
ської України, окрилена високим до
вір’ям партії, гідними трудовими пода
рунками зустріне ' 100-річчя з дня 
народження великого Леніна, ще з біль
шою енергією та завзяттям працювати
ме над здійсненням нових завдань ко
муністичного будівництва.

Знайомтеся: старша піонервожа- 
та Плоскозабузької восьмирічної 
школи Вільшанського району Тамі- 
ла Устатюк. Симпатична, чи не так? 
А ще привабливішою Тамілу можна 
зустріти на сцені в оточенні малю
ків, з якими вже розучено не один 
бальний танок.

Фото М. СМАГЛІ ЄН КА.

----  Гордись, піонеріє!-------

З ними Ленін
«Ленін з нами'» — так кажуть піонери і 

комсомольці Канізької середньої школи 
Новомиргородського району.

Готуючись до 100-річчя з дня народження 
Ілліча, кожен клас провадить ленінські 
читання. Якдю у малюків звучать захоп
люючі оповідання про дорогого вчителя і 
вождя, то старшокласники, комсомольці 
вивчають біографію Леніна, його твори, 
його незабутню промову на III з’їзді ком
сомолу.

Чудесна в школі Л ленінська кімната. 
Над її оформленням, оздобленням працю
вали всі — і вчителі, і учні. До неї йдуть 
усі, вона пам’ятна для всіх. Тут спій пер
ший урок у житті разом з ласкавим, усміх
неним Іллічем провели першокласники 
Тут проходить прийом у піонери і в ком
сомол. Тут часто відбу гаються зустрічі із 
знатними людьми села.

.Хіба забудуть учні той день, як до них 
прийшли учасники повстання 1918 року 
проти австро-пімецькнх окупантів — Гон
чар. Яровенко, Пономаренко, тепер сиві 
дідусі. Вони розповідали про грізні бої, 
бої за велику, як сонце, правду Леніна

Славне минуле -лавне й сучасно села, 
колгоспникам місцевої артілі імені Леніна 
вручено перехідний Червоний прапор. Тру- 
дівппки-тваринникн, — то ж батьки А 
матері дітей, — розповідали про свою 
роботу.

Не минув школи, ленінської кімнати і ко
питній учень, а тепер студент Київського 
педагогічного інституту Олексій Чоботар. 
Він був учасником IX Всесвітнього фести
валю молоді. Добрим зерном падаЛи його 
слова в серця молоділих друзів:

Багато я бачив, багато я чув. А всіх 
нас гріло печутгя великої дружби народів, 
тієї дружби, до якої кликав Ілліч...

В ленінській кімнаті кожен клас влаш
товував вечори — «Вечір дружби народів», 
«^ енні у живопису». «Ленін у літературі».

І знову — ніколи не забудуть учні вечо
ра, якин так і назвали — «Любим’ пісні 
Ілліча». їх співали усі...

У школі набагато поліпшились і успічі- 
ність, і дисципліна. І все тому, що длим«*, 
з юнню, Ленін — у житті, навчанні' у ду
мах ! мріях...

м. СТОЯН.
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НАШІ КОНКУРСИ

г,пп^,^ЕРЕМ0Жи'ІВ ВСТАНОВЛЕНО ШІСТЬ 
ПРЕМІЙ:

ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
В. І. ЛЕНІНА

Редакція газети «Молодий комунар» на 
честь 100-річчя від дня народження В. І. Ле
ніна оголошує літературний конкурс, кон
курс на кращий газетний матеріал і фото- 
конкурс «Кіровоградщина моя».

Літературний конкурс
на кращі оповідання, новелу, поему, вірш, пісню.

У творах, представлених на конкурс, повинні бу
ти відображеві багатогранне життя нашої молоді, 
яка, виконуючи заповіти В. 1. Леніна, разом з 
усім радянським народом будує нове суспільство; 
різнобічний характер нашого юного сучасника, 
його прагнення віддати всього себе справі Кому
ністичної партії. Цей характер може проявлятися 
і на будові, й на колгоспному полі, на відпочинку, 
в сім'ї... ' ■ ‘

. В конкурсі можуть взяти участь як професіо
нальні писшиенннкн-кіровоградці, так і початківці. • 

Для переможців конкурсу встановлено шість 
премій.

ЗА КРАЩІ ОПОВІДАННЯ, НОВЕЛУ, ПОЕМУ: 
перша премія — 50 крб., 
друга премія — ЗО крб., 
третя премія — 20 крб.

ЗА КРАЩІ в:рш, ПІСНЮ:
перша премія — 40 крб., 

- друга премія — 25 крб., 
• третя премія — 15 крб.-

Конкурс на кращий 
газетний матеріал — 

нарис, проблемну статтю, кореспонденцію, 
репортаж, інтерв'ю.

Твори, представлені на конкурс, мають відобра
жати зміни, що відбулися в свідомості різних 
поколінь за радянських часів, новини земілі Кіро
воградської, найкращі риси нашої молоді, які 
вона виявляла і виявляє в боротьбі за побудову 
соціалізму і комунізму. На конкурс можна надси
лати розповіді про цікаві дсл.' й цікавих людей, 
про успіхи на ленінській трудовій вахті. Газетні 
матеріали повинні піднімати назрілі проблеми 
життя, праці, навчання і відпочинку нашого моло
дого сучасника.

До участі в конкурсі запрошуються письменни
ки, члени Спілки журналістів СРСР, газетні пра
цівники, робітничо-селянські кореспонденти, учні.

Для переможців встановлено шість премій: 
перша — 50 крб., ;
дві других — по ЗО крб.,
три третіх — по 20 крб. І ‘ ’

Фотоконкурс 
99Кіровоградщина моя**

В знімках різних жанрів (портрет, виробничий 
портрет, груповий портрет, фотонарис, фоторепор
таж, індустріальний і сільський пейзаж і ін.) по
винні бути показані найхарактерніші риси ордено
носної Кіровоградщини і кіровоградців, їх трудові 
подвиги, всі сторони багатогранного життя.

До участі в конкурсі запрошуються всі фото
журналісти і фотоаматори області.

ЙВАНОВІ МАКАРОВИЧУ МАТВЄЄВУ —
12 років. Отже, для його батьків, 

для ровесників він просто Ваня, Ваню
ша, жвавий і непосидючий білоруський 
хлопчисько з білявою головою. Коло 
його «справ» чисто дитяче: покататись 
на двірниковій тачці, поганяти м’яча, 
податись на річку... Вершина золотих 
хлоп'ячих мрій — велосипед, на який 
ніяк не збере грошей, бо знову розбив 
скл® у сусідських дверях. Батько не 
буде бити, а скаже, щоб купив скло і 
засклив. На питання про гроші відпо
вість: «Візьми з свого велосипеда».

Ці перші кадри фільму «Іван Макарович» 
(«Білорусьфільм») сповнені руху, залюднені 
дітворою. їх завершує сцена біля засклених 
сусідських дверей. «Тепер сміливо бий шибки, 
вставляти можеш», — говорить батько з ус
мішкою. З середини будинку несподівано за
стукотіла сусідка, мало не вибиваючи щойно 
вставлене скло. Вона беззвучно кричала щось 
по той бік дверей — і тільки по рухові губ 
можна було здогадатись: «Війна!»

І раптом безлюдні кадри: котиться по 
лаві забутий м’яч, 
розкидане доміно на 
столі, пуста вірьовка 
для білизни...

Це не новий при
йом — показати ве
лике потрясіння лю
дей через речі, які, 
здазалось, були їм 
життєво необхідними 
і раптом стали непо
трібними... Але тут 
він доцільний. Після багатолюдних кад
рів — безлюддя, після каскаду рухів і 
зливи звуків та шумів — тиша. Все це 
переносить нас у тривожну атмосферу 
першого — психологічного — подиху 
війни.

...Вокзал. Батько прощається з ма
тір'ю, а сина чомусь немає; він уже 
канючить у зенітників гільзу «на па
м’ять». Коли прибігає, батько по-чоло
вічому стримано прощається з ним; 
дружину просить зберегти гармошку, 
а потім гукає, щоб і гармошку прода
вала. Та не довелося — на одній із 
станцій дружина загинула від авіабом
би., Там, над воронкою, хлопчик почи
нає свій шлях від Вані до Івана Мака
ровича. На обличчі у Віті Махоніна(він 
виконує головну роль) уже немає без
турботності: його герой ступив за поріг 
дитинства, у самостійне життя.
. Творці фільму (автор, сценарію Валерій Сав
ченко, режисер Ігор Добролюбов) тактовно і 

’ ненасТнрливо показують ранню дорослість 
хлопчика в суворій обстановці. Ця дорослість 
осмислюється у фільмі як суспільна корис- 

“ ність громадянина, хай ще й не повнолітнього. 
Спочатку він піклується лише про себе (і ое 
зовсім не мало, бо у дорослих навколо стітькн 
турбот!). Але ось він потрапляє в санітарний 
поїзд — і тут уже доглядає поранених, а в 
хвилини перепочинку дістає батькову гармош
ку і не зовсім уміло видобуває з неї надрив
ну мелодію.

Мета його поїздки — Урал. Там живе дядя 
Петя. Тому хлопчик йде із санітарного поїзда. 
Та турботи про інших не залишаються поза
ду: ось плачуть у тамбурі товарного вагона

двоє діток, вони граючись залізли сюди, І 
поїзд завіз їх далеко від матері; Ваня здає їх 
черговому по станції, а сам — далі, на Урал.

Не знайшовши нікого з родичів на квартирі 
Матвєєвих, Ваня поселяється у кочегарці у 
дяді Кузі. Скоро йому доводиться перенести 
уральське «хрещення». «Розтяпа! Хто ж за
морожене залізо лиже?!» — говорить йому 
старий кочегар, але потім згадує, що й сам. 
колись лизав. Та треба було бачити, як рішу
че лизнув холодне лезо сокири Ваня, яи своєю 
рішучістю присоромив він насмішника-старо- 
жнла.

Так рисочка за рисочкою постає пе
ред глядачем правдивий дитячий ха
рактер.

Скоро Вані доводиться спізнати типо
ву трагедію війни — однакові листи, 
листи-похоронки. Він стає годувальни
ком сім’ї, в якій одержали вже другий 
такий лист; він стає там за батька. Іде 
на завод і скоро приймає верстат, як 
раніше прийняв кочегарку і двірництво 
дяді Кузі, коли той пішов доброволь
цем на фронт.

• ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

У ДВАНАДЦЯТЬ— 
ІВАН МАКАРОВИЧ

Аж ось коли він остаточно стає до
рослою людиною, дорослою не за ві
ком, а за тією користю, яку він цілком 
свідомо приносить своєю працею. Ста
ра сива жінка величає його Іваном 
Макаровичем, доручає йому виховання 
своєї внучки, по суті — однокласниці 
Вані.

Фільм «Іван Макарович» — розпо
відь про воєнне дитинство. У ньому 
майже немає незвичайних ракурсів 
зйомки, все надзвичайно просто і по
слідовно.

Ваня, в якого часом проривається 
дитяче, вже відгукується тільки на 
оклик на ім'я та по батькові.

Часом у глядача виникає почуття не
безпеки недоречного шаржу. Але до 
заслуг авторів фільму треба віднести 
щасливе уникнення шаржування. Такий 
випадок маємо, наприклад, у кінці 
фільму.

Ваня біля токарного верстата. Май
стер оглядає його роботу, а потім 
хустинкою витирає малолітньому тока
реві носа. Але витирає не як малому, 
а як робочій людині, у якої й на хвиль
ку не звільняються руки. Іван Макаро
вич посміхається на весь екран неза- 
губленою дитячою посмішкою.

М. КОДАК.
м. Кіровоірад.

перша — 40 крб.,
дві других — по ЗО крб.,
три третіх — по 20 крб.
Кожен автор може надіслати на конкурс будь- 

яку кількість фотознімків.
ТІо конкурс приймаються відглянцьовані чорно- 

білі фото, які ніде не публікувалися. IIайкраще, 
коли їх розмір 13x18 см. або 18X24 см. До від
мітка бажано прикласти негатив (редакція повер
не його на прохання автора).

^МКИ К°НКУРСІ0 будуть підведені до 1 січня 
1970 року. Кращі твори, представлені на конкур
си, публікуватимуться по мірі надходження в га
зеті «Молодий комунар» і оплачуватимуться під
вищеним гонораром.

КОНКУРСНІ МАТЕРІАЛИ НАДСИ
ЛАЙТЕ НА АДРЕСУ: м. КІРОВОГРАД, 
ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 36, РЕДАКЦІЯ 
ГАЗЕТИ «МОЛОДИЙ КОМУНАР» З ПО
МІТКОЮ, НА ЯКИЙ КОНКУРС.

Зараз Люда Додатно і Валя Дубич ще оволодівають мистецтвом тор
говельної справи. А незабаром посмішки випускниць Кіровоградського 
торговельного училища зустрічатимуть покупців у магазинах Кірово- 
градщнни.

Фото М. ТЕРИАВСЬКОГО.

ХРОМКА
ЗМАГАНЬ

ф Два дні тривала осо
биста першість обласної ра
ди ДСТ «Авангард» з спор
тивної гімнастики. Чемпіо
нами товариства стали Лео
нід Терлецький та Катери
на Ходощук. Вони нагород
жені спеціальними медаля
ми найсильніших гімнастів 
«Авангарду» та дипломами.

ф У Кремгесі закінчили
ся міжвідомчі змагання се
ред волейболістів району. 
Першістю нікому не посту
пилася чоловіча та жіноча 
команди райради ДСТ 
«Авангард».

Визначились також най- 
сильніші волейбольні коман
ди шкіл міста. Титули чем

піонів тепер у юнаків се
редньої школи № 1 та во
лейболісток СШ № 4.

* * *
ф Знам’янка. Тут відбу

лася особисто-командна 
першість районної Ради 
ДССТ «Колос» з шахів. Пе

І^ЇЧНДША-АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ «МОЛОДОЙ КОММУНАР» —орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

м. Кіровоград, вул. Нуначарського, Зо.
Телефони: секретаріату — 2-45-35, відділів — 
2-45-36.

реможцями змагань стали 
шахісти колгоспу «Родина». 
На другому місці — коман
да сільськогосподарського 
технікуму, на третьому — 
спортсмени артілі «Заповіт 
Леніна».

Найсильніші серед усіх 
учасників турніру — викла
дач сільськогосподарського 
технікуму Віра Юскіна та 
механізатор колгоспу «Ро
дина» Леонід Черес.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
вівторок, 21 січня, перша 

програма. 11.00 — Телевісті. (К). 
11.10 — Кіножурнал та художній 
фільм «Через двадцять років». 
(Кіровоград). 17.00 — До 50-річ- 
чя Хотинського повстання. «Слід 
в історії». (Чернівці). 17.40 — 
Телевісті. (К). 18.00 — Для ді
тей. 41'еремок-світлячок». (Дні
пропетровськ). 18.30 — Ленін
ський університет мільйонів. По
літекономія соціалізму. «В. І. 
Ленін про значення золота тепер 
і після повної перемоги соціаліз
му». (М). 19.00 — Л. Леонов.
«Борсуки». Прем’єра телеспек
таклю. Частина перша. (М), •
20.30 — Інформаційна програма 
«Час». (М). 21.15 — Кіножурнал 
га художній фільм «Через двад-. 
цять років». (Кіровоград).

Друга програма. 11.10 — «Піс- 
ня». Документальний кінона- 
рис. (К). 11.35 — Шкільний ек
ран. Фізика для учнів 10 класу. 
«Реактивні опори в колах стру
му». (К). 21.20 — «Людина і 
світ». (К). 21.50 — «Нові твори, 
присвячені В. 1. Леніну». Му
зична програма. (К). 22.20 —
«Бесіди про літературу». (М).

СЕРЕДА, 22 січня. Перша про
грама. 11.00 — Телевісті. (К). 
11.10 — Кіножурнал та художній 
фільм «Прапор коваля». (Кіро
воград). 17.10 — До 100-річчя з 
дня народження В. 1. Леніна. 
«Краса людська». Телеальманах, 
(Львів). 17.10 — Телевісті. (К). 
18.00 — «Фізкульт-привіт». (К).
18.30 — «Пропагандист». (Запо
ріжжя). 19.00 — Л. Леонов.
«Борсуки». Прем'єра телеспек
таклю. Частина друга. (М).
20.30 — Інформаційна програма 
«Час». (М). 21.15 — Кіножурнал 
та художній фільм «Прапор ко
валя». (Кіровоград).
Друга програма. 11.10 — Науко

во-популярний фільм «Кривава 
неділя». (і\). 11.35 — Шкільний 
екран. Історія для учнів 9 класу. 
«Революція 1905—1907 рр. на 
Україні». (К). 21.15 — Літера
турна вітальня. (К). 22.15 —
Експериментально - кольо р о в а 
програма. (К).

ЧЕТВЕР, 23 січня. Перша про- 
грама. 11.00 — Телевісті. (К). 
11.10 — Художній фільм «Жур
наліст». (дві серії). (К). 17.45 — 
«Серце, подароване людям». Кі
новарне. (Кіровоград). 18.15 — 
Інформаційна програма «День 
за днем». (Кіровоград). 19.00 — 
Л. Леонов. «Борсуки». Прем єра 
телеспектаклю. їретя частина. 
(М). 20.40 — Інформаційна про
грама «Час». (М). 21.15 — Теле
фільм. (Кіровоград). 21.35—«Це 
село — могила». 'Телефільм. 
(Кіровоград). 22.45 — «Промс- 
тей» Молодіжний клуб. (До
нецьк).

@ ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ 
вівторок, 21 січня, п.оо — 

Телевізійні вісті. (К). 11.10 — До
кументальний кіноварне «Піс
ня». (К). 11.35 — Шкільний
екран. Фізика для учнів 10 кла
су. (К). 12.10 — Короткометраж
ні фільми для дітей. 18.45 — <3 
думкою про Ілліча». 17.00 — До 
50-річчя Хотинського повстання. 
«Слід в історії». (Чернівці) 4 
17.40 — Телевізійні вісті. (К). 
18.00 — Для дітей. «Теремок- 
світлячок». (Дніпропетровськ). 
18.30 — Ленінський університет 
мільйонів. (М). 19.00 — Л. Лео
нов — «Борсуки». Телевізійний 
спектакль. (Частина перша). 
(М).20.30 — Програма «Час». 
(М). 21.20 — «Людина і світ». 
(К). 21.50 — Нові музичні тво
ри. присвячені В. І. Леніну. 
(К). 22.20 — Телевізійний фільм їй 

І«Лппассіопата». (К).
СЕРЕДА, 22 січня. 10.00 — Те

левізійні новини. (М). 10.15 — 
Телевізійне агентство «Г.'іонерія». 
(М). 10.45 — Л. Леонов —
«Борсуки». Телевізійний спек
такль. (Частина перша). (М). 
12.45 — Короткометражні фільми 
для дітей. 17.10 — До 100-річчя 
з дня народження В. І. Леніна. 
«Краса людська». (Львів). 17.40— 
Телевізійні вісті. (К). 18.00 —
Актуальний екран. 18.20 — Кіно- . 
хроніка. 18.30 «Пропагандист». 
(Запоріжжя). 19.00 — Л. Леонов 
«Борсуки». Телевізійний спек- . 
такль. (Частина друга). (М). 
20.30 — Програма «Час». (М). 
21.15 — «Літературна вітальня». 
(К). 22.15 — Експериментальна
кольорова програма. (К).

ЧЕТВЕР, 23 січня. 10.00 — Те
левізійні новини. (М). 10.15 -* 
Виставка дитячих малюнків. 
(М). 10.45 — Л. Леонов —
«Борсуки». Телевізійний спекя 
такль. (Частина друга). (М). 
12.45 — Коротком е т р а ж н И й
фільм. 17.15 — «Кожним рядком 
твори добро». Літературна пе
редача. 17.45 — «Серце, подаро
ване людям». Нарис. (Кірово
град). 18.00 — Мультиплікацій
ний фільм. (К). 18.30 — Телеві
зійні вісті. (К). 19.00 — Л. Лео
нов — «Борсуки». Телевізійний 
спектакль. (Частина третя), 
(М). 20.40 — Програма «Час» • 
(М). 21.15 — Вечір одноактних 
балетів. (Одеса). 22.45 — Моло
діжний клуб «Прометей».

БК 01334. Індекс 01197.
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