
XVI обласна 
комсомольська 
конференція

Вчора в Кіровограді відбулася XVI обласна комсо
мольська конференція. Із звітною доповіддю на кон
ференції виступив перший сёкретар обкому ЛКСМ 
України М. Д. Сиротюк.

Конференція заслухала звіт ревізійної комісії об
кому комсомолу.

В обговоренні доповідей взяли участь перший сек
ретар Кіровоградського міськкому комсомолу А. Ні- 
цой, старша піонервожата Ноиопразької середньої 
Школи Олександрійського району А. Бондаренко, 
двічі Герой Соціалістичної Праці, бригадир трактор
ної бригади колгоспу імені XX з’їзду КПРС Новоук- 
раїнського району О. В. Гіталов, перший секретар 
Гайворонського райкому комсомолу В. Вансович, 
бригадир комсомольсько-молодіжної бригади цеху 
№ 2 Кіровоградського агрегатного заводу Л. Дячен
ко, артистка обласного музично-драматичного театру 
ім. М. Л. Кропивницького Т. Корнісць, пропагандист 
комсомольського політгуртка, що працює при ком
сомольській організації колгоспу імені Леніна Олек
сандрійського району В. Семенова, секретар завкому 
комсомолу заводу «Червона зірка» М. Скляниченко 
та інші.

На конференції виступили з промовами перший 
секретар обкому КП України М. М. Кобильчак та 
секретар ЦК ЛКСМУ Г. І. Ревенко.

В роботі конференції взяли участь секретар об- 
ному КП України Н. П. Сухаревська, голова облвикон
кому П. С. Кошевський, завідуючий відділом організа
ційно-партійної роботи обкому КП України М. Т. 
Кондратенко, заступник голови облвиконкому Д. С. 
Сиволап, начальник обласного управління Комітету 
держбезпеки при Раді Міністрів УРСР Г. П. Ковшар, 
голова облпрофради Д, Т. Жмак,

Обласна комсомольська конференція обрала новий 
склад обкому ЛКСМУ, ревізійної комісії, обласного 
штабу «Комсомольського прожектора» та облради 
Всесоюзної піонерської організації імені Леніна.

Конференція обрала делегатів на XXI з'їзд ЛКСМ 
України та на XVI з’їзд ВЛКСМ.

(Докладний звіт про конференцію читайте в на
ступному номері).

Пленум обкому 
ЛКСМ України

Відбувся перший пленум новообраного обкому 
ЛКСМУ, який розглянув організаційні питання.

Пленум обрав бюро обкому ЛКСМ України в скла
ді тт. М. Г. Гайдамаки, В. П. Кришевича, С. Й. Кулагі- 
ної, В, А- Жученка, А. І. Ніцоя, В. Г. Работкіна, В. І. 
М’яснянкіна, В. О. Погрібного, М. О. Сухомлина, 
М. Д. Сиротюка, Б. С. Ясиновського.

Першим секретарем Кіровоградського обкому 
ЛКСМУ обрано М. Д. Сиротюка, другим — М Г. 
Гайдамаку. Секретарями обкому комсомолу обрано 
В. П. Кришевича та С. Й. Кулагіну.

Пленум обрав позаштатним секретарем обкому 
ЛКСМУ М. О, Сухомлина.

Завідуючим відділом комсомольських організацій 
обкому ЛКСМУ затверджено Б. С. Ясиновського, за
відуючою загальним відділом—В. Д. Мороз заві
дуючим фінансово-господарським відділом -• О. І. 
Безсонова, завідуючим відділом спортивної та обо- 
ронно-масової роботи О. К. Касяненка.

Пленум затвердив редактором обласної комсо
мольської газети «Молодий комунар» В. О. Погріб
ного.

Затверджено також обласний штаб «Комсомоль
ського прожектора» (начальник — другий секретар 
обкому ЛКСМУ М. Г. Гайдамака] та обласну раду 
Всесоюзної піонерської організації імені В. І. Леніна 
(голова —• секретар обкому ЛКСМУ С. Й. Кулагіна).

* :іі *
Відбулося засідання ревізійної комісії Кіровоград

ської обласної комсомольської організації. Головою 
комісії обране Л. О. Дейнеку—першого секретаря 
Кіровоградського райкому ЛКСМУ.
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Новий рік комсомольці 
шахти 3-біс тресту «Олек- 
сандріявугілля» зустріча
ли за звичайним календа
рем, хоч святкова 
ка запалала на шахті 
грудня...

Звичайно, тому, що 
достроково закінчила 
завдання, сприяло багато при
чин. 1 однією з них о робота 
наших раціона л і заторів. 
Уявіть соб), що лише переоб
ладнання шнека очисного 
комбайна «КШ-1К» з мстою 
збільшення ширини захвату з 
630 мм до 750 мм дає шахті до
датково 5 вагонів вугілля що- 
добн. Авторами винаходу ста- 
•дн молоді раціоналізатори 
Г. В. 1 ванний, В. С. Білокінь, 
С. Б. Тягінко. Юра Красюк, 
Микола Су бо гін га Валентин 
Барило.

На шахті довгий час зав
давало турбот шахтарям

ЯЛИН-
ще 9

шахта
річне

різання шлангів з метале
вим кожухом. Не кажучи 
вже про непродуктивність 
операції, шланги, різані 
вручну, відзначались дуже 
низькою якістю. Женя 
Чорний знайшов механіч
ний спосіб різання. Тепер 
ця операція не потребує 
багато часу. 1, головне, 
якість перерізу стала наба
гато вищою. На перший 
погляд економічний ефект 
винаходу невеликий, Та 
погляньмо на нього з точ
ки зору затраченого часу, 
того часу, який повинен 
йти на виконання основних 
робіт.

Л ось пристрій, запровад
жений молодим комуністом 
Віктором Гетьманом для замі
ни стрілочних переводів, зао
щадив 1219 карбованців.

Це лише кілька прикла
дів. І вони 
Достатньо 
економічний

непоодинокі, 
сказати, що 

ефект від

впровадження раціоналі
заторських пропозицій ста
новить лише за два остан
ні місяці року 27 тис. крб. 
Це дало змогу комсомоль
ській організації нашої 
шахти завоювати перше 
місце в конкурсі на кращу 
постановку винахідницької 
і раціоналізаторської ро
боти серед молоді, оголо
шеному обласним коміте
том ВТВР і Олександрій
ським міськкомом комсо
молу.

Проте, мені хочеться на
голосити, що не все ще 
зроблено для того, щоб 
дух винахідництва повніс
тю охопив нашу молодь. Є 
ще в нас комсомольці, які 
стоять осторонь цього 
важливого завдання. Мо
лодь наша освічена. 32 
комсомольці навчаються 
в інституті, 31 — в техніку
мі, решта — в школі ро-

бітничої молоді. І тому ко
мітет комсомолу шахти 
вбачає важливе завдання в 
-му, щоб знання, набуті в 

учбових закладах, спрямо
вувались на заощадження 
державних коштів, доро
гоцінних хвилин робочого 
часу.

Комітет комсомолу пла
нує регулярну роботу ПО 
залученню молоді до ви
нахідництва. Нині до всіх 
доведено потреби окре
мих ділянок шахти в по
ліпшенні виробничого
цикл/. Серед них — по
ліпшення кінематично?
схеми комбайна «КБУ-І», 
розштибовка конвейєрів 
«СП-63» в лавах і т. ін/ Як 
бачите, завдання серйоз
ні. На комсомольських 
зборах ми вирішили, що 
це нам під силу. Тож і ви
рішили, щоб в ювілейному 
році кожен комсомолець’ 
став раціоналізатором.

Микола КРИВЧЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу шахти 3-біс 
тресту «Олекс андрія- 
вугілля».

ВРАВОИАВГОВІ 
КАП1ТАШВКИ

' Мороз вимальовує на великих очах- 
вікнах загадкові орнаменти, вбирає у 
біле мереживо інею гілля дерев і дро
ти. Та настрій у членів комсомольсько- 
молодіжної зміни, яку очолює інженер 
Микола Однокоз, весняний. Воно й не 
дивно: зміна ще з минулого року ви
дає продукцію у рахунок 1970, ювілей
ного Ленінського року.

— Працюємо дружно, — розповідає 
групкомсорг зміни робітниця лабора
торії Варвара Головашич. — Кожен вбо
ліває не тільки за себе, а й за весь ко
лектив зміни

Вміло організовує роботу членів зміни, 
комуніст Микола Однокоз, який також 

і пройшов школу гарту і змужніння у 
комсомольських лавах, а тепер : сам 
навчає, виховує молодь. Ось уже кіль
ка місяців підряд зміна інженера 
М. Однокоза завойовує першість у зма- 

; ганні на честь Ленінського ювілею, ут
римує перехідний Червоний прапор за
воду, не раз відзначалась преміями.

■; — 3 комсомольським вогником тру-
? диться молодь зміни, — підкреслює 
;• секретар комітету комсомолу Капітанів- 
!ського цукрокомбінату Юрій Воропаев.

— Саме на цей колектив ми рівняємо 
. всіх наших цукровиків.

Бути першим почесно, але нелегко 
На зміні 24 молодих робітників, і важко 
сьогодні сказати, хто з них найкраще 
виконує свої обов’язки. Бо кожен ста
рається, кожен вболіває за виконання 
планових завдань і взятих зобов’язань. 
Ось чому щозміни тут переробляють 
на 200—300 центнерів солодких коренів 
більше, ніж передбачено завданням.

Хто ж вони, молоді ковалі трудової 
перемоги? Ось Володимир Оберемок. 
Це один з кращих центрофуговиків. Де
мобілізувався з армії, і в шістдесят 
восьмому році знову пішов на цукро
завод. Доручили комсомольцеві відпо
відальну ділянку: адже саме тут, на 
центрофугах. доводиться до кондиції 
цукор.

Полюбилась професія цукровара ком
сомолкам Галині Черній та Любі Бон
даренко, обидві вони працюють у мий
ному відділенні. А Раїса Плахута стала 
мотористом, вміло використовує техні
ку, дбайливо її береже

...Мороз вигаптовує на шибках загад
кові візерунки, що горять-переливаю- 
ться у скупих променях зимового сон
ця. Члени молодіжної зміни поспіша
ють до заводського клубу: сьогодні ре
петиція. Юнаки і дівчата беруть участь 
у гуртках художньої самодіяльності, 
часто виступають на сцені.

А ще члени молодіжної зміни успіш
но складають Ленінський залік. Зараз 
готуються до останнього етапу.

І РОМАН ЕННО.
м. Новомнргород.

БУДЕ
В ШКОЛІ
ФЕРМА

Учні Голнківської серед
ньої школи Олександрі^’ 
ського району звернулись до 
всіх школярів району з за- 
кликом розгорнути роботу, 
но вмрощуванию кроликів, 
Голиківські школярі зобов’л- 
дуються протягом року ви
ростити та 8дати державі 
500 штук кролів загальною 
вагою 1000 кілограмів.

Бюро Олександрійського 
РК ЛКСМУ розглянуло їх 
заклик і прийняло рішення 
підтримати почин та реко
мендувати всім шкільним 
комсомольським організа» 
діям наслідувати їхній при
клад.

Оголошено конкурс на кра
щу шкільну кролеферму. 
Разом з радою районного 
підділу народної освіти роз
роблено умови конкурсу та 
встановлено відповідні пре
мії.

Б. РИГИНЧУК,

Олександрійський 
район.

На фото: група делегатів XVI обласної комсомольської конференції. (Зліва направо Петро Джеіалюк (сейрегар комсомольської організації Бобрннецькиї І > 
Олександра Фесенко (секретар комсомольської організації колгоспу «Україна» Бобрннецького району), Леонід Чабаненко (начальник штабу ннвіїьноТ оборони Бобрик 
пп). Іван Приходько (головний зоогехнік колгоспу імені Леніна Знам’янського району). Любов Демченко (вчителька математики Торговицької СШ Новоархангельськоп» 
р.інону), Віталій Проданчук (тракторист колгоспу імені Ульянова Ульяновського ройону), Анатолій Харкавнй (бригадир комсомольсько-молодіжної брига їй колі оспу 
лен! Ульянова Ульяновського району), Валентина Рогова (секретар комсомольської організації колгоспу імені Леніна Знам’янського району)

Фото Ю. Л1ВАШНИКОВА.
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Методичний клуб «Компас» продовжує свою робо
ту. Па сторінках, «Молодого комунара» поділяться 
досвідом з комсомольської роботи працівники обко
му ЛКСМУ, секретарі райкомів і міськкомів ком
сомолу. Розмовою про комсомольського ватажка по
чинається перше засідання клубу.

Е.ОМЄОМФЛЇвСЬКІ'Ш
КОМІСАР

Пройшли звіти і вибори. В 1969 році вони 
були незвичайними. Адже минулий рік — рік 
знаменних для комсомолу подій. Це підготовка 
і відзначення піввікового ювілею комсомолу 
України, цс масовий похід за гідну зустріч 

- ЗОО-літнього ювілею В. І. Леніна.
До керівництва первинними комсомольськії* 

ми організаціями прийшли здібні і енергійні 
ватажки. Більшість із них має солідний 
стаж роботи па комсомольській ниві. Ллє п 
складі цієї ланки комсомольських кадрів близь
ко 3« проц. вперше ступили через поріг ком
сомольської роботи. І перед новачком знову 
постає традиційне запитання: «З чого почати?» 

Частина з них вважають за краще, почати 
все змову, по-своєму. При цьому підкидають 
те, що дісталось в спадковість. Новоспечсннй 
комсорг почуває себе, ніби до нього в органі
зації І життя не було. Так чи інакше він знову 
починає «відкривати» те, що давно відомо, і 
це мимоволі породжує примітив. В даному ви- 

' надку зміна секретаря не покращує роботи — 
змісту, мстодіо, стилю, — це не рух вперед, а 

І відступництво від досягнутого. Чи нам почи- 
І пати з одних і тих же «перших кроків», коли 

г; комсомолі багатюща історія і надзвичайно 
' великий досвід?!

Па перших порах ватажку необхідно зустрі
тись з кожним членом ВЛКСМ на його робо
чому місці, поговорити з ним, взнати його 
думки, стрсмління та побажання, Нехай це 

буде навіть коротенька розмова, але вона по
виннії обов’язково відбутися. Нехай кожен 
юнак і дівчина висловлять свої зауваження 
щодо роботи низових комсомольських осеред
ків, нехай краще пізнають свого ватажка.

Пройшло, як кажуть, перше знайомство, під 
час якого в деякій мірі стали відомі окремі 
запити 1 відгуки членів ВЛКСМ. Тепер можна 
складати план роботи. Він повинен бути пер
спективним, тобто включати принаймні півро
ку або і рік .роботи первинної комсомольської 
організації. В' плані відбиваються організацій
но-масова робота і масові . заходи. Для 
повсякденного керівництва складається опера
тивний план, розрахований на місяць. Обидва 
плани узгоджуються з планами роботи партій
ної організації. План роботи комітету комсо
молу затверджується на засіданні комітету і 
пропонується на розгляд комсомольських збо
рів. Після цього план стає керівництвом до 
Дії.

З перших кроків комсомольському ватажку 
слід перевірити, чи всі комсомольці викону« 
ють громадські доручення і які. Якщо хто з 
членів ВЛКСМ не має конкретного доручення, 
необхідно відшукати йому певне завдання 
згідно його нахилів. Для контролю за вико
нанням доручень завести відповідний щоден
ник або просто зошит.

Як правило, в господарстві первинної ком
сомольської організації повинні вестись: об«

лік членів ВЛКСМ (список членів ВЛКСМ по 
формі № 15 або картотека з особових картокъ 
протоколи зборів, засідань комітету, ..
документи та матеріали змагання. ВІнструицн 
ЦК ВЛКСМ «Про облік членів ВЛКСМ та по
рядок видачі комсомольських документів зраз
ка 1967 року» сказано, що облік ЧЛЛ>НГІВ 
ВЛКСМ — це одна з важливих форм роботи 
в комсомолі, що необхідно, перш за все, під
нести цю роботу до рівня персональної відпо
відальності секретаря первинної комсомоль
ської організації.

Облік членів ВЛКСМ починається в первин
ній комсомольській організації. 1 кому, ик не 
ватажку її, відповідати за порядок ведення 
його. Секретар комсомольської організації 
повинен повсякденно звертати увагу на цю Ді” 
ляпку роботи. Без відома секретаря не повин
но бути жодного випадку постановки чи знят
тя члена ВЛКСМ з обліку. В кожному кон
кретному прикладі вирішальне слово за ва
тажком організації. _ . ...

Кожен секретар комсомольської організації 
повинен особисто інформувати міський чи ра
йонний комітет комсомолу про факт зняття чи 
не зняття з обліку комсомольця, а не чекати 
сигналу зверху. . _

Особлива увага секретаря комсомольської 
організації повинна бути звернена на роботу 
з активом.

Чи завжди ми буваємо уважні до своїх това
ришів ио групі? Чи е в твоєму щоденнику, то
варишу комсорг, дати днів народження ком
сомольці/! і їх слизьких, чи повідомляєш ти 
батькам, в стінній пресі або по заводському 
радіовузлу всьому колективу про трудові пере
моги твоїх комсомольців, чи турбуєшся ти про 
підвищення їх майстерності, успіхів в техніч
ному і загальноосвітньому навчанні? Це все 
не «дрібниці», а невід’ємна частина нашого 
комсомольського життя, нашої роботи. Комсорг 
повинен зробити все, щоб у його товаришів 
було хороше на серці, щоб був спокійним ро
бочий ритм, щоб була твердою впевненість в 
силі і авторитеті комсомольської організації.

Залучаючи цікавих людей до виховної робо
ти в комсомольській групі, будь сам цікавим, 
товаришу комсорг. По змісту, по своїх знан
нях, ерудиції, по своїй особистій праці в ко
лективі. Не можна сьогодні йти до молоді, не 
прочитавши газет і журналів, не знаючи всіх 
проблем, які хвилюють молодь. Важливо не 
тільки бути 8 курсі, але й мати свою думку, 
своє судження про ті чи інші питання.

Турбуючись про бойовитість організації, ком
сомольський комітет і його секретар не повин
ні упускати з поля зору питання моральних і 
матеріальних стимулів. В арсеналі первинних 
комсомольських організацій е багато форм 
морального і матеріального заохочення ком-

сомольців. Певні форми їх має кожна комсо« 

йййлгг'їй»

тіїїя «»"1»:комсомолу при Підведенні ПІДСУМК’В змаганн 
на кращого виробничника по професії. Крім 
почесних грамот, вимпелів, дипломів, иіникх 
подарунків і премій, застосовуються нагороди 
путівками по туристських м^^ріІЛп-Іатного 
динкн відпочинку, надання п₽а® бе^ат‘е 
відвідування кіно, концертів тощо. Всеі Д 
більшості залежить від авторитетності Р ’ 
зації. Справжнє керівництво змаганням дозво 
ляе комітетам комсомолу в тій чи Пиши мірі 
використовувати права комсомольських ор • 
запій відиосно стимулів на підприємстві, бу
дівництві, радгоспі та колгоспі. ..

Виховати надійний резерв, гідну зміну спої 
і комітету я цілому — одне з головних зав
дань новообраного секретаря. З перших дні» 
комсомольський ватажок, як правило, повни 
придивитися до комсомольців, настирливо ви
вчати ділові якості активістів і, знайшовши 
потрібних юнаків та дівчат, ростити їх до рів
ня ватажків молоді.

Дійсно, часу не вистачає тим, хто знаходь 
ться в гущі нашого життя, хто не тліє, а горить 
в Ім’я цього життя. Робота комсоргів ніколи 
не вважалась легкою. Вона споріднена з ро
ботою тих, кого радянський народ люоопно 
називав політичними комісарами. На рукаві У 
комісара була червона зірка з золотим серпом 
і молотом. В грудях у комісара — серце Лан
ко, яке освітлює дорогу людям вперед. А коли 
приходила гроза, коли смерть пригинала до 
землі ііайсмілнвішнх, вони підіймалися на весь 
зріст. «Комуністи, вперед!» — і перші йшли в 
атаку на ворога. Пшлн, не оглядаючись, бо 
знали: за ними підуть, у них вірять, з ними 
переможуть!

Будемо ж мріяти і робити все, щоб стати 
такими хі комсомольськими комісарами!

Готуючись до зустрічі 100-річчя з дня на
родження В. 1. Леніна, усім своїм життям, 
всіма своїми силами боротися за те, щоо стати 
справжніми ленінськими організаторами ио- 

лад1, м. колодій,
заступник завідуючого відділом 
комсомольських організацій об
кому ЛКСМУ.

КОНКУРС ГАЗЕТИ «БИЙ, БАРАБАН!»

Хто ж поїде в «Артек»?

Ленінград, Повоолександрівська вулиця 28. У цьому будинку, в кімнаті робітника Обухівського заводу В. А. 
ІЦелгунопа в 1894—1895 рр. В. I, Ленін проводив заняття в марксистському гуртку і збори передових робітни
ків Петербурга. Фото 1. БАРАНОВА, Н. НАУМЕНКОВА.

(Фотохроніка РАТАУ).

Зовсім небагато часу мину
ло з тих пір, як «Молодий ко
мунар» оголосив конкурс «Ар
тек». А редакція вже одер
жала багато листів із відпо
відями. Більшість претенден
тів на путівку до сонячного 
берега дала правильні і широ
кі відповіді.

Світлана Єлесичева із Свіг- 
ловодської середньої ШКОЛІІ 
№ 2 навіть намалювала па
м’ятник, який споруджено 
піонеру-герою Толі Комару в 
Онуфріївні, де вона побувала 
на екскурсії.

З цього приводу слід сказа
ти, що Толя Комар — піонер- 
герой, який повторив подвиг 
Матросова. Світлана детально 
розповідає про це. Але ж То
ля був у діючій армії, а не в 
партизанському загоні. А мо
ва в конкурсі йшла саме про 
Федю Шепеля, Яшу Матвієн- 
ка, Баню ІОрченка та Ванн» 
Коноваленка — піонерів-ге- 
роїв, учасників партизанського 
руху на Кіровоградщнні.

Що ж стосується другого 
питання — «Рік народження 
Чехословацької піонерської

організації? Що ви знаете про 
її Червоних піонерів?» — то 
тут абсолютно всі відповіді 
вірні І найбільш розгорнуті.

Але найкраще про чехосло
вацьких піонерів розповів 
учень 7-А класу Олександрій
ської школн-інтернату Сергій 
Панов. Він і на решту запи
тань дав правильні відповіді.

А от трете запитання — «У 
якій країні жив легендарний 
герой Тіль Улениіпігель?» — 
виявилось найбільш важким.

Саша Коваль із Кіровограда, 
написав, що Улениіпігель жив 
у Нідерландах. Це, взагалі, 
вірно, але не точно.

А цей легендарний герой 
жив у Фландрії — Історичній 
області, яка тепер входить до. 
складу Бельгії, Франції та 
Нідерландів.

Про чудову природу цієї 
країни, про Ті людей досить 
цікаво написала більшість 
учасникіп конкурсу.

Тепер, дорогі піонери, че
кайте запитань другого туру. 
Вони будуть опубліковані в 
першому випуску піонерської 
газети «Бий, барабан».

МАСОВИМ ТИРАЖЕМ
У ГІолітвіїдаві України вийшла в світ українською 

мовою брошура з текстом Тез Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського Союзу «До 100-річ- 
,чя з' дня народження Володимира Ілліча Леніна».

Брошурі’ видано масовим тиражем.

Наталка ЦЬ 
луйко — ІПЖС’ 
нер-констр у К- 
тор КІрово« 
градського аг
регатного за- 
воду. Вона 
серед комсо
мольських ак
тивістів під» 
прнємства, ор
ганізатор по
ходів молодих 
робітників по 
місцях бойової 
і трудової сла. 
вн радянсько
го народу. 
Фото 10. ЛІ
ВА ШII И к о. 
НА..

J

ДНІВ через 5 після Жовтневої ре
волюції в Петрограді Володимир Іл

ліч, вечеряючи у мене пізно вночі, перед 
тим, як, здавалось, нора вже було б 
йти спати, раптом жваво заговорив про 
те, що наступив час приступити до ор
ганізаційної роботи управління країною, 
для чою потрібно негайно створити 
апарат, перш за все при централь
ному уряді. Було абсолютно очевидним, 
що схема всього управління країною у 
нього давно продумана і, можна ска
зати, відчеканена, бо на кожне питання 
він негайно давав вичерпну 1 точну від
повідь.

— Ви беріться за весь управлінський 
апарат, — сказав він мені, — необхідно 
створити могутній апарат Управління 
справами Ради Народних Комісарів, бо, 
безсумнівно, і в перші дні, та іі довгий 
час п наше Управління з усіх боків бу
дуть стікатнся різноманітні справи. Бе
ріть все це в свої руки, майте зі мною 
безпосереднє постійне спілкування, бо 
багато чого доведеться вирішувати не
гайно, навіть без доповідань Раді На
родних Комісарів або спілкувань з ок
ремими комісаріатами. Налагодити ко
місаріати, —- додав він, — справа не
легка.

Я «годився взятись за спраиу і на 
другий день зранку перш за все відпра
вився в Смольний, щоб підшукати при
міщення для кабінету Володимира Іл

ліча, зручне особисто для нього, —• яке б 
примикало до його квартири в Смоль
ному, куди збирались його поселити. 
Перші тижні революції він жив у мене.

В кабінеті Володимира Ілліча ми пе
редбачали збирати Раду Народних Ко
місарів. Поряд з цим кабінетом необ
хідно було мати велике приміщення 
для Управління справами Раднаркому, 
Де б розташувались секретарі, ділово
ди і інший персонал. Приміщення 
Смольного було незручним для всіх 
цих установ, бо кабінети були великі, 
без перегородок. Одначе вдалось знай
ти дві суміжні кімнати, одну меншу, 
ЛРУгу більшу, де ми і розташувались, 
перш за все обладнали кабінет Воло
димира Ілліча і потурбувались постави. 
•*' комутатор для телефонного зв’язку 
«срез центральну телефонну станцію 
Петрограда, Робітннк-телефоніст, член 
нашої партії, що поставлений до теле
фонного апарата, буп першим, кого Я

Подається зі скороченням.

ПЕРШІ ДНІРАДНАРКОМІВСЬКОГО АПАРАТУВ. Д. БОНЧ-БРУЄВИЧ

запросив для обслуговування Раднар
кому.

На Пулковськнх висотах і навколо 
Петгрограда йшли бої, доводилось весь 
час думати не тільки про створення 
урядового апарату, але й брати участь 
у постачанні армії, відправці зброї, 
евакуюванні поранених.

В той же час до нас у Смольний по
валили з усіх боків і робітники, і оби
вателі, і представники дипломатичного 
корпусу, і різні військові аташе, і іно
земці, які випадково в той час прожи
вали в Петрограді. Із провінції по
ступала велика кількість телеграм, за
питів, і на все це треба було негайно 
відповідати, а управлінський апарат був 
зовсім відсутній. Волею-неволею дово
дилось поспішати з його створенням. Я 
запросив 2 — 3 товаришів для того, 
щоб допомогли хоч як иебудь розмісти
тись в приміщенні. Ми стали встанов
лювати столи, табуретки, лави, зробили 
перегородку, яка відділяла ту частину 
залу, де ми працювали, влаштували дві 
приймальні кімнати, при вході в які 
поставили двох вартових і столи для 
реєстрації відвідувачів, приймання 
пошти, пакетів і ііі., зробили роздягаль
ню. Біля дверей кабінету Володимира 
Ілліча була призначена особлива зміна 
випробуваних і добре нам відомих чер- 
воногвардійців, яким заборонено було 
кого б там не було без дозволу пуска
ти в кабінет Володимира Ілліча, крім 
осіб, за особливим списком, який був 
ним оголошений.

Перший час доводилось працювати 
не тільки дні, але майже і всі ночі без
перервно. Відвідувачів приходило так 
багато, що ие було можливості всіх їх 
прийняти. З повної згоди Володимира 
Ілліча з перших же днів кожному від
відувачу. хто б він не був, була надана 
'™лив,сть 30вс|« ^льно прийти в уряд 
Х,гЯВ" своеі нужАН. Дуже багато 
народу приходило із-за цікавості най- 
ЗРОЯЗУМИ^Р116;1”,ЦЬ' * 1 * в П^р,иі « АНІ стало 
чйно . X« Ц0 таки,х "’Авідувачів необ
хідно направляти в Інші місця. Незаба-

ром ми їх стали направляти в міську 
думу, якщо цс стосувалося міських 
справ, де всі справи забирав у свої 
дужі руки Михайло Іванович Калініи.

Навколо Управління справами Рач- 
наркому стали виростати тут же в 
Смольному, тимчасові управлінськіаяа- 
ратн інших комісаріатів. Перший ~ 
Комісаріат іноземних справ, на що 
наштовхувало нас саме життя, бо необхідно було організувати прийом ди ” . 
матичних іноземців із усіх nocoS

Виникла необхідність організувати 
Комісаріат фінансів, в комісари фіна™ 
йогаУп висунутнй тов. Менжнн?ькнЙ 
чеоі Тпп 31МАЄННЯ в$дбулось Пізно ввеї 
чері. тов. Менжннський був у той от,- л7яЗВгИп аЙНО -П₽РЄ«ТОМ.1ЄННЙУ роботою 
розпорядження "рядуЯОв"нТо1нив ДІКІ

аркуші*1 X™
фінансів». Прикріпив-^■„<.а Ком,саріат 
диваном, він ліг спати Н . иадпнс наД 
Разу заснувши і Д’!.3 * *.™ ма Диван. Відня роз^Ж: „о ^пс”°л,йне 
мя Раднаркому правлінню справа» 
і ÄS’U"'" '• »«.«у,

ї пруги* »öHkaplar Гтут°ж.?Нг0Віи,ий 
ко. Дозвольте вас пмван Л'с’ ^лизень-
І я П1Д.|.

»«
Бачив сплячого комкапя ?. н-ада,к- по. 
ливішим чином розсмТявся /ІАО6розкч* 
ию це дуже добре, що КОМіг заз!,ачнв-їїїї? з з«™. пик„,„.“Хайя"0™:

ків в ньому було дуже неплп? npaP*BHH- 
деякнй час вдалося Ля °^Л ‘КИЫ- Черсз
наркому адаштувати^Л 3^с1аань Рад- 
позбавнтн ВолЖина !тб^ИВНЙ зал і 
них відвідувач|*’ми^ Ьліча безкінеч- 
справ і нарад у тат рв’’.,сш» багато 
кому. и А у зал засідань Раднар-



___ 10 січня 1070 року..................- ■ „Молодий комунар“ З стор.

(ЖІЦЯНКИ
НЕ 
ВИКОНУЮТЬСЯ

НЬЮ-ЙОРК. Колишній віце-прези
дент США Губерт Хемфрі заявив, що 
[американський уряд не виконує сво

їх обіцянок про відмову від викорис
тання бактеріологічної зброї. Висту
паючи в Чікаго, Хемфрі вказав, що 
американські збройні сили продов
жують застосування сльозоточивих 
газів і гербіцидів У В єтнамі.

Хемфрі піддав критиці заяву мі
ністра оборони США, який підтвер
див, що армія продовжуватиме ви
робництво для воєнних цілей токси
нів, які викликають чуму, дифтерію 
і черевний тиф, оскільки вони ніби
то не є бактеріологічною зброєю.

і Вартість життя зростає |
і ^ЬЮ-ЙОРК. Рішення властей Ньк>- і 

■'ЗІРна на 50 процентів підвищити 
вартість проїзду в метро і автобу- 

; сах великим тягарем лягає на плечі 
; мільйонів жителів цього найбільшо- 
і го міста США.
і «Щоб нам з дружиною і дітьми 

добратися на роботу і повернутися 
додому, —• заявив один з жителів 
Нью-Йорка Джон Стігмен, — ми по
винні тепер витрачати на дорогу 
щодня шість доларів. Я просто ие 
знаю, скільки часу зможу витримати 
це». Такі скарги можна почути в 
будь-якому районі міста, пише газе
та «Нью-Йорк демлі ньюс».

* • Ф
ПАРИЖ. 5 січня у Франції підви

щено вартість проїзду по залізни-
< цях, на річковому і автомобільному 
; транспорті. Передбачається у 1970 

році збільшення плати за газ, елек
троенергію, за проїзд в автобусах і 

і метро, зростання поштових витрат,

і Дискримінація жіночої
: праці

ЛОНДОН. Англійський уряд відхи
лив вимоги профспілок негайно вста
новити рівну оплату праці жінок. Це 
відмовлення являє собою поступку 
уряду підприємцям, які не бажають 

, ^розставатися з мільйонами, які одер
жують від експлуатації дешевої жі
ночої праці.

В Англії дев’ять мільйонів жінок, 
зайнятих на виробництві, становлять 
34 проценти всієї робочої сили з 
країн».

! новий злочин 
ФАШИСТСЬКОГО РЕЖИМУ

РИМ. У концентраційному таборі 
на грецькому острові Лерос за ос
танні кілька місяців через відсутність 
медичної допомоги загинуло 16 по
літичних в’язнів. Про це стало відо
мо з повідомлення, опублікованого 
в газеті «Уніта».

У повідомленні відзначається, що 
і без того тяжке становище в’язнів 
хунти в усіх таборах погіршується 
тим, що їх тримають в антисанітар
них умовах і серед них поширилась 
епідемія грипу. Грецька військова 
хунта створює для політичних 
в’язнів умови які «повільно, але 
неминуче ведуть до їх смерті».

11 АПЕРЕДОДНі нового року зна- 
менна подія сталася в Республі

ці Конго з столицею Браззавіль. Кра. 
Іна, розташована на заході африкан
ського континенту, вступила в 1970 
рік під новою назвою: Народна 
Республіка Конго, Історичні рішен
ня були прийняті на установчому 
з’їзді нової національної партії — 
Конголезької партії праці (КПП).

КПП — правляча і єдина політич
на партія в країні. Теоретичною ос
новою її діяльності, говориться в 
статуті КПП, є марксизм-ленінізм. 
а метою партії — будівництво де
мократичного 1 соціалістичного су
спільства, вільного від усяких форм 
експлуатації людини людиною. До
держуючи принципів пролетарсько
го інтернаціоналізму. відзначається

ПЕРШІ КРОКИ
в статуті, Конголезька партія праці 
діятиме разом з усіма партіями, що 
ставлять собі ті самі цілі, підтриму
ватиме рухи, що, як 1 КПП, борю
ться за визволення від ярма коло
ніалізму, неоколоніалізму та Імпе
ріалізму.

Прапор молодої республіки являв 
собою червоне полотнище з золо
тою п’ятикутною зіркою і двома 
пальмовими гілками в лівому верх
ньому кутку. В центрі полотнища — 
схрещені мотика і молот. Гімном 
Конго став ?Інтернаціонал».

СТАТТЯ

ІНФОРМАЦІЯ
КОМЕНТАР

Пірати
XX століття

Наприкінці грудня, в момент, колі» французи 
смакували різдвяного індика, порт Шербур на 
півночі Франції залишили п’ять швидкохідних 
катерів. З еогашеиимя вогнями, під норвезь
ким прапором, вони прослизнули поза спосте- 
религий прикордонний пункт в Оме. П'ять ко- 
рзбліп — ие голка в стіжку сіна: відомості про 
«процежу» дійшли да кореспондента агент
ства Франс Пресс, потрапили в пресу і стався

Виявляється, катери вкрв.,. уряд Ізраїлю. 
Через тиждень, пройшовши своїм ходом три 
тисячі миль, вони кинули якір у Кішані — вій
ськово-« орськ і <і гавані поблизу ізраїльського 
порту Хайфа.

ІІя темна афера має свою передісторію. В 
1967 році, відразу після нападу Ізраїлю на 
ОЛР, Сірію і Пордапію. тодішній президент 
Франції де Голль запровадив часткову забо
рону па продаж Ізраїлю озброєння, насампе
ред’реактивних винищувачів «Міраж». Рік то
му, незабаром після піратського нальоту 
ізраїльських десантників на Бейрутський аеро, 
порт у Лівані (в цій операції агресори вико
ристали вертольоти французького виробниц
тва), заборону було поширено на всі види 
озброєний. Під неї попали і катери-ракетопос* 
ці. що споруджувались на замовлення ізраїль
ського військово-морського флоту в Шербурі, 
Адмірал Лімон — керівнпк ізраїльської вій
ськово-закупівельної місії в Парижі — своїм 
чесним слоном офіцера поручився перед уря
дом Франції за відмову від контракту на ка
тери.

Адміральське слово виявилось, м’яко кажу
чи, ненадійним: тієї різдвяної ночі* Лімон осо
бисто керував викраденням ракетоносних ка
терів. Щоб надати піратській вихватці види
мості звичайної «цивільної операції», ізраїль
ські рицарі плаща і кинджала зобразили 
справу так. нібито катери придбала норвезька 
судноплавна компанія «Сіарбоут», яка нібито 
перепродала їх «одній ізраїльській фірмі». 
Міністр закордонних справ Ізраїлю Аб а Ебан 
не посоромився навіть запевнити французького 
посла и Тель-Авіві, що катери, иа яких вста
новлюються ракети «габріель» класу «море- 
море», будуть використані, мовляв, «виключно 
в мирних цілях» — для розвідування нафти у 
прибережних водах. Не задоволений цими 
брехливими запевненнями, уряд Франції ви
слав з країни адмірала Лімона.

Випадок у Шербурі — не просто епізод у та
ємній війні, яку веде ізраїльська розвідка. Він 
підтверджує, іцо правлячі кола Ізраїлю готові 
знехтувати всі норми моралі і міжнародного 
права, тільки б прискорити свої приготування 
до попої війни проти арабських країн. Але 
крім суто воєнної мети — поповнення ізраїль
ських ВС — ця операція мала на меті вбити 
клин між Францією і арабськими країнами, а 
також вплинути на внутрішню політику Фран
ції.

Як повідомила каїрська газета «Аль-Ахрам», 
«Ізраїль розробив спеціальний план з метою 
вчинити тиск на Францію». Цей план, за слова
ми газети, був підготовлений ізраїльською 
розвідкою при прямій участі Центрального 
розвщувального управління США і з допомо
гою англійської секретної служби. Викраден
ня з Шербура п’яти ракетних катерів було 
кульмінаційним пунктом цього плану.

Однак диверсія призвела до прямо проти
лежних результатів: у Франції і в усьому сві
ті піднялася хвиля обурення зухвалою вихват-
кою Ізраїлю. с. лосєв.

(ТАРС).

МОЛОДОЇ РЕСПУБЛІКИ
Згідно з прийнятою конституцією 

земля віднині о власністю держави. 
Спираючись на державний сехтор і 
кооперативи, держава здійснює за
гальний контроль над приватним 
сектором в економіці.

Створено державну раду, яка 
здійснюватиме в республіці функції 
уряду. Пост голови ради займає 
Маріоп Нгуабі, який о одночасно 
головою Ц1( КПИ.

Події покажуть, якими дальшими 
практичними заходами будут». під
кріплені перші реформи молодої

республіки, ЯК піде її розвиток. 
Проте нема сумніву в тому, що в 
різних частинах світу — в Африці 
чи Азії, Європі чи Америці — 1971) 
рік, як про це сказано в новорічно
му поздоровленої радянському на
родові ЦК КПРС, Президії Верхов
ної Ради СРСР, Ради Міністрів 
СРСР, буде роком дальших пере
мог справи миру, демократії, націо
нальної незалежності, соціалізму і 
комунізму.

(Кор. ТЛРС).

На знімку: жертви 
американських агресорів. 

Фото «ЛАЙФ» — АПН.

ЗВІРСТВА
АМЕРИКАНСЬКИХ 
АГРЕСОРІВ 
В ПІВДЕННОМУ 
В’ЄТНАМІ

©

В Південному В’єтнамі 
американські агресори роб
лять один злочин за другим. 
Зустрічаючи упертий опір 
півдеинов’єтнамського наро
ду, вояччина СНМ наслідує 
нацистських злочинців, зни
щує десятки південнов’єт- 
намських сіл, безпощадно 
вбиває ні в чому ие винних 
мирних жителів.

На знімку:’ жителі 
одного з південнов’єтнам- 
ських сіл перед розправою з 
ними американських агресо
рів.

Фото сЛЛЙФ»—АПН.

г
СИМВОЛ ДРУЖБИ

9 січня минуло десять років з того історичного дня. коли 
в ОАР з допомогою Радянського Союзу почалась робота ве
личезного обсягу і значения — спорудження Асуанської 
греблі. Треба було приборкати Ніл — одну з найбільших рік 
світу і в надзвичайно складних умовах на основі найновіших 
досягнень науки і техніки збудувати велетенську — майже 
чотнрикілометрову греблю, яка дорівнює об’ємом 17 пірамі
дам Хеопса. (Нагадаємо: у давні часи цю піраміду залічува
ли до семи чудес світу — адже вона здіймається иа висоту 
майже ко метрів і займає площу понад п’ять гектарів).

Нинішній, 1970 рік, згідно з міжурядовими радянсько-єги
петськими контрактами, — завершальний для будови. Три
вають монтажні роботи, але гребля вже давно працює на 
республіку та П народ.

Підраховано, шо вже за перші чотири роки — з дня пе
рекриття Нілу в травні 1964 року — Асуанський гідротехніч
ний комплекс окупив майже половину своєї вартості. ..Кон
кретні плоди Асуана виявляються скрізь. У пустелі відвойова. 
ио величезні площі землі, яка стала родючою. З неї зніма
ють по кілька врожаїв на рік. Розширились посіви 1 підви
щились урожаї бавовни, рису, кукурудзи та інших найваж
ливіших сільськогосподарських культур. Електроенергія Асуа
на покликана відіграти надзвичайно важливу роль у розвитку 
промисловості молодої республіки і створенні шзмтх галузей 
економіки.

Неабияке значення мав і той факт, що Асуан перетворився 
’ “?ЗИЧМІ,У школу підготовки технічних кадрів. Разом з 
‘.-.‘’І® гданськими спеціалістами на будівництві працювало 
зоюоо місцевих жителіи Багатьох з них можна зустріти тепер 

?акр,31”>маніпііших галузях промисловості ОЛР.
Асуанська гребля, заявив президент Насер, це «мрія І иа- 

д,и ь'>ж"ого громадянина ОАР. бо для нас вона — питання 
* Vя або смерті». Реально здійснити цю надію і мрію паро- 

як‘|" скинув кайдани колоніалізму, допоміг Радянський 
Асїан став символом радянсько-арабської дружон. 

я св^ Інтернаціональний обов’язок. Радянський 
ми д гП!СН,ос заповіт В. 1. Леніна — зблизитись з народа- 

1 Африки, «допомогти їм перейти до використання 
‘ до полегшення праці, до демократи, до соціалізму».

 АПН.
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СТІЙ!—поліцейський в 
ÜOMV кітелі З ЧОВНИ*СТІЙ!—поліцейський в сі
рому кітелі з чорним ор

лом на рукаві застережливо 
опускає руку на кобуру пісто
лета. — Пропуск!

Ми йдемо не иа секретний 
завод і не на військову базу, 
а всього лише в університет, 
але враження такс, нібито по
трапив в якийсь заборонений, 
суворо охоронний район. Біля 
старовинних, пофарбованих у 
жовтий колір університет
ських споруд — посилені на
ряди пішої і кінної поліції. 
Трохи далі вишикувались в 
ряд десятки сіро-зелених по
ліцейських еджнпів», пожежні 
машини з брандспойтами. 
Офіцер поліції в картузі з 
червоним око.тишем доповідає 
щось начальству при допомозі 
похідної радії...

— До зовнішньої осади ми 
звикли, — говорит», мій супут
ник, студент Хуан. — Гірше, 
що на цей раз поліцейські, по. 
пиряючи традиційну універси
тетську автономію, вирішили 
взяти під контрол», і все 
внутрішнє приміщення універ
ситету. їх патрулі ходяті. ко
ридорами, безцеремонно роз
кривають двері аудиторій, де 
читаються лекції, стоять, як 
боввани, біля дверей наукових 
лабораторій. Поліція, мабуть, 
сподівається, таким чином, 
спровокувати якісь безладдя і. 
скориставшись цим, зробити 
чергову «чистку» серед сту
дентських рядів... ,

♦

УНІВЕРСИТЕТ
ІЦо ж відбувається в Мад

ридському університеті?
На початку цього року по 

всій Іспанії прокотилась хви
ля масових студентських заво
рушень. Молодь виступала з 
вимогами свободи слова, де
мократизації освіти, надання 
студентам права створювати 
власні незалежні організації. 
В авангарді виступів молоді 
йшов Мадрідський універси
тет, який нараховує 40 тисяч 
студентів. ФрликістськІ власті 
ввели п країні надзвичайне 
становище і відповіли на ви
моги студентів репресіями. 
Спеціальні поліцейські загони 
при допомозі дубинок розганя
ли збори і МІТИНГИ молоді, 
арештовували активістів. Один 
із арештованих, студент Ен- 
ріко І’уапо, якого поліція до
питувала безперервно на про
тязі 48 годин, застосовуючи 
катування електричним стру
мом, вистрибнув із вікна сьо
мого повепху і розбився па- 
смерть. Г, знак трауру на 
флагштоках уніперситетсі.ких

приміщень піднялись чорні 
прапори...

— Лін не здамося! — заяви
ли студенти Ліадріда.

( тоді власті почали спраж- 
ию облогу столичного універ
ситету. яка продовжується і 
по цей день. Весь час відбу
ваються арешти студентів, 
яких запідозрюють в «анти
урядовій діяльності», звіль
нення «нелояльних» виклада
чів. Всі вхідні двері, які ве
дуть о університет, закриті — 
відкритим залишено лише 
один вхід: це, за думкою полі
цейських, гарантує, що, коли 
п приміщенні знову виникне 
безладдя, «.зачинателям» но 
вдасться заховатись...

Як же настроєні п цих умо
вах мадрідські студенти?

— Власті, застосовуючи 
зброю можуть, звичайно, «за
безпечити порядок» о універ- 
сптетс»>кому містечку, але ні- 
як»йо зброєю не о силі зміни
ти думки молоді, — заявив 
нам Хосе Марія Ларронло, 
студент другого курсу фізи»»-

ного факультету. — Ми нас- 
мо намір І надалі боротися 
проти реакції за свободу, де
мократію, .за иасушні права 
молоді.

— Режим може не спокуту
вати: ні дубинки поліцейських, 
ні допити, ні тюрми не приму
сять студентів скласти зброю, 
— заявив нам молодий викла
дач факультету політичних 
наук Роберто Месса. — Уні- 
перектет вирує, ЯК котел, ЩО 
КИПИТЬ, п якому ось-ось відбу
деться вибух... 1 кожна чесна 
людина не можо не підтри
мати демокоатичніїх устрем
лінь молодії

Декіл».ка років тому, у квіт
ні 1965 року, колишній канди
дат п президенти США сена
тор БаррІ Голдуотер наніс ві
зит Франко. А в ході бесіди 
зайшла мова і про студентські 
заворушення п Іспанії. Коли 
Голдуотер вийшов Із палаиу 
Пардо — резиденції Франко, 
репортери, що оточували се
натора, поцікавились, що ска- 
зао каудільо з приводу сту
дентських безлад».. «Генералі
симус вважає, що цс — хно- Я 
роба молодості, яка з часом Ы 
проходит»,». — заявив сенатор. Q

Ало «хвороба» нс прохо
дит».’ Студенти Іспанії повні 
рішимості поопочжуплти бо- П 
ротьбу. И

0
0
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У

!О. КОРНІ.ПОВ, 
спец. кор. ТА PC. 

Мадрід.
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І НЕ ГРИП
ТІЛЬКИ
ВДАЧА

лідером

догляді 
иосіції

лс- 
Алс 
що

посуд, 
предметі!

часто подвійний

Керівник клубу кандидат 
і майстри спорту 

Г. ДУБІВКА

поздоровив 
піонера, 

він передбачати,

Ботвинник, який 
блискуче провів

Наша адреса і телефони
MWWі *1411 ■ ■■ IlJtlis.« WMM НИ ->ГІВ І|І

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36 
Іелефони: відповідального секретаря — 2-45’35, 

відділу військово-патріотичного виховання і спор
ту — 2-45-3$, решти відділів — 2-45-36.

Іду вминати поверхню кулі.

пп: еЗ, уТ-

(2 очка).

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

ЦІНА 
БАСКЕТБОЛЬНОЇ

КОРЕКТНОСТІ
КИЇВ, 8 січня. (РАТАУ). 

Черговому матчу першості 
країни, в якому зустрічались 
«Будівельник» і ленінград
ський «Спартак», передува
ла заочна дуель тренерів 
команд. Володимир Шаолин- 
ський — наставник киян — 
був присутній на Матчі 
ЦСКА — «Спартак», а ленін
градець Володимир Кондра
шин був одним із самих 
уважних глядачів на зустрічі 
московського «Динамо» і 
«Будівельника». Київський 
матч повністю виправдав та
ку взаємну ретельність підго. 
топки. Команди змогли ви
брать найбільш раціональ
ні її ефективні тактичні ва
ріанти. Це і випаялось в рід
кісній зустрічі. Протягом 
майже 35 хвилин матчу 
команди йшли, буквально, 
очко в очко.

Долю цікавого поєдинку 
вирішити баскетбольна ко
ректність, яку нерідко недо
оцінюють тренери.

Кияни, які до кінця матчу 
зуміли зберегти свою чудову 
«п’ятірку'», впевнено наби
рають ОЧКИ і виходять упе
ред.
Фінальи» сирена пролунала 
при Ьйхунку 72:67 на користь 
«Будівельника».

Отж^ кияни успішно за
вершили. перший тур чемпІО- 

І натуі здобувши в 11 іграх

ЗНАВЦЯМ .художньої гімнасти
ки' відомо, що деякі спортсмени вже 
у віці 18—19 років досягають ви
датних успіхів Як правило, СПІЛЬ
НИМ для всіх цих спортсменок є 
тс, що воші почали спеціалізува
тися з художньої гімнастики десь 
з 6—7 років.

У Людмили Шерстюк все було 
інакше. В Новій Каховці до спор
тивної школи прийшла вперше в 
чотирнадцять років, коли її под
руги 'Ганя Портнова та Люда За« 
блоцька були першорозрядниця
ми. Тетяна*Іванівна Павлова — 
тренер, вже знала дівчину, бо 
Людмила нс пропустила жодного 
змагання, частенько навіть прихо
дила на тренування і дивилась, 
як роблять вправи старші дівча
та. Дивилась па подруг і по-доб
рому заздрила.

Чи зможе так сама? А втім...
Треба надолужити згаяне, тре

ба ще більше тренуватись.
Напружені тренування дали ба- 

Результати зростали шввд-

КЛІТИН

гато.
ко. Через рік Людмила вже де
бютувала в Севастополі па пер
ших великих змаганнях — пер
шості Україні) серед школярів.

Своїм виступом була задоволе
на, хоч і сума балів в багатобор
стві була скромною — 42,3. Це — 
навіть* менше норми першого роз
ряду. А щоб стати майстром, тре
ба набрати всі 54 бали.

— Результат можна вважати 
непоганим, -— підвела підсумок 
після аналізу виступу Тетяна Іва
нівна. — Тільки бракує досвіду.

Минули ще два роки тренувань. 
Зросла майстерність. Людмила 
вже легко в кожній вправі наби
рала по 9 балів.

Нарешті успіх. На матчі п’яти 
міст в Кіровограді Людмила на-

брала 54,1 бала і вперше викона
ла майстерськйй норматив.

Минулий рік був щасливим для 
Людмили. Вона стала чемпіонкою 
Херсонської області. Приїхала в 
Кіровоград. Успішно склала екза
мени до педінституту. Бралр 
участь в багатьох великих зма
ганнях. І майже завжди до май- 
стерського рубежу не вистачало 
якихось сотих долей бала.

— Цього року виступала біль
ше, ніж за останні 3 роки, — ді
лилась з дівчатами своїми думка
ми Людмила перед поїздкою до 
Львова.

1 ось прийшов успіх. Вдруг§ пе
ревищено майстерськйй норматив 
— 54,15 бала.

Запитую Людмилу про її плани 
па майбутнє, про її ідеал.

— Перш за все хотілося б ска
зати слова щирої подяки нашому 
тренеру Валентині Семенівиій Бо
ковій. І я, і мої подруги всіма ус
піхами в спорті зобов’язані їй. 
Що ж до планів на майбутнє, то 
головне зараз — закріпити досяг
нуте, добитись стабільних резуль
татів. Тобто, щоб на кожних зма
ганнях виступати на рівні май- 
стерського рубежу. А мій ідеал в 
художній гімнастиці — Наталія 
Овчинникова та Любов Середа...

Ю. ЛІ ВАШ НИ 1(0 В,
На знімку; Л. ШЕРСТ.ІОК.

Фото автора-

ВІДПОВІДЬ 
НА ЗАВДАННЯ № 6
1. Було цс в 1925 ропі. Чем

піон світу Капабланка. який 
тоді приїхав у нашу країну На 
московський міжнародний тур
нір, давай у Ленінграді сеанс 
одночасної гри. П’ять з поло
виною годин точилася вперта 
боротьба на тридцяти дошках. 
Капабланка вісім партій за
кінчив внічию, чотири програв, 
а останні партії виграв.

Серед чотирьох переможців 
був чотирнадцятирічний шко
ляр Мишко Г—......... —“
надзвичайно 
усю партію.

Капабланка 
нінградського 
чи міг .ЛЦ------...
поздоровляє свого майбутнього 
суперника, тцо рівно через до
сить літ хлопчак випередить 
його у міжнародному турнірі 1 
стане претендентом на звання 
чемпіона світу?

...Михайло Мойссєєвич Бот- 
пинннк (народився 17 серпня 
19Н року в Петербурзі) видат
ний радянський гросмейстер, 
сьомий в історії шахів і пер
ший серед радянських шахіс
тів чемпіон світу.

Ботвиїїник просувався 
шаховій драбині швидко і 
но.

Навчившись в 12 років 
ти в шахи, він уже в Ні вико
нує норматив майстра спорту,

ними шахістами, йому, першо
му із радянських шахістів, бу
ло присвоєно звання гросмей
стера.

В 1948 році за рішенням між
народної оріанізації ФІДЕ бу
ло проведено матч-турнір з 
участю п’яти наііпонулярніших 
шахістів того часу.

Перемогу в цьому турнірі, а 
з нею І звання чемпіона світу 
здобув М. Ботвниннк.

Починаючи з 1948 по 1963 
рік М. Ботвнніїнк був чемпіо
ном свігу з шахів (втрачаючи 
лише па рік це звання в 1937 
році В. Смислову і в I960 
М. Талю).

М. Ботвинник — видатний 
теоретик в галузі шахів. Він 
вніс цінний вклад в теорію 
дебютів. Ного ім’ям названо 
багато дебютних систем.

Життя Ботвинника - шахіста 
тісно зв’язане з житіям Бог- 
линнпка-вченого. А його нау
кова діяльність тісно зв'язана 
з історією радянської енерге
тики. В 1952 році йому при
своєно науковий ступінь док
тора технічних наук.

За видатні успіхи в галузі 
шахів він нагороджений орде
ном Леніна, орденом Трудово
го Червоного Прапора і двома 
орденами «Знак пошани».

2. Важливе місце в шахах 
займає «подвійний удар». 
«Подвійний удар» — цс такий 
тактичний прийом, при якому

(або більше) 
противника, 
для нападу

фігура або пішак нападає 
які-небудь два 
об’єкти и таборі 
Цими об’єктами 
можуть бути: король, иезахи- 
іцені фігури, слабі пункти, 
більш цінні фігури, ніж напа
даюча фігура.

15 результаті подвійного уда
ру один із атакованих об’єктів 
гине, а атакуюча сторона 
одержує матеріальну перевагу.

На початку І в середині пар
тії.. функції подвійного удару 

виконують кіш.

Невдале. розиоложеиня білих 
фігур, начебто дає можливість 
чорним уникнути поразки.

■ Але білі все ж таки доби
ваються успіху за допомогою 
тактичних прийомів на .зама
нювання і подвійного удару.

1. Та4 (цією дотепною 
жертвою тури, яку немож
ливо відклонити із-за 
ТЬЗ-Ь білі форсовано за
лучають чорну туру на чет
верту горизонталь).

1...Т:а4
2. ТИЗ+Кр(|4
3. Т||4-{- (подвійний 

удар) Крс5
4. Т:а4 з виграшем.
3. Етюд Броня розв'я

зується так:
1. ТсЗ! ФаЗ (тільки гак 

І... Ф(7 неможливо і 
2. КН6 + )

2. К(144-Кр1)(і.
3. Т|)8+Крс5 (при інших 

відповідях втрачається 
ферзь).

4. ТЬ5-гІ<Р(|б.
5. Т(|5+Кре7 (Якщо 5... 

Крс7 то (і КЬ5 + )
6. Та5! Ф:а5 (Тепер вже 

чорні неможуть відхилити 
жергву тури).

7. Кс6+ з виграшем.

найчастіше 
або ферзь.

Особливо
Удар зустрічається в закінчеи-. 
нях. Тут функції подвійного 
удару може виконувати навіть 
сам король.

Подивіться приклад іл ста
ровинного ендіїїпіля 1901 року.

а іце через чотири роки сіає 
переможцем VII чемпіонату Хам
СРСР.

Наступні успіхи Ботвинника 
переконливі: вік став 
радянських майстрів.

За перемогу в II 
ському міжнародному 
де він взяв верх ііад

Москов- 
турнірі, 

,_ . екс-чем
піоном світу Е. Ласкером, Ка
пабланкою та іншими внлат-

БК 02012. індекс в 1197.

ЧЕМПІОНАТ КРАЇНИ З ВОЛЕЙБОЛА
КИЇВ, 8 січня. (РАТАУ). У другий день Київського гуру 

псі три команди нашої республіки, які беруть участь у зу
стрічах «шестірки», перемогли своїх суперників. Бійців
ський характер показали харківські студенти. Програючи 
Азінху (Баку) 0:2, вони змогли мобілізуватись і виграли 
три наступні партії — 3:2.

Пригоди поетика
Герой наших малюнків — веселий і 

винахідливий хлопчина Костик. Ного 
тато — людина зайнята і серйозна, мо
же здатись, на перший погляд, серди
тим. Насправді ж, він любить Костика, 
хоч і не потурає йому. Тож хлопчикові 
й доводиться пускатись на всілякі ви
гадки.

ЗАВДАННЯ № 9
1. Назвіть радянську шахіст

ку—чемпіонку світу з шахів. 
Коротко перелічіть її спортив
ні досягнення (2 очка).

2. Що означає термін «контр
удар». (З очка).

3. Розв’яжіть етюд:

— Знову цей шибе
ник Жюля Верна на

читався.

— Тату! А за скіль
ки ти долаєш сто
метрівку?

Кс8, iv fy5Білі: КраЗ, 
(З фігури).

Чорні: 1<р{ґ8,
(З фігури).

Хід білих. Нічия.
Останній строк надсилання 

відповідей — 20 січня.

• ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
СУБОТА.

. програма, 
телебачення.
всіх. (М). ----
(М). 9.45 — «Здоров’я». (Кп- 
лініиград).
музична програма. Кольорове 
телебачення. (М). 10.45 —
«Палітра». (М). 11.15 — «Телс. 
пізійнпй стадіон». (М). 11.15— 
«Екран збирає -друзів». (М). 
12.45 — В ефірі «Молодість». 
(Талліи). 13.30 — Папіл афіша. 
(К). 13.35 — «Ста рт-70». (М). 
1-1.00 — «На меридіанах Украї
ни». (К). 14.30 — «Народний
телеуніверентет». (М). 16.00 — 
«Літопис ленінського піввіку». 
«Рік 1918-й». (М). 17.00— Про
грама передач. (К). 17.05 —
Реклама ' «1000 порад». (К). 
17.15 — Джапі Родлрі — «При- 

. годи Чиполіно». Вистава Мін
ського ТІОГа. 18.30 — «Воло
дарі без масок». (М). 19.00 —

10 січня. Перша 
9.05 — Кольорове 

Гімнастика для 
9.30 —• Новини.

10.15 — Ранкова

Друкарня ім. Г. М. Димні рова, обласного управління 
но пресі, м. Кіровоград, вул Глінки, 2.
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Грип — одна з найбільш по
ширених заразних Хвороб. Хво
ріють грипом протягом всього 
року, але найбільше и холод
ну пору року. ВІН ВІДОМИЙ ЛКІ- 
дям давно. Періодично епіде
мії грипу вражають великі 
групи населення в одній краї
ні, кількох країнах, або за
хоплюють всю земну кУлЮ-

Збудник грипу — вірус. Ві
домо кілька типів вірусів гри
пу — А, В, С і іи.

Передається хвороба здоро
вим при кашлі, чханні, роз
мові найдрібнішпми крапли
нами слини, слизу, і РИПОМ 
можна також заразитися через 
предмети, якими користувався 
хворий.

Захворювання починається 
раптово: підвищується темпе
ратура до 38—39 градусів, хво
рий скаржиться на сильний 
головний біль, ломоту У всьо
му тілі, слабість. Потім з яв
ляється чхання, нежить, у ма
леньких дітей можуть бути 
судороги. Ці явища є слід
ством отруєння організму про
дуктами життєдіяльності ві
рус а.

Десь па третій — четвертий 
день тсміїераїура знижується, 
але хворий дуже слабкий, по
тіє. Ще через кілька днів всі 
явища проходИть. Після пере
несеної хвороби розвивається 
імунітет, який зберігається 
J—3 роки.

Як треба породитись на ви
падок захворювання грипом?

Хворий повни?!! суворо до
тримуватись постільного ре
жиму І виконувати призна
чення лікаря, щоб запобігти 
ускладненню хвороби. По 
можливості хворого треба ізо
лювати від здорових, особли
во дітей. При чханні, кашлі 
потрібно прикривати рот і ніс 
хусткою. Хворого необхідно 
тепло пкриватн, часто давати 
нити (тепле молоко, чай).

З метою попередження хво
роби необхідно систематично 
провітрювати приміщення, де 
знаходиться хворий. Виділити 
для нього окремий .......
рушник І інші 
вжитку.

Здорові люди при 
.за хворим повинні ...... 
марлеву маску, слідкувати 5а 
чистотою pj'K, обличчя.

Р. МАРТИНОВА, 
лікар Кіровоградської 
міської санепідстапції.

— То скільки буде «два» помножене на 
«два»?

Малюнки Б. КУМАНСЬКОГО.

«Добрий вечір, хліборобе». 
(К). 19.55 — Художній фільм 
.Війна і мир». 4 серія. (М). 

21.30 — «Світ соціалізму»,. (М). 
22.00 — Кольорове телебачен
ня. Мультипанора.ма. (М). 
2.5.00 — Мелодії «Дружби», 
«Співає Дж. Мар'яповпч». 
(М). 24.00 — Новини. (М).

НЕДІЛЯ. II січня. Перша 
проірама. 9.05 - Кольорове 
телебачення. «На зарядку, 
вставай». (М). 9.15 — Новини. 
(М). 9.30 — Для школярів
«Будильник». (М). 10.00 — Му. 
.зичний кіоск. (М) 10.30 — 
Розповіді про НОВИХ ХУДОЖНИ
КІВ. (М). 11.00 ~ Для юна. 
цтва. «Свято .знань». «Шлях 
у науку». (Підсумки космічної 

«Всесвіт поруч»), 
(М).. )2.о0 — «Священні місця 
нашої Батьківщини». («Доро
га життя»), (М). 13.00 — «Ар
хітектура». «Проспект Каліні- 
на в Москві». (М). із.ЗО — Цо. 
кументальпий фільм «Хірург 
ВіііііпсвськиіІ». (М). 14.00 — 
«Сооз нерушимий». Траіісля- 
п/'г, 3 Л?лл|,,а< «Естонська 
і СР.- 19.30—«Клуб кіиомаїїд- 

(М)- 20.40-1 Іовпни 
(М). 2(1.45 — Міжнародна про
грама «Сім днів». (М). 21.30— 
До 100-рІччя з дня народжен
ня Леніна. Фестиваль само
діяльного мистецтва України.

Звітує Тернопільська область. 
(Львів). 22.45 — МультфільЙ 
Для дорослих. (К). 23.15 $
«Камертон доброю настрою?« 
(Одеса).

ПОНЕДІЛОК, 12 .січня. Пер« 
ша програма. 17.10 — 4ц0 л& 
ПІНСЬКИХ МІСЦЯХ». (Кірошй
град). 17.20 — Кінаїсіїіиіаііі/. 
«Делегат у ралу». (КїповП-
іяю^ 'гї40 "* ’Іе-1еві?ТІ. (К& 
І8.00 — Для дітей -.Кіг у чобії- 
гях» Мультфільм. (К). 18.2(1» 
/иі,"!йЬоо1 ДІІІ,ІіаУКІ’ у МоскЭД 
(К). 18.30 — ЗІменем і’сснуб.ій 
к!1* '«Пароль». Прем'єра теле? 
вЬійного художньою фільм?- 
«Ставка більг- -- 
(Польща). 10 і 
20.20 — 1 ’ 
ма «Час» 
оголошення. , 

Художній
«/бамівцям срібщ’ -м$1 
лі». Кінорепортаж. (К). 23 30; 
Гелепісті. (К).

у.'~~.......
. Оільше за життя»« 

' 11 серії, (М)< 
інформаційна програ* 
». (М). 21.15 ~ ПаіЩ

(Кіровограді? 
.І фільм «Hit" 

Ж'її:;,,їїпів0.та.!-

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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