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У ЦК ЛКСМУ

ПЕРШІСТЬ —
ЗА '
КІРОВОГРАДЦЯМИ

Центральний Комітет 
ЛКСМ України підбив 
підсумки передплати со
юзних і республіканських 
молодіжних та піонер
ських видань на 1969 рік 
комсомольськими органі
заціями республіки. За
гальна кількість перед
платників на основні мо
лодіжні та піонерські ви
дання становить нині по
над десять мільйонів, 

~ І що значно перевищує по
казник попереднього ро- 

; ку. Під час передплати 
і обкоми, міськкоми, рай

коми ЛКСМУ здійснюва
ли конкретні заходи по 
пропаганді і розповсюд
женню комсомольських 
та піонерських видань. 
У комсомольських орга
нізаціях Кіровоградської, 
Полтавської, Черкаської, 
Вінницької, Миколаївської, 
Тернопільської, Дніпро
петровської, Хмельниць
кої областей ефективно 
використовувались різно
манітні форми і методи 
пропаганди молодіжних 
газет і журналів, було 
створено штаби і ради 
громадських розповсюд
жувачів преси, налагод
жено випуск листівок, 
плакатів, практикувалися 
усні випуски газет, жур
налів, читацькі конферен
ції. Значного поширення 
набули такі заходи, як дні 
і декади передплатників, 

г свята молодіжної преси.
У прийнятій постанові 

«Про підсумки перед
плати союзних і респуб- 

, лінанських молодіжних 
та піонерських видань на 
1969 рік комсомольськи
ми організаціями Укра
їнської РСР» ЦК ЛКСМУ 
відзначає, що порівняно 
з ‘ попереднім роком 
особливо зросла кількість 
передплатників на газети 
«Молодь України», «Зір
ка», «Юный ленинец», на 
більшість обласних /моло
діжних газет, на журнали 
«Комсомольская жизнь», 
«Сельская молодежь», 
«Піонерія», «Барвінок» та 
деякі інші, що свідчить 
про піднесення авторите
ту комсомольських і піо
нерських газет та журна
лів серед читачів, відкри
ває нові можливості для 
дальшого посилення
ідейного впливу комсо
молу на широкі маси мо
лодих робітників, кол
госпників, інтелігенції, 

^-студентства, школярів. 
П Значному збільшенню ти

ражів сприяло й те, що 
останнім часом згадані 
республіканські видання 
більше дбають про своїх 
читачів, поліпшуючи зміст 
і художнє оформлення 
кожного номера, друкую
чи цікаві, дохідливі ма
теріали.

Одночасно з цим ЦК 
ЛКСМУ зазначає, що 
Кримський обком ЛКСМУ 
допустив зменшення на
сиченості молодіжною 
періодикою, невисокі ці 
показники й у Чернівець
кій, Одеській, Київській 
обласних комсомольсь
ких організаціях. Неза
довільно займалися пи
таннями пропаганди і 

■ розповсюдження своїх 
видань редакції обласних 
газет «Крымский комсо
молец» (м. Сімферо
поль), «Комсомольська 
зірка» (м. Житомир»), 
«Зміна» (м. Ровно), жур- 
налів «Ранок», «Знання та 
праця»,»

За велику організатор
ську і агітаційно-масову 
роботу під час перед
платної кампанії і значне 

збільшення кількості пе-

редплачених комсомоль
ських газет і журналів 
ЦК ЛКСМУ представив до 
нагородження Почесною 
грамотою ЦК ВЛКСМ і 
присудив:

— першу премію в су
мі 1000 карбованців — 
Кіровоградській обласній 
комсомольській органі
зації;

— другі премії в сумі 
500 карбованців кожна — 
Полтавській та Черкась
кій обласним комсомоль
ським організаціям;

— треті премії в сумі 
400 карбованців кожна — 
Вінницькій та Миколаївсь
кій обласним комсомоль
ським організаціям.

За велику роботу по 
пропаганді та розповсюд
женню піонерських і ди
тячих видань ЦК ЛКСМУ 
представив до нагород
ження Почесною грамо
тою ЦК ВЛКСМ Тернопі
льську обласну комсо
мольську організацію і 
присудив їй третю пре
мію в сумі 400 карбо
ванців.

До нагородження По
чесними грамотами ЦК 
ВЛКСМ за активну робо
ту по пропаганді і роз
повсюдженню молодіж
ної преси представлено 
ряд міських, районних, 
первинних комсомольсь
ких організацій і велику 
групу кращих громадсь
ких розповсюджувачів 
преси Української РСР. 
Почесною грамотою ЦК 
ЛКСМУ і грошовими пре
міями в сумі 300 карбо
ванців кожна нагородже
ні 25 міських і районних 
комсомольських органі
зацій. Ряд міських, район
них, первинних комсо- 
люльських організацій і 
група кращих грзмадгь- 
ких розповсюджувачів 
преси республіки наго
роджені Почесними гра
мотами ЦК ЛКСМУ.

Почесними грамотами 
ЦК ЛКСМУ нагороджені 
секретарі — завідуючі 
відділами пропаганди і 
культурно-масової роботи 
Кіровоградського, Пол
тавського, Черкаського, 
Вінницького, Миколаїв
ського, Тернопільського 
обкомів ЛКСМУ, група 
працівників обласн и х 
відділів і республікансь
кого управління «Союз- 
друк», а також група 
працівників республікан
ських молодіжних і ди
тячих видань.

ЦК ЛКСМУ звернув ува
гу бюро Кримського, 
Чернівецького, Одесько
го, Київського обкомів 
ЛКСМУ, редколегій газет 
«Крымский комсомолец», 
«Комсомольська зірка», 
«Зміна», журналів «Ра
нок», «Знання та праця» 
на незадовільну роботу 
по пропаганді та розпов
сюдженню молодіжних 
видань.

ЦК ЛКСМУ зобов’я
зав обкоми, редакції рес
публіканських і обласних 
газет, журналів, радіо
станцію «Молода гвар
дія», редакцію молодіж
них передач Республі
канської студії телеба
чення розробити і пред
ставити до 1 травня ц. р. 
робочі плани по пропа
ганді молодіжних видань 
на 1970 р.

Редакціям молодіжних 
газет і журналів, моло
діжним редакціям радіо і 
те/ієбачення запропоно
вано широко популяри
зувати досвід кращих ко
мітетів комсомолу та 
громадських розповсюд
жувачів преси.
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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КР/ ’Н. < ОлйТЕвЯ!

У ЦК КПРС І РАДІ МІНІСТРІВ СРСР
Політбюро ЦК КПРС і Рада Мі

ністрів СРСР розглянули повідом
лення делегації Радянського Союзу 
про підсумки Наради Політичного 
консультативного комітету держав — 
учасниць Варшавського Договору про 
дружбу, співробітництво і взаємну 
допомогу, яка відбулася в Будапешті 
17 березня 1969 р.

Було відзначено, що розроблені мі
ністрами оборони із схвалення відпо
відних урядів заходи і затверджені 
на Нараді Політичного консультатив
ного комітету документи, спрямовані 
на дальше удосконалення структури 
і органів управління оборонної орга
нізації Варшавського Договору, ма
ють велике значення у зв’язку з акти-

візацією агресивного імперіалістично
го блоку НАТО, яка спостерігається.

Політбюро ЦК КПРС і Рада Мі
ністрів СРСР висловили задоволення 
з приводу прийнятого учасниками 
Будапештської наради Звернення до 
всіх європейських країн щодо підго
товки і проведення загальноєвропей
ської наради з питань безпеки га 
співробітництва в Європі і визнали 
важливість якнайшвидшого проведен
ня зустрічі представників європей
ських держав для практичної підго
товки до скликання такої наради.

Політбюро ЦК КПРС і Рада Мі
ністрів СРСР твердо переконані, що 
одностайно прийняті на Нараді Полі
тичного консультативного комітету

рішення будуть істотним вкладом у 
справу зміцнення єдності та згурто
ваності соціалістичних країн і сприя
тимуть врегулюванню актуальних 
міжнародних проблем в інтересах га
рантування миру та безпеки в Європі 
і в усьому світі.

Політбюро ЦК КПРС і Радянським 
уряд повністю схвалили діяльність 
делегації СРСР на Нараді Політично
го ^онеультативнего комітету і дору
чили відповідним організаціям та гі- 
домствам здійснити конкретні заходи 
по реалізації прийнятих на ній рі
шень, шо стосуються Радянського 
Союзу як учасника Варшавського 
Договору.

21 березня 1969 р.

ПЕРЕМОЖЦЯ ВИЗНАЧИТЬ ПОКУПЕЦЬ

ВІСТІ З «ЮВІЛЕЙНОГО»
ЙДЕ ЗМАГАННЯ НА ПРИЗ «МОЛОДОГО 
КОМУНАРА» СЕРЕД МОЛОДІЖНИХ КОЛЕК
ТИВІВ ПРАЦІВНИКІВ ТОРГІВЛІ.

Жителі Кіровограда і області ви е помітили нове, 
що з’явилося у магазинах, де працюють комсомольці 
і молодь. На прилавках, на столах, на всіх видних 
місцях поставлені скриньки. Зацікавлено підходять 
покупці, читають: «Якщо вп опустите сюди свій від
гук про роботу магазину, він буде надрукований в 
обласній газеті «Молодий комунар»...

Відгуки про роботу 37 комсомольців універмагу 
«Ювілейний» (секретар комсомольської організації 
Люда Сергієнко) надійшла різноманітні, але спільне 
д них одне: всі вони говорять про чуйність молодих 
працівників служби сервісу, вміння підійти до покуп
ця, врахувати його запити, смаки.

«Ми, працівники конструкторсько-технологічного бюро 
облпобутуправління М. С. Лукьянов та В. М, Глнбіи, вдячні 
продавщицям Л. Дм.ітрснко і Л. Єфнменко за те, що вони 
уважно, з великим смаком підібрали нам двадцять подарун
ків для наших співробітниць».

Подібні відгуки надійшли під десятикласників школи № 32 
міста Кіровограда, від груші будівельників тресту «Кірояо- 
градпромбуд». Дякують продавцям «Ювілейного» робітниця 
швейної фабрики Н. Харченко та робітниця Агрегатного 
заводу Н. Волкова, десятикласниця Таня Внсоцька, жителі 
Кіровограда тт. Астрейко та Гончарна.

Звертаються покупці до редакції газети, обласного 
управління торгівлі, дирекції універмагу і з пропо
зиціями. Жителька міста Долннської Д. О. Моєіенко, 
наприклад, слушно пропонує відкрити в «Ювілейно
му» відділ головних уборів, учні тролейбусного депо 
Янус, Прокопова. Рущак, Баранова, Карпова хотіли б 
придбати в універмазі спеціальний одяг для їх май
бутньої роботи.

Отже, змагання триває. Про хід його «Молодий 
комунар» буде регулярно повідомляти своїх читачів.

Фотоконкурс 
«КІРОВОГРАДЩИНА МОЯ»

П. МАЛЄЄВ (м. Новсмнргород). ГЕРОЯМ ДАНАЙ
СЬКОГО. Десятикласники Оснгпязької середньої школі» 

готують посилку прикордонникам.

ЗАКОН
ТВОГО ЖИТТЯ

ЗА «КРУГЛИМ СТОЛОМ» «МОЛОДОГО КОМУНА
РА» СЕКРЕТАРІ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ. ТЕМА РОЗМОВИ: 
«ЯК ЧЛЕНИ СПІЛКИ ВИКОНУЮТЬ & 1 СТАТУТУ 
ВЛКСМ ПРО ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА».

(Див. 2-у стор.).



2 етор. „Молодий комунар“ 27 березня I960 posy--------- -

у ПЕРЕДДЕНЬ ЮВІЛЕЮ ВІКУ — 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. І. ЛЕНІНА — КОМСОМО 
ЛІЯ НАШОЇ КРАЇНИ, ЗА ПОСТАНОВОЮ VI ПЛЕНУМУ ЦК ВЛКСМ, ГОТУЄТЬСЯ ДО ВІДПОВІ
ДАЛЬНОГО ЕКЗАМЕНУ НА ГРОМАДЯНСЬКУ ЗРІЛІСТЬ — ДО ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНІНСЬКОГО 
ЗАЛІКУ.

АЛЕ ЯК ДОБИТИСЯ, ЩОБ ЗАЛІК СТАВ СПРАВЖНЬОЮ ВІХОЮ У ВДОСКОНАЛЕННІ НАШОЇ 
РОБОТИ, А НЕ ЗВІВСЯ Е ДО НАЧОТНИЦТВА ЧИ ПОКАЗУХИ! ЯК ПРОВЕСТИ ЙОГО З МАКСИ
МАЛЬНОЮ КОРИСТЮ БУКВАЛЬНО ДЛЯ КОЖНОЇ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ, ДЛЯ КОЖНОЇ КОМ
СОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ!

СЬОГОДНІ СЛОВО ЗАВІДУЮЧОМУ СЕКТОРОМ АГІТАЦІЙНО-МАСОВОЇ РОБОТИ ЦК ВЛКСМ 
6. СКОРУПІ. х —

НА ВІРНІСТЬ 
ЗАПОВІТАМ
МИ МАЄМО ПРОЖИТИ рік особливий. Рік гра

нично напруженої праці, наполегливого оволо
діння знаннями, ефективної суспільно-політичної ак
тивності. Тому що це рік звіту і огляду нашої готов
ності і вміння здійснювати ленінські заповітп па ни
нішньому складному, надзвичайно динамічному етані 
суспільного розвитку.

Всесоюзний Ленінський залік якраз і впступлс 
тією емкою формою, котра дозволить організувати і 
огляд досягнутою, і масову — індивідуальну і ко
лективну — самоперевірку. Одночасно підготовка дт 
заліку спонукатиме пас енергійніше вирішувати най
різноманітніші питання як повсякденної вашої прак
тика — будь то виробнича дисципліна чи навчання 
у політмережі, організація довкілля чи робота то
нічних гуртків, — так і перспективні.

«Залікова» пора — це не проста чергова масоьа кампа
нія, розрахована ма декілька перед'ювілсйішх місяців. Цз 
акт глибокого осмислення нашої роботи і життя, котрий 
повинен ДОПОМОГИ! молодій людині на основі почуття со
ціальної відповідальності, що вже пробудилося в пій. побу
дувати програму дій на роки вперед, «заглянути у власне 
майбутнє, виховати в собі ту установку до знач1, і культури. 

яка визначається ленінською формулою: «Якшо я .знаю. що 
знаю мало, я доб’юся того, щоб знати більше».

Кожного комсомольця, будь він муляром чп комбайнером, 
школярем чи студентом, актором чи інженером, Ленінський 
залік ставить .«одни на один» з питаннями, котрі Ілліч вва
жав головними для всіх молодих людей.

Чи оволодів я всіма тими сучасними зпаїїпямп. сучасною 
наукою, технікою, які дадуть мені можливість взяти участь 
у вирішеппі «Завдання будівництва»?

Чи оволодів я культурною спадщиною минулого? І ніскіль- 
мі мій моральний ріст відповідає ростові_ моєї освіти?

Чп комсомольська група, в складі якої я перебуваю, є 
дійсно «ударною» групою, яка у всякій роботі падає свою 
допомогу, виявляє свою Ініціативу, свій почті?

І, нарешті, найважливіше питання: чп поставив я 
собі мету виховати з себе комуніста? Чи можу ска
зати, що моя праця є комуністичною?

ЛЕНІНСЬКА ПРОМОВА «Завдання спілок моло
ді» складає основу для самозвіту", визначає, які 

сторони нашого життя і діяльності ми повинні у пер
шу чергу проаналізувати і взяти під контроль.

З чого починається залікова пора?
Кожна комсомольська група повинна провести організацій

ні збори, причому всі комсомольці до цього часу, очевидно, 
вже прочитають і продумають ленінську промову, щоб пред
метно і по-діловому обговорити конкретну програм)' проте- 
дсипя заліку.

Орієнтиром послужать ті питання, про які вже говорилося 
вище. Ще раз назвемо їх, більш строго згрупувавши:

1. Ідейний ріст, формування марксистсько-ленін
ського світогляду, підвищення загальноосвітнього, 
культурного і морального рівня молоді.

2. Збільшення вкладу у виробничий суспільний 
труд за дострокове виконання завдань п'ятирічки, з 

боротьбу за ріст продуктивності праці, поліпшеної 
якості продукції.

З РІСТ суспільно-політичної QK1HBHOCTI.
одночасно па тому ж першому стані треба намігк- 

тн коло теоретичних питань і творів В. І. Леніна, 
котрі будуть вивчені кожною організацією у най
ближчий рік.

Часто питають: які будуть форми самозвіту і самоперевір
ки’ Можливі найрізноманітніші форми: комсомольські збори, 
диспути с’мінарн і т. п. А засобом їх підготовки йожугь 
бути наприклад, рейди, опитування, соціологічні досліджен
ня Лт<* в будь-якому випадку необхідно, щоб па кожних 
зборах ”опроб.іялнсч необхідні заходи і реальні строки дім 
усунення недоліків. Тоді проведення Ленінського заліку 
дійсно забезпечити єдність слів і справи, теорії і практики.

Закінченням і кульмінацією Всесоюзного Ленін
ського заліку будуть Всесоюзні комсомольські збори 
«Заповітам Леніна вірні*. Воші пройдуть у березні — 
квітні 1970 року. Туг будуть підведені підсумки ана
лізу всіх сторін життя організації. Підсумувавши 
все цінне, комсомольський колектив зможе в узагаль
неній формі відповісти по всій програмі заліку і зн- 
явит;:, наскільки органічно входять в його життя 
настанови Леніна про роботу Комуністичної Спілки 
Молоді.

ОСОБЛИВЕ МІСЦЕ в ході заліку повинне займати
ППТ.1НПЯ про політичне навчання комсомольців, 

про вивчепня ленінської теоретичної спадщини.
Про справжнє знання ленінізму Можна говорити 

лише в тому випадку, якщо перекидається місток від 
тексту до течії сучасного суспільного ЖИТТЯ, ЯКЩ-.) 
використовується ленінська методика для вивчення 
соціальних процесів і відносин.

Тільки після того, як сформульовані питання ц:> 
ленінської праці і показана їх актуальність па вели
кому теоретичному і практичному життєвому мате
ріалі, залучена додаткова соціологічна, економічна, 
політична література, — можна сподіватися, що ви
вчення ленінського твору буде г.сситп не формальний, 
а глибоко змістовний характер. 1 що залік досягне 
своєї основної мсти: приведе де значного — політич
ного і духовного росту самосвідомості молоді.

ЗАКОН ТВОГО ЖИТТЯ

М Петренко: «Кри
тику на адресу ко
мітету сприймаю на 
свою адресу».

їх прийшло десятеро. Всі, кого запрошували 
віяти участь у розмові. Різні за характерами і 
за віком, школярі і виробничиики, дівчата і 
юнаки. У одних комсомольський стаж тільки- 
по починається, інші разом з комсомольським 
квитком носять біля серця квиток члена пар
тії. Одних ровесники тільки вперше обрали 
своїм.і ватажками, іншим виявляють довір’я 
вже в котрий раз. А всіх їх об’єднує палеж- 
ііість до Всесоюзної Ленінської Комуністичної 
Спілки .Молоді. (

Давайте познайомимося з тими, з ким 
будемо сьогодні зести розмозу, до когс. 
звернені наші запитання. ,

Алла РОІЦЕНКО — секретар комсомої:.- 
С..КОЇ організації райспожнвснітки, депутат 
селищної Ради. Член ВЛКСМ Працює пла
новиком. Секретарем обрана в минулому році.

Мн-.айло КУРЧЕНКО — секретар комсо
мольської ор.’анітації колгоспу «Іскра», член 
райкому комсомолу. Член КПРС. Працює ін
структором по спорту. Секретарем обирається 
очеі корте.

Віктор ЦИМБАЛ — секретар комсомоль
ської організації колгоспу «Прогрес». Член 
ВЛКСМ. Працює-інструктором по спорту. Піс
ля '’..•мобілізації з армії в минулому році 
комсомольці артілі обрали своїм ватажком 
Pat Hue обирався секретарем комсомольської 
організації школи

Галина ЛІОВАШЕВСЬКгЧ — секретар комсо
мольської організації раіілікарні депутат се- 
ч.е.ціімї Р іди. Кандидат у члени КПРС. Прч- 
ц- •: акушеркою. Секретарем . обирається

Микола ПЕТРЕНКО — заступник секретари 
комсомольської організації Бірківської СіїІ 
Ч.те.і ВЛКСМ Учень 9-го класу.

Людмила ТКАЛЕПКО — секретар комсо
мольської організації Олекспндрівської СНІ 
.'<• Ч.’їси ВЛКСМ. Учениця 9-го класу. Обра
на.,‘"скрсгар^ у березні цього року.

учениця 10-го клас" 
Олександрівської СІВ 

і. Член ВЛКСМ.
Колишній секретар 
комсомольської орга. 
нізації школи. Пере
обрана в березні І9б!> 
воку.

Василь ВІТЕР — 
секретар комсомоль
ської орга н і з а ц і і 
Олск'сандрівської СШ 
Уї 1. Член ВЛКСМ. 
Учень 9-го класу. Об
раний секретарем v 
березні 1969 року.

Надія ТИЩЕНКО
— секретар комсо 
мольської організації 
Олександрі в с ь к п х 
ясел-садка № 3, да- 
путау селжциої Ради. 
Член ВЛКСМ. Пра
цює вихователем. 
Секретарем обіграє
ться вдруге, 
секретер комсомоль

ської організації колгоспу імені Крупської. 
депутат Бірківської сільської Ради." Член 
КПРС. Працює інструктором по спорту. Сек
ретарем обирається вперше.

Знайомство, як кажуть, добрий привід 
для розмови. Тож тепер, коли ми по

Лешіід .МЕЛЬНИК —

знайомилися з кожним, вона (розмова) 
велася щиро, відверто, як і годиться між 
добрими друзями.

Першими були питання щодо обов’яз
ків членів ВЛКСМ, які записані в Ста
туті.

Як комсомольці ваших організацій 
розуміють і виконують пункт «а» Стату
ту ((...пов’язувати свою працю, навчання, 
виховання і освіту з участю в будівництві 
комунізму»!

— Основну увагу ми, звичайно, звер
таємо на успішність. На два тижні рач 
комітет комсомолу підводить підсумки 
змагання на кращий клас по успішності, 
поведінці і участі в суспільно корисній 
справі. Як бачите, тема трудового вихо
вання у нас стоїть поруч із суто «шкіль
ними» питаннями — успішністю і пове

одна із вимог Статуту».

дінкою. Комсомольці нашої школи бра
ли участь у роботах в саду колгоспу 
«Іскра», збирали м’еталог.ом. [Н. Долга- 
чова).

— Кожний комсомолець нашої артілі 
разом з усіма колгоспниками дбає про 
примноження суспільного добра. Адже 
це головне завдання молодих виробнич
ників. І добре, що трудові задатки діє 
ще школа. В колгоспі охоче приймають 
випускників школи, створюють їм всі 
умови для навчання. Так, Тетяна Ши- 
шацька за кошти колгоспу навчалася в 
Київській сільськогосподарській акаде
мії, а зараз працює економістом. Ком
сомолка Люба Ларіна навчається в цьо
му ж закладі і є колгоспною стипендіат
кою. (М. Курченко).

— Важко, мабуть, зиайти таку ділянку 
роботи, де б не працювали комсомоль
ці. Але комітет тривожило становище, 

яке склалося на молочно-товарній фер
мі. Плинність кадрів, низька дисципліна, 
а звідси і низькі надої. На комітеті вирі
шили — послати за рекомендацією ком
сомольської організації кілька молодих 
колгоспниць. Першою рекомендували 
Раю Кучеренко. Згодом почала працю
вати на фермі Катерина Німченко. Вони 
і склали комсомольське ядро, стали на
шими повпредами на цій важливій ви
робничій ділянці. (В. Цимбал).

КЗОТ передбачає стягнення на по
рушників дисципліни. Статут ВЛКСМ зо
бов’язує «...суворо дотримуватися тру
дової і державної дисципліни». Комітети 
комсомолу виховують дисциплінованість 
у членів Спілки чи, може, чекають, коли 
своє вагоме слово скаже КЗОТ!

На це запитання всі комсорги відпові
ли, що порушень трудової дисципліни, 
за які б карав КЗОТ, комсомольці не 
мали. Проте, були випадки...

— Якось з вини Михайла Байбуза вийшов з 
ладу трактор. Діагноз установили правильно: 
порушення трудової і виробничої дисципліни. 
Тракторист тоді якраз іотувався вступати До 
комсомолу І раптом — такс. Правління, звіс
но, перевело мою па іншу роботу, а ми пого
ворили з ним на комітеті. Наша розмова не 
пройшла безслідні. Зараз Михайло працює в 
бригаді .V. 2 за спеціальністю. Своєю працею 
він довіь, шо гідний бути п лавах Спілки. 
Комсомольці прийняли його в свою .сім’ю, і 
юнак разом з комсомольсько-молодіжний ко- 
.чсктпго.м бригади готується до виходу в поле. 
(Л. МЕЛЬНИК).

Пункт «ж» зобов’язує членів Спілки 
«виявляти ініціативу і самодіяльність», 
«швидко і точно виконувати доручення 
комсомольської організації»...

— Ініціативи нашим комсомольцям не 
позичати. Головне тільки, щоб комітет 
вчасно прислухався до неї, підтримав, 
хай і не значну. Щоб юнак чи дівчина 
зрозуміли, що до їх голосу прислухаю
ться. Тож, коли комсомольці прийшли з 
комітет з пропозицією допомогти від
стаючому Триліському споживчому то
вариству, ми зразу ж оцінили ду/гку 
своїх ровесників, а 
незабаром у ССТ 
виїхала бригада, 

яка зробила в ма
газинах викладку 
товарів, комсо
мольці провели 
кілька годин за 
прилавком і пока
зали, яким має бу
ти продавець..

(А. Рощенко).
— І комітетові лег- 

х ко працювати, коли . 
КОМСОМОЛЬЦІ виявля
ючі. ініціативу. Отже, 
коли Віктор Ларкіи 
запропонував провес
ти «Зірницю» п лісі, 
щоб там була 
справжня військова 
«бст'аиовка, комітет з

ним погодився. Гра 
пройшла чудово! 
(Л. ТКАЛЕІІКО).

— Не секрет, що 
часто ми, школярі, 
не вміємо як слід ви
користати дозвілля. 
Комітет не раз про
понував «свої послу
ги», але вони чомусь 
не знайшли підтрим
ки. 1 ось О.тя Она- 
иасепко зайшла з 
групою дівчат до ко
мітету. «Д а в а й т е 
створимо клуб вихід
ного дня». Обгово
рили разом, що і як, 
а зараз рада клубу 
організовує вечори, 
диспути, походи, кон
церти. 1 не тільки п 
масштабах всієї шко
ли, але й цікавиться, 
як відп о ч н в а ю т ь 
класи. А Л е н і н-
ська кімната-музей? Адже вона виникла з іні
ціативи комсомольців школи. (В. В1ГГ.Р, 
Н. ДОЛГАЧОВА). і

— Звісно, що правління колгоспу, стар
ші товариші-комуністи завжди підка
жуть нам, що б необхідно зробити. Але 
й чекати — хіба до лиця комсомольця?.!? 
Навпаки, ми дуже задоволені, коли нашу 
ініціативу схвалює партбюро, правління 
артілі. Так, наприклад, було тоді, коли 
комсомольці запропонували перевірити 
готовність техніки до весняних робіт. 
Рейд, який ми провели, допоміг виявити 
недоліки, а значить, і своєчасно ліквіду
вати їх.

Комітет комсомолу підтримав комсо
мольсько-молодіжну бригаду, де груп- 
комсоргом Олександр Верховний, яка 
виступила ініціатором походу за високий 
врожай. Механізатори зобов’язалися ви
ростити по 28 центнерів озимої пшениці 
з гектара, по 48 центнерів кукурудзи на 
зерно, по 260 центнерів цукрових буря
ків. На цей колектив рівняються всі мо
лоді виробничники артілі. (М. Курченко).

Наступні питання, які обговорили наші гості 
за «круглим столом» стосувалися нрав, як і, і 
записані у Статуті ВЛКСМ. На запитання.'^З^. 
обговорювали присутні «...в комсомольській 
пресі... питання роботи комсомолу...», стверд
но не відповів жоден. Правда, в стінній ком
сомольській пресі такі питання обговорювали
ся. Наприклад, в стіннівці «Юність», яку ті- 
пускае комсомольська організація раГіспожпи- 
спілки.

Як користуються комсомольці правом вілі ію 
обговорювати на зборах і засіданнях комі
тету комсомолу питання роботи комсомо
лу? Чи звертаються з питаннями, заявами і 
пропозиціями у свій комітет, райком, обком 
комсомолу? Ці та інші питання обговорили 
секретарі комсомольських організацій :*а 
«круглим столом», обмінялися думками, на
вели приклади.

Основне завдання, яке стояло перед учасни
ками бесіди, було виконане. Суворо дотриму
ватися статутних вимог — такою була думки 
наших гостей.

Залишається лише подякувати праців
никам Олександрівського райкому ком
сомолу, які надали чималу допомогу У 
проведенні «круглого стола».

ф ПІОНЕР — Заіін імені Басі Коробки шос- 
МОЛОДШИЙ 7O,J в.Аж класу Долнпської се- р ПМЛМІіпУ іпітаян К*» 1 лпа’Їм

Тамарина 
премія— 
путівка 
в •. Артек ••

редньої школи А) 1 див своїм 
творчим життям Наближалося 
свято Б Березня, і голова ради 
загону Тамара Зімич турбува
лася як би краше відзначити 
ЙОГО. її цікавило І інше. Група 
юних слідопитів на чолі з Лю
дою Шеремсі натрапити на 
слід рідних Олександра Федо
ровича Гладуса. який загинув 
смертю хоробрих II березня 
19!І року, -.зільняючії Долинсі.ку 
від фашистів. Треба запроси ги 
їх на святкування 25-річчп 
визволення району від загарб-

Ііиків, Організувати їм теплу 
зустріч.

Наступного дня прийшла до 
школи з іншою радісною звіст
кою:

— Друзі! Залишаю пас! Ви
їжджаю! /

Всі переглянулись: «Куди? 
Чому?»

— їду в «Артек». По путівні! 
Аж на два місяці. Ви ж тут 
глядіть, не підводьте! »

1 ось Тамара на борту літака, 
який взяв курс па Крим.

Тамарина путівка — нагорода 
редакції газети «Пионерская 
правда». Дехто :» інших загонів

заздрив: «Яке щастя бути в 
«Аргск)»! і за що Тамарі така 
шана?»

Нічим, здається, не відрізняє
ться Тамара від однокласниць. 
Вчиться, правда, лише на п’я
тірки, добрий організатор, за 
що головою ради загону обрали. 
Чесна, справедлива і відперта.) 
її загін йде попереду в експе
диції «Заповітам Леніна вірні». 
Та й це тільки в експедиції, в 
усіх починаннях.

У вересні 1968 року старша 
піонервожата Неля Шумейко 
зіорала голів рад загонів:

— Треба організувати перед
плату на газети і журнали,

Другого дня Тамара Зімич 
вже штурмувала якогось байду
жого до газет піонера;

— Ти що? Газет не читаєш? 
Що з тебе за піонер, якщо не 
знаєш, як живе іііонерія нашої 
країни? я от сама декілька ра
зів у «Пионерскую правду» .пи
сала, Цікаво. Ось спробуй!..

І справді. Тамара — активний 
юнкор, -а що в грудні минулого 
року була нагороджена Грамо
тою. А за хорошу організацію 
передплати на «Пионерскую 
правду» — путівкою іг «Артек».

А ось і лист від неї:
«Зустріли пас дуже добре.

Зодяглії в гарну артеківськУ 
форму; брюки, куртки,
Дружина наша зветься ,т .. . 
на». Піонери в таборі з 
кінців Батьківщини і гов0!”1.. 
на своїй рідній мові, але 1,(,с 
ську знають всі. Краса тут 'У 
дова. А море яке ж гарне! 1 те,,‘ 
ло вже, хоч купайся! Тільки х- 
вода трохи підігріється. 
канікул підемо в похід Ч" - 
Криму. Всі аж танцюють " 
радощів, чекаючи на >,І’оГ<*1рб|

Щасливого відпочинку 14 '
Тамаро!

3. ШЕВЧЕНКО-
м. Долинська.
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у країні
героїв

Перший секретар ЦК ВЛКСМ 
є. м. тяжельников 

розповідає про поїздку делегації 
Ленінського комсомолу у ДРВ

... Зранений, але не зламаций, витримавши 
атаки американських «фантомів» на протязі 
тисячі діб, цей міст і сьогодні гордо несе свої 
прольоти через бурхливу ріку Ма. Біля його 
опор знайшли могилу 99 американських над
звукових літаків. «О Хамжонг, Хамжонг, геро
їчна земле! Ти стоїш, як неприступна форте
ця», — співається у пісні про міст, який став 
символом мужності і незламної волі в’єтнам
ського народу.

— Нам довелося побувати на легендарному 
Хамжошу, познайомитися з його захисниками, 
— з цієї незабутню? зустрічі на землі Де
мократичної Республіки В’єтнам починає свою 
розповідь про поїздку делегації Ленінського 
комсомолу перший секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. 
Тяжельников. — Важко уявити, як вистояли 
ці люди, приймаючи на себе жорстокі удари 
противника з повітря. Цілу добу на міст об
рушувався смертоносний вантаж американ
ських бомбардувальників. Зенітники написали 
на своїй зброї: «Краще накласти головою, 
ніж дати зруйнувати міст». Як представники 
народу, який показав всьому світові немеркну
чі зразки мужності, ми у повній мірі могли 
оцінити героїзм в’єтнамської молоді.

... Нгуен Тхі Ханг, молода захисниця Хам- 
жонга, командир загону- ополченців. Не раз 
доводилося їй брати участь в бою з повітря
ними піратами. І навіть будучи тяжко пора
неною в одному із боїв, вона не залишила свій 
бойовий пост, поки чорні шлейфи збитих 
«фантомів» не спопістилн про чергову пере
могу воїнів В’єтнамської народнбї армії. За 
бойові заслуги Ханг нагороджена -орденом, їй 
присвоєні високі звання «Відмінний воїн» і 
«Боєць рішучих перемог». Тільки після вка
зівки ЦК Союзу трудящої молоді В’єтнаму 
вона Перейшла з небезпечної ділянки'на ком
сомольську роботу в комітеті провінції Тхань- 
хоа.

— Ми ніколи не забудемо зустрічі з цією 
відважною дівчиною, — говорить Є. М. Тя- 
желышкоп. — Коли ми подарували їй книгу 
«Гґовість про Зою і Шуру» з дарчим написом 
матері героїв, на очах у Ханг з’явилися сльо
зи. З хвилюванням говорила вона про те, що 
у Зої та інших відважних юних синах і доч
ках Радянської країни вона бачить приклад 
того, як треба боротися і вистояти проти во
рога. Нгуєп Тхі Ханг — одна з мільйонів мо
лодих в’єтнамських патріоток, які самовід
дано відстоюють свободу своєї батьківщини.

Делегація ВЛКСМ зустрічалася на землі 
ДРВ з молодими шахтарями провінції Куанг- 
нінь і портовиками Хайфона, кооператорами і 
членами ударних будівельних бригад провін
ції Тхаиьхоа, студентами Ханойського полі
технічного інституту і воїнами В’єтнамської 
народної армії. 1 всюди, куди б не приїжд
жали посланці Ленінського комсомолу, вони 
бачили численні прояви дружби і любові до 
радянського народу і його молоді. Всюди зву
чало радісне привітання «льєіісо», що значить 
радянський. ,

— Нам було радісно усвідомлювати, що
\

«ЗЕЛЕНІ
БЕРЕТИ» 

БУНДЕСВЕРУ
Серед формувань бундесверу 

особливе місце займають підроз
діли так званих «рейдерів». 
Створені за зразком американ
ських «зелених беретів», ці гру
ші призначені для проведення 
диверсій, саботажу, актів теро- 
ру в тилу противника і для бо
ротьби з партизанами за лінією 
фронту своїх військ.

Методи навчання «лицарів 
плаща і кинджала» навіть У 
бундесвері відзначаються особ
ливою жорстокістю. Для вихо
вання ненависті до майбутнього 
ворога «рейдерів» піддають 
витонченим катуванням,які їх ні
бито «чекають у полоні». Особ
ливий наголос під час навчання 
робиться па підготовку до ве
дення операцій проти армій со
ціалістичних країн. Сеппп <яе" 
леи их беретів» .
склено пропагуються 
пі гітлерівських 
період другої 
втокмачується 
Країн табору сиции»—л і----
вається дух реваншизму і шові
нізму. Створення формувань «зе
лених беретів» у складі бунде
сверу ще раз підкреслює харак
тер агресивних планів, які ві • 
пошугаться західнонімецькими 
імперіалістами.

На знімку, взятому з журна
лу «Штерн». — момент ПІДГО
ТОВКИ «рейдерів» бундесверу.

(Фотохроніка ІАІ С). 
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..... Серед «зс- 
бупдесверу ПО- 

..... 'Ч ІІОДВЦ- 
:' головорізів у 
світової війни, 

...vn.Mu ...... ненависть ДО
країн табору соціалізму, розду

в’єтнамські друзі іідно оцінюють братерську 
солідарність і почуття соціалістичного інтер
націоналізму, властиві радянській молоді, — 
відзначає керівник делегації ВЛКСМ. — На 
масовому мітингу в Ханої перший секретар 
ЦК Союзу трудящої молоді В’єтнаму това
риш By Куанг сказав: «Ми шлемо радянсько
му комсомолу, всім юнакам і дівчатам наші 
сердечні почуття дружби. М|і висловлюємо 
щиру вдячність Комуністичній партії, урядо
ві і народові СРСР за постійну допомогу і 
підтримку нашого народу про ги агресії США, 
у будівництві соціалізму». Як тут не згадати 
також слова прем’єр-міністра ДРВ Фам Ван 
Донга, сказані нам при зустрічі; «Коли з 
нами Радянський Союз, ми непереможні».

...Шахтарське селище Халам розкинулося на 
березі мальовничої затоки Халонг. В день 
приїзду радянської делегації воно було роз
цвічене прапорами, транспарантами, квітами. 
Па честь гостей робітники вугільного кар’єру 
Деоііай (Оленячий перевал) вдвічі перевико
нали денне завдання.

— Тут ми бачили, як вміло обходяться з ра 
дянською технікою — 'екскаваторами 
«МАЗами» — в’єтнамські друзі, з якою лю
бов’ю і увагою воші відзиваються про роботу 
радянських спеціалістів, — згадує Євген Гя- 
жельннков. — Шахтарі провінції Куантиінь ви
рішили змагатися з гірниками Донбасу. І ми 
за проханням донецьких товаришів уклали до
говір про соціалістичне змагання, котре при
свячується трьом знаменним датам
— 100-річчю від дня народження 
В. і, Леніна, 40-річчю Партії тру
дящих В’єтнаму 1 25-річчю прого
лошення ДРВ.

— Однією з головних цілей деле
гації Ленінського комсомолу було 
знайомство з діяльністю Союзу тру
дящої молоді В'єтнаму, вірного по
мічника і резерву партії, — продов
жує Євген Тяжельников. — В рядах 
Союзу зараз налічується два міль
йони 000 тисяч чоловік. Юнаки і 
дівчата республіки спираються у 
своїй роботі на досвід ВЛКСМ, впи
нають революційні, бойові і трудові 
традиції своїх ровесників у Краї
ні Рад.

Велику турботу проявляють партія і уряд 
ДРВ про навчання дітей і підготовку кадрів. 
У країні зараз чотири мільйони учнів. Юнаки 
н дівчата можуть набувати спеціальності п ЗА 
пузах, найбільший з них — Ханойський полі
технічний інститут, безкорисливий дар Радян
ського Союзу республіці. Понад 10 тисяч в’єт
намських студентів і півтори тисячі аспірантів 
навчається за рубежем, причому абсолютна 
більшість — в радянських вузах.

— Основним підсумком поїздки делегації 
Ленінського комсомолу було дальше розши
рення дружніх зв’язків між обома братніми 
спілками молоді. Прийнято план співробітни
цтва, який містить спільні заходи по підго
товці до ленінської річниці і славних ювілеїв 
у житті Демократичного В’єтнаму. Слід від
значити, що Ім’я Леніна користується вели
кою любов’ю у молоді цієї героїчної країни,
— підкреслює перший секретар ЦК ВЛКСМ. — 
Наша делегація запевнила в’єтнамських това
ришів, що Ленінський комсомол буде і нада
лі надавати молоді В’єтнаму 
допомогу.

Під час поїздки ми ще раз 
не можна зламати волелюбний 
ського народу і його молоді! 
агресори залишили варварські сліди руйнувань 
на в’єтнамській землі. Неможливо дивитися 
без гніву і болю на горе і страждання людей, 
на згарища 1 руїни колишніх міст і сіл. Од
нак трудящі повні рішучості створювати і 
примножувати багатства своєї соціалістичної 
Вітчизни. Зараз у країні приділяється велика 
увага відбудові доріг і транспорту. Створені 
ударні молодіжні бригади. Кооператори бо
рються за врожай рису в п’ять тонн з гек
тара. Цс справді країна героїв, країна муж
ності.

Наше найяскравіше враження від відвідання 
героїчного В’єтнаму: народ, у якого є непо
хитна йяезненість у перемозі і такі вірні 
друзі, як Радянський Союз, соціалістичні кра
їни і все прогресивне людство, пс можна 
поставити на коліна!

псю необхідну

переконались: 
дух в’єтнам- 
Амсрнканські

(ЛПН).
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В ОАР ведуться великі роботи по освоєнню пустель. 
Тільки в і909 році намічено освоїти 45 тисяч феддапіз 
(1 феддан — 0,45 іа) земель. Наступ на пустелю ведеться 
по всій країні — від Асуана до Александрії. Велику до
помогу в цьому арабському народові надає Радянський 
Союз. Радянські спеціалісти і радянська техніка працю
ють на спорудженні обводнювальних каналів, насосних 
станцій, розподільних басейнів. В окрузі Тахрір створена 
і діє сільськогосподарська ферма, всі об’єкти якої осна
щені найновішою радянською технікою.

На з її і м к у: розподільний басейн обводнювального 
каналу на сільськогосподарській фермі в окрузі Тахрір. 

Фото 1. БЄЛЯЦЬКОГО.
(АПН),
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І • «КОЛИ З НАМИ РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ — МИ НЕПЕРЕ- 
I МОЖНІ»

• ХТО ЦЕ — «РЕЙДЕРИ»!

• АРАБСЬКА МОЛОДЬ БОРЕТЬСЯ ПРОТИ ІЗРАЇЛЬСЬКИХ 

ЗАГАРБНИКІВ ч

штаб ізраїльського 
надійшли дані, що 
операція. Треба 

її. Це взялася 
сміливців серед 

Ріяд і Джавад.

воєнного 
готується

Тортури, 
зламало

Р ІЯД АМІН ДЖАБЕР і Джавад Амін аль- 
1 Башім друзі. Першому — чотирнад
цять років, другому — шістнадцять. Вони на
родилися в Єрусалимі, вчилися в одній і тій 
же школі. Разом вступили до нелегальної па
лестинської організації борців, коли в старий 
Єрусалим наскочили Ізраїльські танки. Разом 
брали участь у бонових діях проти окупантів.

... Це було в один з холодних зимових днів. 
Від вірних людей з готелю «Амбассадор», де 
розташувався 
командування, 
нова каральна 
було зірвати 
зробити група 
яких були
Опівдні, ховаючись від патру
лів 'і обходячи поліцейські пос
ти і військові застави, вони зуь. 
міли проникнути в будинок го
телю.

Вибух страшної сили потряс 
Єрусалим. Але вартові знайшли 
сміливців. І тоді Ріяд і Джа
вад вирішили прикрити відхід 
товаришів. У нерівному бою з 
ворогом хлопці були поранені, 
знепритомніли. їх схопили.

Кілька днів безперервних допитів. 
Витончені катування. Однак не не 
героїв. Вони відмовилися назвати себе, не ви
дали своїх товаришів. Двоє друзів були роз
стріляні. Перед залпом катів вони встигли 
крикнути: «Хай живе свобода!..»

Про Ріяда і Джавада та інших героїв опору 
ізраїльським загарбникам мені розповіли в 
Генеральному союзі палестинських студентіи 
(ГУПС). Його штаб-квартира розташована в 
Каїрі, на вулиці Джавад Хосін, у будинку 
№ 17.

Заступник генерального секретаря ГУПС 
Шеріф Хусейн детально розповів про стано
вище, що склалося на Сінаї, в секторі Газа, 
в районі Голанськнх висот і на західному бе
резі ріки Йордан.

В немилість до ізраїльських загарбників по
трапили ЗО тисяч бедуїнів, племена яких ко
чують по Сіпаю. Окупанти заборонили племе
нам наближатися до поселень, відмовляють 
їм у воді, продовольстві.

У напруженій обстановці живе арабське на
селення в Єрусалимі, Наблусі, Рамаллаху та 
інших великих містах Західної Йорданії.

Окупанти прийняли рішення про підпорядку
вання всього Єрусалима єдиному муніципалі
тету, ввели ізраїльську валюту, провели пере-

Початок нинішнього року в 
американському місті Ватерло 
ознаменувався новими виступа
ми протесту негритянської уч
нівської молоді. Активними дія
ми вона підтримала сиого 22- 
річного керівника Дуанта Бах
мена, котрий заявив міській 
шкільній раді, що складається 
з білих: «Ваша система не ви
ховує у нас почуття гордості і 
гідності чорної людини». Він 
поставив вимогу, щоб директо
ром середньої школи, де вчаться 
одні негритянські діти, був негр 
і щоб рада усувала від роботи 
будь-якого вчителя, винного в 
нанесенні расових образ. Бахмен 
попередив членів шкільної ради. 
Що, якщо вони залишаться глу
хими до вимог, викладених Ним 
від імені чорношкірих юнаків І 
дівчат, то це призведе до дій, 
які, підкреслив він, «не зроб
лять вас дуже щасливими».

і' Ватерло, розташованому се
ред родючих земель штагу Айо
ва, ось уже на протязі трьох ро-

ків відбуваються бурхливі расові 
заворушення. Вовн перегукую
ться з великими заворушеннями, 
які мали місце в Детройті, Чі- 
каго і Лос-Анджелесі та інших 
великих і малих американських 
містах.

Створена президентом США 
Комісія по з’ясуванню причин 
«расових безпорядків» прийшла 
минулого року до висновку, що 
країна йде до утворення ізольо
ваних один від одного і нерів
них суспільств — чорного і бі
лого. Журналіст Дерек Скоєт, 
який побував недавно у Ватер- 
ло. свідчить, що там уже існує 
таке розділення. Ріка Сідер-Рі- 
вср. яка протікає через місто, 
служить своєрідним «кольоровим 
бар’єром», на захід від нього 
живуть в основному білі, а на 
схід — тільки негри. У західній 
частині з її чистими і чепур
ними будиночками і комерцій
ними конторами можна бачити 
благополуччя, у східній же — 
старі, напівзруйновані халупи.

Молодь 
Болгарії 
до ювілею

«ФАКЕЛ ТРУДОВОГО 
ЕНТУЗІАЗМУ»

ЦИМИ днями на металургій
ному заводі імені В. і. Ле

ніна у місті Перніку один з 
кращих керівників молодіжної 
бригади комсомолець Манчев- 
ський в урочистій обстановці 
запалив від мартенівської печі 
«Факел трудового ентузіазму». 
Спалахнули інші вогні, і ти
сячі юнаків і дівчат робітничо
го Перніка направилися на 
міську площу, щоб взяти 
участь у масовому мітингу, 
присвяченому гідній зустрічі 
25-річчя соціалістичної револю
ції, яке буде відзначатися У 
Болгарії 9 Вересня нинішнього 
року. Кращим із кращих мо
лодіжних колективів Перніка 
на мітингу були вручені пере
хідні Червоні прапори. Заведе
на Почесна книга трудових пе
ремог.

КЛУБИ
ДОПИТЛИВИХ

Готуючись до-ювілею, учні 
середніх шкіл у селах Драга- 
ііово і Стражица Велнкотнр- 
новського округу організували 
кіноклубп, в яких демонстру
ються документальні фільми 
па тему «Дорогами бойової 
революційної і трудової сла
ви». Школярі комсомольці бу
дуть не тільки переглядати 
фільми, але н здійснювати по
ходи по історичних місцях.

Ініціативу дітей підтримали 
окружний комітет комсомолу, 
підприємство «Кінофікація» і 
місцева туристична організа
ція. Зараз такі клуби створю
ються і в інших школах.

пне арабського населення і не забули обклас
ти його податками. Як повідомив представник 
«Комітету визволення Єрусалима», за нака
зом тель-авівських властей у місті зараз кон
фісковано 1048 квартир, що належали арабам, 
закрито 437 магазинів, виселено 5 тисяч жи
телів, в тому числі всі йорданські священики. 
В школах введені ізраїльські навчальні про
грами.

Арешт у Газі понад 800 молодих патріотів, 
звинувачених у зв’язках з підпільними органі
заціями і в розповсюдженні нелегальної газети

Світанок
:йставе

«Аль-Мукавама» («Опір»), обу рив арабське на- 
селення.

В Генеральному союзі палестинських студен
тів у Каїрі мені розповіли про демонстрації 
школярів Гази, котрі тривали весь лютий. На 
вулиці Омар-Мухтар, центральній магістралі 
міста, демонстрації переходили в рукопашні 
бої з крупними поліцейськими і воїнськими 
силами. Патріоти закидали гранатами будинок 
воєнного губернаторства, розташований на 
центральній площі

Розстріл демонстрації школярок, коли близь
ко 200 з них було поранено. масові арешти 
підняли все населення Гази. У місті й досі не
спокійно. Окупанти ввели комендантську го
дину, закрили школи і лавки, але виступи 
тривають. Недавно вночі на центральній площі 
Гази було відновлено пам’ятник героям-па- 
лестннцям, який окупаційні власті зруйнували 
ще в липні минулого року.

Над окупованою арабською територією сто
їть піч ізраїльської окупації. Але всі, з ким я 
зустрічався в Каїрі, переконані в одному — 
недалеко той день, коли ізраїльські загарбни
ки змушені будуть пі пі з окупованих земель. 
Світанок настане.

Анатолій ЄГОРІН, 
кореспондент АПН.

Каїр.

убогі і запущені магазини. Тут 
на всьому лежить печать бід
ності і мороку.

Все глибше пролягає межа 
сегрегації і в галузі шкільної 
освіти. Негритянські діти вчать
ся в основному у двох школах. 
Проголошена міськими властями 
політика сумісного навчання бі
лих і темношкірих дітей на
справді виявилась обманом. Про 
дискримінацію щодо негрів, які 
складають вісім процентів насе
лення міста, говорять і інші 
факти.

«Ми на практиці проводимо 
дискримінацію так же ефектив
но, як на півдні чи в інших ра
йонах країни. Ми тільки не го
воримо про це», — визнає ви
конавчий директор міської тор
гової палати Фексон.

Американські негри, п тому 
числі й з Ватерло кидають 
виклик цій змові білих расистів.

А. ЖИГУЛЬОВ, 
кореспондент ТАРС.

Нью-Йорк.
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$ » ЖЕ ДРУГИЙ Рік спор* 
тинні залп і стадіони Кі

ровограда стають ареною по
єдинків юніорів республіки. 
Ось і тепер до нашого міста 
з’їдалися учасники чотирьох 
видів з.маїань 24 республікан
ської спартакіади школярів.

До 20 березня триватимуть 
матчі баскетболістів, акроба
тів, борців, у Знам’янці зма
гатимуться гандболісти.

Ми чекаємо цікавих вмету-

ЙДЕ XXIV 
РЕСПУБЛІКАНСЬКА 
СПАРТАКІАДА 
ШКОЛЯРІВ

— ......
пів акробатів з Києва, Мико
лаївської та Івано-Франків
ської областей, які на попе
редній спартакіаді були при
зерами. З цими сильними 
спортсменами вступить в бо
ротьбу і наша команда юнТ- 
орів. І хочеться вірити, що 
вона матиме успіх. Надія — 
на першорозрядників Олек
сандра Шкоду та Тетяну Се- 
вастьянову. Гадаємо, що кра
ще, ніж на попередній спар
такіаді, виступлять Олександр 
Гопчаров та Станіслав Єо- 
луянов.

У спортивному залі клубу 
«Зірка» на килими вийшли 
юні борці. Серед них — при
зери торішньої спартакіади, 
спортсмени Дніпропетровська, 
Києва, Кримської області. Кі-. 
ровоградні — спадкоємці на
шого земляка Івана Піддубію- 
го, яьі торік були в десятці 
кращих команд України, спро
бують піднятись на вишин 
східець.

Гостинно зустрічає Знам’ян
ка гандболісток з 18 областей 
республіки. Команди поділені

на чотири зони, які очолює 
четвірка торішніх призерів — 
спортсмени Києва, Закарпат
ської, Черкаської та Волин
ської областей. Характерно, 
що па попередній спартакіаді 
ваші дівчата набрали 5 очок, 
«к і волинчапки. При зустрічі 
з спортсменками Волинської 
області рахунок був 4:4, Ліс 
співвідношення забитих і про
пущених м’ячів у воліінчанок 
було краще (13—И, 29—12).

Толе кіровоградські дівча
та не потрапили до фі
налу.

Що можна сказати про 
цьогорічну зону, в якій ви
ступають наші спортсмен
ки? Тут лідирують киян
ки. їх команда після п'я
ти ігор набрала 10 очок, 
забила у ворота своїх су
перників 61 м’яч. У па- 

’ шнх спортсменок вдвічі 
менше очок.

Уболівальники, звісно, чека
ли виступу на спартакіаді 
дівчат-баскетболісток Кірово
града. На жаль, під час вес
няних/канікул ми ис зможемо 
побачити цих спортсменок. 
Вони тепер захищають спор
тивну честь республіки у Ф'- 
пальних змаганнях всесоюзної 
першості, що тривають в 
м. Тарту. Безперечно, там, в 
Естонії, спортсменки багато 
чому навчаться і в травневих 
змаганнях продемонструють 
значно вищу майстерність, ніж 
торік.

Проведення подібних зма
гань — для нас своєрідне свя
то. Вони викликали неабиякий 
інтерес у спортивної громад
ськості Кіровограда, будуть 
сприяти широкій пропаганді 
фізкультури і спорту Серед 
школярів.

Щодо прогнозів. Безперечно, 
ми сподіваємося від своїх 
команд успіипнїх виступів.

Б. ХИЖНЯК, 
заступник завідую
чого облвно.

Вони присіли перепочити під крислатим деревом. Воші 
— це «санітарний пост», який грав неабияку роль у грі 
«Заршіца», що її проводили піонери Опуфріївської се
редньої школи. Від обеліска юного героя війни Анатолія 
Комара, що загинув за звільнення Кіровоградщнни від 
иімецько-фашпетєьких загарбників, дорога дзвінких Піо
нерських загонів лягла до вибалків, де розгорнулись «го
ловні події» гри!

Колючий вітругап стіняв очі, але санпост службу свою 
ніс відмінно. Фото В. ОЛЕКСІ Є НКА.

ХРОНОМЕТРАЖ СПАРТАКІАДИ
РУЧНИЙ М ЯЧ. В перший день змагань спортсменки 

Кіровограда здобули перемогу над командою Черні
вецької області (11:5). Результати решти поєдинкіз: 
Київ — Севастополь — 18:15, Івано-Франківська — 
Волинська область — 12:5, Кримська область — 
Херсонська область — 18:12, Закарпатська область — 
Ровенсьна областе — 24:8.

БДСКЕТБОЛ. Б першому -матчі зустрілися команди 
Одеської і Тернопільської областей. Тернопільці по
терпіли поразку — (25:70). А потім: Донецька область 
— Житомирська область (45:98), Луганська область — 
Вінницька область (52:30), Кримське область — Пол
тавська область (58:46).

------ .V ДІ%УГ(НІ.У
ЕІІІЕ.ІОІІІ

НАЙСИЛЬНІШІ — В ПТУ Но б

Закінчилася першість об
ласної ради ДСТ «Трудові 
резерви» з настільного тепі- 
еа, Переконливу перемогу

і змаганнях здобули спорт
смени ПТУ А1» 6.

іі.т другому місці коиапді: 
ГІГУ № 9.

Якщо в розиграшу чемпіонату країни з футбола 1969 року 
серед команд першої і другої груп класу «А» чимало новин, 
то в класі «Б» змія майже не сталося. Футболісти України і 
Молдавії, як і торік, гратимуть разом у двох зонах, по 21 коман
ді в кожній.

До першої зони, де виступатиме олександрійський «Шахтар», 
включено такі команди: «Дніпро» (Кременчук), «Авангард» 
(Жовті Води), «Спартак» (Івано-Франківськ). «Вер>.ови<:а» 
(Ужгород), «Горинь» (Ровно), «Прометей» (Діііиродзержннськ), 
«Шахтар» (Червоноград), «Торпедо» (Луцьк), «Карпати» (Му
качеве), «Енергія» (Нова Каховка), «Нафтовик» (Дрогобич), 
«Трубник» (Нікополь), «Прогрес» (Бердішсв), «Поділля» (Ка- 
м’янсць-Подільський), «Дуиаєць» (Ізмаїл), «Дніпре» (Черкаси), 
«Будівельник» (Пірвомайськ), «Харчовик» (Бєльцн), «Дністер» 
(Тирасполь), «Харчовик» (Бендери).

ігри почнуться 19 квітня. Вони проходитимуть у два кола і 
триватимуть у зонах до 19 жовтня. Після цього шість команд 
(по три від кожної зони), які займуть найкращі місця, бороти
муться у фіналі за почесний титул чемпіона республіки. Трійка 
•іайсильиіших з шести фіналістів здобуде право виступати в 
наступному році у другій групі класу «А» замість команд нашої 
республіки, які матимуть у нинішньому сезоні найгірші показ
ники.

Команди класу «Б» нашої республіки, які в своїх зонах зай
муть остаіші_дв.і місця, вибудуть з другого ешелону. Право ви
ступати в 1970 році з класі «Б» дістане чемпіон України серед 
колективів фізкультури (якщо він матиме для цього всі умови: 
стадіон на 10 тисяч місіть тощо).

ТвіЕЕКІЙН

£ ПОКАЗУЄ КГРОВОГРЛД

ЧЕТВЕР, 27 березня. Перша 
програма. 11.30 — «З пригодою 
на «ти». Прем’єра телефільму 
(Польща). 12.10 — Телефільм
«Процес у Кельні» (Кірово
град). 17.00 — Спектакль (Кіро
воград). 18.20 — інформаційна 
програма «День за днем». (Кі
ровоград) 19.0-J — «І серце та
не- фільм-коішерт. (Кіровоград). 
19.30 — «Мате Борш». Прем’єра 
телевізійного багатосерійного 
художнього фільму. (Угор
щина). 29.30 — інформа
ційна програма «Час». (М) 
21.00 — Першість світу з 
хокся. Канада—Швеція. (Сток
гольм).

Друга проїрама. 17.00 — «імен
ня горде — трудівник». «Пам’я
таєш, Миколо». (К) 17.15 —
Мультфільм «Де я його ба
чив.. » «Друзі Яцека». (К). 17.35 
— «Весна хліборобська». Кален 
дар. (К). 17,45 — «Буратіпо лс 
тить на Місяці,». Ляльковий Те-
Іяуг.ЛМЯ! Im J 1ЖЫ1 мыаи..

.іефільм. (К). 13.40 — Телевісті. 
(К). 19.00 — «Шопсніаиа».
Фільм-балет. (К).

П'ЯТНИЦЯ, 2,8 березня. Пер
ша програма. 10.45 — «Жайво
ронок». Музична передача. (М). 
11.30 — «З пригодою па .«ти». 
Прем'єра телефільму. (Польща). 
12.00 — Кіножурнал та художній 
фільм «Анна Кареніна». І серія. 
(Кіровоград). 17.25 — «Весна 
хліборобська». Рейд Українсько
го телебачення. (К). 17.40 — На
ші оголошення. (Кіровоград). 
17.45 — «Анна Кареніна». Ху
дожній фільм. 1 серія. (Кірово
град). 19.00 — Міжнародний 
огляд. (М). 19.30 — «Наці При- 
бузьк.ій відроджений край». 
Передача. присвячене 2Б-річчю 
визволення Миколаєва від ні
мецько-фашистських загарбни
ків. (Миколаїв). 20.15 — Естафе
та нознн. (М) 21.00 — Першість 
світу 3 хокся: СРСР — Чем- 
словаччина. (Стокгольм).

Друга програма. 12.00—М. Го
голь. «Ревізор». Спектакль. (М). 
17.40 — Телевісіі. (К). 13.00 - 
Для юнацтва. «Ровесник» (До
нецьк).

СУБОТА. 29 березня. Перша 
програма. 12.00 — «З пригодою 
на «ти». Прем’єра телефільму. 
5 і 6 серії. (Польща). 12.30 — 
Молодіжна програма «Погляд». 
(М), 13.30 — «Па меридіанах

"«в-лжам»- ,і 'ігнігіп'И’тіїи

України (К). 14 00 — Першість 
світу з ходся. Фінляндія — Ка
нада. (Стокгольм). 12.15 — Про
грами кольорового телебачення. 
(ЛІ). 18.00 — Першість світу з
хохея: США — Швеція. (Сток
гольм). 20.30 — «.Світ сьогодні». 
(М). 21.00 — Дебют. Розповідь 
про Київський державний інсти
тут театрального мистецтв.). 
(К). 22.30 — «Таланти твої, Ук
раїно». (К).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

ЧЕТВЕР, 27 березня. 10.05 — Те
левізійні новини. (М). 10.15 —
Чемпіонат світу з хокся: СРСР
— Фінляндія. 11.00 — Телеагент
ство’ «Піонерія». (Донецьк), 11,30 
Польський телефільм «З приго
дою на «ти». (1 ] 2 серії).
(М). 12.00 — Телевізійні вісті. 
(К). 12.10 — Художній фільм 
«Три тополі па Плюшнсі». 17.3-5
— «Весна хліборобська). (К).
17.45 — Телефільм. (К). 18.40 — 
Телевізійні вісті. (К). 19.00 —
«Шопеніана». Фільм-балет. (К) 
19.30 — Угорський телефільм 
«Мате Борш». (Четверта серія). 
(М). 20.30 — Програма «Час». 
(М). 21.00 — Чемпіонат світу з 
хоксл: Каїіадв — Швеція. у

П’ЯТНИЦЯ, 28 березня. 10.03
— Художній фільм «Совість». 
11.33 — Польський телефільм 
«З пригодою на «ти». (З і і се

рії). (М). 12.0) — М. Гоголь — 
'Ревізор». Спектакль Малого 
театру. (М) 17.40 — Телевізійні 
вісті. (К). 18.00 — Для юнацтва. 
«Ровесник». (Донецьк). 19.00 — 
Міжнародний огляд. (К). 19.30 
— «Наш Прнбузькнй відродже
ний край;). Передача, присвя
чена 25-річчю визволення Ми
колаєва від німецько-фашист
ських .загарбників. 20.15 — Еста
фета 'новин. (М). 21.00 — Чем- 
Іііочзт світу з хокся: СРСР — 
ЧССР.

СУБОТА, 29 березня. 9.00 — 
Гімнастика для всіх. (М). 9.45 — 
Ге леві іНіііі новішії. (М). 10.00 — 
Музична розважальна передача. 
(М). 10.30 — «Незвичайна ви
ставка». (Ленінград). И .00 — 
Документальний фільм. 11.30 — 
Актуальний екран. 12.00 — Поль
ський телефільм «З пригодою на 
«ти». (5 і 6 серії). (М). 12.30 — 
Молодіжна програма «Погляд», 
(К). 13.30 — «На меридіанах 
України». (К). 14.00 — Чемпіо
нат світу з хокся: Фінляндія — 
Канада. 16.15 — Програма к’>- 
льорозого телебачення. (М). 
18.03 — Чемпіонат світу з хо
кей- США — Швеція. 20.30 — 
«Сніг соціалізму». (М). 2І.00 — 
«Дебюі». (К). 22.30 - До
103-річчя з дня народження 
В. 1. Леніна. Фестиваль само- 
діятьиото мистецтва Украї
ни. (К).Наша адреса і телефони Ц

м. Кіровоград, зул. П/начарського, 36 Телефони: 
секретаоіату — 29-33 55, відділу пропаганди — 

29-35-57, решти відділів — 29-33-55.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

—------------------------------------—............................ ............. . ............ .
Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 

по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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п ЦЬОМУ році я закін- 
чую 8 класів і бажаю 

вступити до професійно- 
технічного училища. Про
шу в газеті «Молодий ко
мунар» надрукувати адре
си училищ, які є в Кіро
вограді. Зіна ШВЕЦЬ, 
с. Калмазово».

Виконуємо твоє прохання, 
Зіпо. Отже: училище № 1 
(в. К. Лібкнсхта, 47),. Лі 2. 
(в. Декабристів, 3), № 4
(в. Жовтневої революції, 20), 
№ (і (в. Декабристів, 26), Ліі 9 
(в. Гоголя, 79).

З подібним проханням 
звертаються до нас і О.
Никитенко та Т. Дмит
ренко з міста Олександ
рії. Вони хочуть стати
радистами і запитують,
де можна набути- такої
спеціальності.

Радистів готує Кіровоград
ське профтехучилище № 1, ад
ресу якого ми назвали вище. 
’ 0 Про «Вогник», ще, від
бувся в Олександрійському 
міськпобуткомбіпаті, повідом
ляє секрета]) комсомольської 
організації комбінату Вален
тина Лавінюкова. Цікавою бу- 
ла розповідь учасника Великої 
Вітчизняної війни Мирона 
Павловича Кушиірснка про 
грізні для Вітчизни роки. Сек
ретар партійної організації 
Борис Данилович Піддубішй, 
побувавши у ДРВ. поді
лився враженнями про його 
мужній народ.

Сім’я Лнсспків з Малої 
Виски пише: «Мама пішла на

роботу і не повернулася додо
му. Медсестра з Новомнрго- 
родської поліклініки .Марія 
Григорівна Щербань повідо
мила нас про нещастя і разом 
з лікарем Євгеном Івановичем 
Завалюком, медсестрою Гали
ною Савелівною Бойко муж
ньо боролися за життя матері. 
Від щирого серця просимо 
подякувати ним добрим лю
дям у білих халатах і всьому 
медичному персоналу».

«Дорога редакція! Ми, 
жителі містечка ШВЛП, з 
будинку № 13, просимо 
допомогти нам. Справа в 
тому, що в цьому році ми 
одержуємо кореспонден
цію дуже не регулярно. 
Були такі випадки, що у 
п’ятому поштовому від
діленні лежать листи, га
зети, журнали і не розно
сяться. Чому так буває? 
МОРУС, ОПОРА, ВОВ- 
КОЖ».

Шановні товариші, адресує
мо ваше запитання начальни
ку міського відділення «СОКіЗ- 
друк» П. І. Корсунському і 
разом з вами чекаємо від 
нього відповіді.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

(строк ІІЙВЧЗН- 
років);

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ сільське 
професійно-технічне
УЧИЛИЩЕ № 1 
НАБИРАЄ УЧНІВ
НА 1969—1970
НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

шофери з кваліфікацією слюсаря 
ья — 1 рік, вік на 1.1Х. 1969 р. — 17

машиністи бульдозерів, скреперів, грейдерів (строк 
навчання — 1 рік, вік — 17 років);

машиністи екскаваторів (строк навчання — 1 рік); 
тракторцсти-машиністн 3-го класу (строк навчан

ня — 1 рік, вік — 16 років);
слюсарі по ремонту землерийних машин (строк на

вчання — 2 роки, вік — 15 років);
електрогазозварники (строк навчання — 2 роки, 

вік — 16 років,
механізатори меліоративних землерийних машин 

(строк навчання — 2 роки, вік — 15 років);
штукатури-маляри (строк навчення — 2 роки, вік — 

15 років);
муляри (строк навчання — 1 рік, вік — 16 років).
Зарахування учнів на навчання провадиться :? 

заявами. Освіта не нижче 8 класів.
Зараховані в училище забезпечуються триразовії: 

безплатним харчуванням, стипендією в розмірі 10- 
20 карбованців і спецодягом.

Учні після навчання направляються на роботу у бу
дівельно-монтажні управління тресту «Дніпровод- 
бул».

Для вступу в училище необхідно подати на ім’я 
директора такі документи: заяву, автобіографію, ха
рактеристику з місця навчання чи роботи, паспорт 
або довідку взамін паспорта, свідоцтво про народ
ження, свідоцтво про освіту.

Заяви'приймаються з 15 березня 1969 року.

Адреса училища: м. ОЛЕКСАНДРІЯ, вул. ЖОВТ
НЕВА, 53.

ДИРЕКЦІЯ.

МІГІЙСЬКИЙ РАДГОСП-ТЕХН1КУМ 
ПРОВОДИТЬ НАБІР СЛУХАЧІВ 

на стаціонарні і заочні підготовчі курси для осіб, які 
вступатимуть на навчання в цьому році як з відри
вом від виробництва, так і без відриву від виробни
цтва на баз* неповної середньої та середньої школи. 

РАДГОСП-ТЕХНІКУМ ГОТУЄ АГРОНОМІВ ТА 
ЗООТЕХНІКІВ.

На підготовчі курси приймаються особи обох ста
тей віком до 30 років (для заочників — без обмежен
ня віку). . І

Особи, що вступають на підготовчі курси, подають 
па ім’я директора радгоспу-техпікуму такі доку
менти: заяву, копію документа про освіту, завірену 
нотаріальною конторою або сільською Радою, авто
біографію, документ про внесения сплати за навчанні 
на курсах.

Вступник зараховується на підготовчі курси після 
переводу по пошті (або внесення в касу технікуму) 
10 крб.

Початок заняття па курсах для заочників 
з 1 квітня, для тих, хто навчатиметься стаціонар
но, — з 15 квітня.

Адреса раді оспу-тсхнікуму: с. Мігія Первомайські- 
го району Миколаївської області, Мігійськиіі рад- 
госії-технікум.

ДИРЕКЦІЯ.
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