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Центральним Комітет КП України і Президія Верхов
ної Ради Української РСР прийняли.рішення на ознаме
нування 100-рІччя з дня народження творця Комуніс
тичної партії Радянського Союзу і першої в світі соціа
лістичної держави, вождя міжнародного робітничого

■

промовою 
секретар

року має 
угорсько-

Тамара КУЯН, 
секретар комсомольської організації Світло- 
нодської районної електромережі.

шаємо, що завдання 
тичної партії, йдучи в 
розвитком, невпинно 
правильну марксистську 
відь на нові питання обстановки/

Срібний ювілей Угорщини

(Закінчення на 2-й стор.).

БУДАПЕШТ, 3 квітня. Слеш, 
кор. ТАРС Г. Шншкін і А. Семе
нов передають: урочистою сесією 
державних зборів відзначили 
сьогодні трудящі Угорщини своє 
національне свято — 25-річчя 
визволення Радянською Армією.

Почесне місце в залі засідань 
зайняли члени делегацій братніх 
країн, які прибули сюди на свят
кування ювілею. Серед них ра
дянська партійно-урядова деле
гація па чолі з Генеральним сек
ретарем ЦК КПРС Л. І. Бреж
нєвим, делегації НДР, ЧССР, 
ПНР, НРБ, СФРЮ, СРР.

На сесії з великою 
виступив перший 
УСРП Янош Кадар.

День 4 квітня 1945 
особливе значення для
го народу, став початком вели
кого епохального перелому в його 
новій історії, заявив Я. Кадар. 
Багато радянських воїнів відда
ли Своє життя за свободу угор
ського народу. Наша вдячність 
до радянського народу за його

незлічевні жертви глибока і не
минуча. Ми ніколи не забудемо, 
що паш визволитель — Радян
ський Союз!

Після багатьох випробувань і 
розчарувань ваш народ здобув, 
нарешті, справжнього друга в 
особі Радянського Союзу і його 
народу, відзначив Я. Кадар. Не 
можна передати словами мо
ральну і політичну цінність тієї 
підтримки, яку Радянський Союз 
подав нашій країні, нашому на
родові.

Економіка нашої Батьківщини, 
характер її виробництва докорін
но змінились, продовжував про
мовець. З колись відсталої, помі
щицько-капіталістичної країни/ 
вона перетворилась в індустріаль
но-аграрну країну з соціалістич
ною промисловістю і соціаліс
тичним кооперативним сільським 
господарством. Угорський робіт
ничий клас самовідданою працею 
створив і розвинув велику соціа
лістичну промисловість, яка ви
пускає сьогодні в 7,5 раза біль

ВІВТОРОК, 7 квітня 1970 року Ціна 2 коп.

класу і всіх трудящих Володимира Ілліча Леніна про- 
вести 17 квітня 1970 року в м. Києві, приміщенні Палацу 
культури «Україна», спільне урочисте засідання Цен
трального Комітету Комуністичної партії України і Вер
ховної Ради Української Радянської Соціалістичної Рес
публіки.

те продукції, ніж промисловість 
капіталістичної Угорщини в 1938 
році. Аграрна реформа, що лікві
дувала в 1945 році напівфео
дальну систему величезних маєт
ків, змінила умови розвитку 
сільського господарства і була 
революційним кроком вперед. 10 
років тому угорське селянство 3і 
утворенням виробничих коопера
тивів стало па шлях соціалісти1)-« 
його розвитку.

Угорська соціалістична робіт
нича партія, підкреслив далі 
Я. Кадар, керується теорією 
марксизму-ленінізму. Наша пар
тія діє в дусі Леніна, проголо
шуючи, що в своїй роботі вона» 
повинна уникати шаблону і спро
щення складної дійсності. Додер
жуючи вказівок Леніна, ми вва- 

Комуніс- 
иогу з 
шукати» 

відпо- 

О ТОЙ день з дільниці на дільницю летіли теле- 
фонограми: «Завтра, 17 березня, о 17 годині 

комсомольські збори»». А для наших хлопців де
тальнішої розшифровки не треба було. Характер 
роботи виробив у них звичку: на кожне повідом
лення реагувати оперативно і без будь-яких зво
лікань.

На зборах стояло одне питання — підготовка до 
проведення всесоюзного суботника. Першим взяв 
слово директор В. Г. Лук'яненко. Наші кемсоммь- 
ці Басиля Григоровича любовно називають комсо
мольським директором. Бо він завжди ■ в усіх на
ших справах нас підтримує, долом є ас і мораль
но, і матеріально. Тож і виступ його на -борах буй 
про нашу роль у великому за своїми масштабами 

важливому заході і про наші -.ожлевості, зав
дання.

— Наша районна еяектросітка. — сказав В. І. Лу*5я- 
ненко. — справилася л вах.інвнм лавланинм. Дільницю 
свою ми повністю електрифікували ще до 22 грудин ян- 
нулого року. Правда, за внннт» >ч ісситн »ндинідуальнях 
будинків, ям’ нещодавно побу.мвано. У день Всесоюзно- 
:о суГютннка, думаю, й там освітимо .тьмігочцу Ілліча.

Знаете, після цих слів у присутніх якийсь дивний яа- 
сірііі »'явился, юні ■’ додати, щось оа-
тіропоиуватя.

У не можна іробити так. щоб електрифікацію доручи
ти тільки комсомольцям. — з місця почувся гм.-.оі Ь'асаяя 
Шила, папюго кращого < лсьтромонтера.

— Ти бач, який! — зробив ображений ви>. я:. Василь 
Григорович. — Вас можуть неправильно зрозуміти.

— Та ні. Справді. Давайте ми візьмемось за цю слра- 
ву. — підтримав Василя Віктор Соловйон, ■< ж е.-.-тро- 
монтер.

Ми швидко визначили, хто шо робитиме і за що 
відповідатиме. Збори вже були фактично зми
неними, але хлопці ье хотіли розходитись, бони 
оточили директора і все наказували, щоб він сем 
особисто потурбувався про те, щоб всі необхідні 
матеріали були завезені на місця завчасно.

Розійшлися пізно. До мене підійшов В. Г. Луи’яненжо:
— Ну що, Тамаро, останні роботи - розподілимо» завтра 

на виробничих зборах? — запитав.
— Звичайно.
На виробничих зборах робітників РЕСу теж роз

мова про суботник. Домовились, що в цей день 
зробимо ремонт п’яти підстанцій — в с. АндрусФ- 
ці, Золотарівці і Млинку встановимо 12 комплектів 
громозахисту. За цією ділянкою роботи закріпили 
46 чоловік. Решта ж, 55, будуть займатись благо
устроєм території, посадкою дерев.

Три дні лишається до суботнина. А ми вже стої
мо, як кажуть, на старті. На всі трансформаторні 
підстанції завезли необхідні для ремонту і елек
трифікації матеріали. Закупили і виготовили по
трібну кількість комплектів громозахисту, ДОМОВИ
ЛИСЬ із розсадником закупити сто штук фруктових 
і декоративних дерев.

Нетерпляче чекаємо 11 квітня. А особливо — 
комсомольці. Вони вже обійшли всіх своїх підшеф
них новоселів і заявили:

— Можете викидати свої лампи. Запасайтесь 
електричними лампочками.

Якої б сторони нашої комсомольської 
’ діяльності ми не торкались, найважливі

ші, найвагоміші справи вирішує колек
тив. Яким би талановитим не був орга
нізатор, яким би активним не був наш 
комсомольський секретар, а коли його 
не підтримує колектив — не чекай на 
великий успіх у вирішенні будь-якого 
завдання.

Підтримка колективу завжди виходить 
із колективного рішення. Тут питання 
стоїть дуже мудро і разом з тим — ду
же просто. Вирішили на зборах колек
тивно — виконуємо колективно. А як
що вирішив сам — сам і виконуй. Ком
сомольські збори с, перш за все, орга
ном колективного керівництва.

Цій важливій темі було присвячена ді
лова розмова на пленумі обкому 
ЛКСМУ, в якій йшлося про дальше під
вищення ролі комсомольських зборів в 
обласній комсомольській організації в 
світлі вимог Постанови ЦК КПРС «Про 
практику проведення партійних зборів у 
Ярославській міській партійній організа
ції».

— Декілька днів тому, — говорить 
доповідач перший секретар обкому 
ЛКСМУ М, Д. Сиротюк, — закінчив ро- 

• боту XXI з’їзд комсомолу України, який 
став бойовим оглядом звершень молоді 

! Радянської України, її патріотичних 
! справ, демонстрацією непохитної вір- 
! ності юнаків і дівчат ленінським запові- 
’ там, справі Комуністичної партії, геро

їчним традиціям радянського народу. 
Схваливши діяльність Центрального Ко- 

! мітету комсомолу України, спрямовану 
на здійснення завдань комуністичного 
виховання молоді, поставлених партією

З пленуму обкому ЛКСМУ
перед комсомолом, з’їзд накреслив 
програму діяльності комсомольських 
організацій на майбутнє. В резолюції 
з’їзду підкреслюється, що міськкоми, 
райкоми комсомолу, первинні комсо
мольські організації повинні і надалі 
виховувати' у юнаків і дівчат комуніс
тичне ставлення до праці, всемірно роз
вивати трудову ініціативу молоді, соціа
лістичне змагання, мобілізувати всіх на 
боротьбу за підвищення ефективності 
суспільного виробництва.

Посилення виховної ролі молоді не
можливе без дальшого піднесення орга
нізаційної роботи, вдосконалення сти
лю і методів діяльності комітетів ком
сомолу. Тому в резолюції з’їзду велику 
увагу звернуто на питання організацій
но-політичного зміцнення первинних 
комсомольських організацій.

Наприкінці минулого року ЦК партії 
прийняв Постанову «Про практику про
ведення партійних зборів у Ярослав
ській міській партійній організації», яка 
має велике значення, перш за все, для 
первинних комсомольських організацій, 
адже в цій постанові сконцентровано 
питання, що в повній мірі стосуються 
комсомольських зборів, як школи по
літичного виховання молоді.

Виконуючи Постанову Центрального 
Комітету, обком, міськкоми, райкоми, 
комітети первинних комсомольських ор
ганізацій провели певну роботу по вдо
сконаленню стилю, форм і методів ор
ганізаторської та ідейно-виховної ро
боти. В цьому нам допомогли, звичай
но, комсомольські збори.

Комсомольські збори ми називаємо 
школою виховання. Тут молода людина 
бере участь у вирішенні найрізнобічні- 
ших проблем і питань, вчиться принци
повості, громадянства.

Більшість комітетів первинних комсо
мольських організацій сумлінно став
ляться до підготовки й проведення ном- 
сомольських зборів. 1 спід відзначити, 
що в області нагромаджено цікавий 
досвід у цьому питанні.

Активно і по-діловому в комсомоль
ських організаціях області пройшли 
збори по питанню практичної участі 
комсомольців і молоді у виконанні По
станов ЦК КПРС «Про роботу Красно
ярської крайової партійної організації 
по керівництву комсомолом», «Про 50- 
річчя ВЛКСМ і завдання комуністичного 
виховання молоді», по вивченню і ро
з'ясненню документів міжнародної На
ради Комуністичних і робітничих пар
тій, вивченню Тез ЦК КПРС «До 100- 
річчя з дня народження В. І, Леніна».

З великим патріотичним піднесенням 
на зборах в первинних комсомольських 
організаціях обговорювались плани по 
гідній зустрічі 100-річчя з дня народ
ження В. І. Леніна. До Ленінського юві
лею комсомольці і молодь’ взяли підви
щені соціалістичні зобов'язання, роз
горнули широке змагання за достроко
ве виконання завдань п'ятирічки, актив
но включились у Всесоюзний Ленін
ський залік.

Великий ентузіазм викликав у комсо
моли області Лист ЦК КПРС, Ради Мі
ністрів Союзу РСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 

перинним радянським. пр.хцк. піл новим 
і комсомольським організаціям, трудя
щим Радянського Союзу «Про поліп
шення використання резервів вироб
ництва і посилення режиму економи в 
народному господарстві». Обговоривши 
його, юнаки та дівчата одностайно схва
лили і підтримали цей донумент? визна
чили конкретні шляхи своєї участі у ви
конанні настанов партії і уряду.

Багато комсомольських зборів сприя
ють росту творчої активності і ініціати
ви комсомольців, виховують у них сві
дому дисципліну і організованість, по
чуття колективізму. У результаті вико
нання їх рішень виникло чимало цікавих 
справ, одержали дальший розвиток ко
рисні починання молоді. З комсомоль
ських зборів тракторних бригад Василя 
Моторного з Новоархангельського ра
йону та Івана Пономаренка з Новоужра- 
інського району, наприклад, почався ма
совий рух молодих хліборобів за висо
ку культуру землеробства, в якому бра
ло участь 87 тракторних бригад області.

Новим важливим дорученням партії 
стало для комсомолу розгортання ма
сового руху юнаків та дівчат за оволо
діння сільськогосподарськими профе
сіями, У промові на III Всесоюзному 
з’їзді колгоспників Генеральний секре
тар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв висловив 
впевненість, що комсомол візьметься 
за цю справу і в найближчому майбут
ньому тисячі комсомольців і молоді ся
дуть за трактори, комбайни, автомобі
лі, стануть меліораторами, електрона
ми, механізаторами тваринницьких 
ферм.

(Продовження на 2-й стор.|.



_____ _ 2 стор. „Молодив комунар* 7 квітня 1070 рову

ДОРОГІ
НАМ
ЛЕНІНСЬКІ
МІСЦЯ

.11 ЕННІ ГРАД. Вулиця Болот
на, будинок 3/17. Тут, біля бу
динку Лсонопсько-Удсльнипської 
районної думи 16 жовтня 1917 
року відбулося розширене засі
дання ЦК РСДРП(б) під керів
ництвом В. І. Леніна. На цьому 
засіданні всупереч проти дії ка
пітулянтів Зінов’єва і Каменева 
було підтверджено резолюцію 
ЦК від 10 жовтня про збройне 
повстання і обрано військово- 
революційний центр для прак
тичного керівництва повстан
ням.

(Фотохроніка РАТАУ).

Срібний
(Закінчення. Початок на 1-й стор.). 

яка змінюється, шукати відповід
не розв’язання' нових завдань;

Беручи участь у міжнародній 
діяльності соціалістичних країн,- 
в організації Варшавського дого-, 
вору і в роботі Ради Економіч
ної Взаємодопомоги, заявив про
мовець, ми служимо інтересам- 
свого народу, додержуємо прин
ципів інтернаціоналізму.

Народи і уряди Європи повин
ні створити систему колективної 
безпеки, забезпечити міцний мир 
на нашому континенті. Ми з са
мого початку засуджували і за-, 
суджуємо агресивну війну США 
проти в’єтнамського народу. _Мп 
засуджуємо також провокації в- 
Лаосі і Камбоджі, які свідчать- 
про те, що імперіалістичні аван
тюристи хочуть знову залити мо-< 
рем вогню весь Індокитай. Ми 
засуджуємо поведінку Ізраїль-, 
ськнх урядових кіл і тих, хто їх. 
заохочує, бо вони перешкоджа
ють тим самим мирному врегулю
ванню конфлікту па Близькому 
Сході.

Наприкінці Я. Кадар заявив/ 
іцо найістотнішим фактором зов
нішньої політики УНР, найміц-. 
ПІШОЮ’ основою мирного ЖИТТЯ,' 
соціалістичного майбутнього і 
національної незалежності наро
ду є угорсько-радянська дружба.•

Нинішній рік — рік великих 
ювілеїв. Цієї весни ми разом- 
святкуємо • 25-у річницю визво
лення нашої Батьківщини і 100- 
річчя з дня народження велико
го вождя міжнародного робітни
чого класу Володимира Ілліча- 
Леніна. Ленін, Радянський Союз/ 
визволення угорського народу —- 
для нас цс невіддільні одне від. 
одного поняття, підкреслив 
Я. Кадар. З твердою рішимістю і 
згуртовано ми будемо її далі йти 
вперед по шляху будівництва 
соціалізму, пліч-о-пліч з нашими 
друзями і братами — народами 
Радянського Союзу і соціалістич
них країн.

Потім виступив Генеральний, 
секретар ЦК КПРС Л. І. Бреж
нєв.

Чверть століття віДділяє нао 
від тих днів коли перед народом- 
Угорщини відкрилася світла пер
спектива будівництва нового 
життя, заявив Л І. Брежнєв. І

ювілей Угорщини
сьогодні, коли в думці оглядаєш 
весь пройдений відтоді шлях, з 
особливою гостротою, немовби 
заново бачиш значення, мас
штаб і глибину революційних 
змін на угорській землі.

Нам, радянським людям, ска
зав далі промовець, приємно усві
домлювати, то з соціалістичною 
Угорщиною, з її народом нас 
об’єднують справді братерські 
відносини. В сьогоднішньому на
шому співробітництві ми бачимо 
живе втілення ідей інтернаціо
налізму, які заповів нам Володи
мир Ілліч Ленін. Ми бачимо в 
ньому продовження тих історич
них "традицій дружби і братер
ства, за які виступали угорські, 
інтернаціоналісти.’ за які йшли па» 
смерть угорські комуністи-під- 
пільники, за які бились радянські 
солдати, що визволяли Європу 
від фашистського ярма. Наша 
дружба — це дружба революціоне
рів, однодумців/ будівників ново
го суспільства.

Ми з повною підставою може
мо сказати — на всіх вирішаль
них ділянках боротьби за мир,* 
демократію і соціалізм, боротьби 
проти імперіалізму ми перебу
ваємо поруч, діємо разом, відчу
ваючи постійну товариську під
тримку один одного.

Л. 1. Брежнєв далі відзначив,' 
що велике задоволення викликав 
у радянських людей міцніюче- 
економічне співробітництво Э 
Угорською Народною Республі
кою. За два десятиріччя товаро
оборот між нашими країнами- 
збільшився у ЗО раз. З великою 
взаємною користю розвивається- 
спеціалізація і кооперування у 
ряді галузей народного госпо
дарства. Значну роль відігра
ють у цій галузі рішення, колек
тивно вироблені країнами, які 
входять до Ради Економічної 
Взаємодопомоги.

Комуністичні партії і уряди 
країн соціалістичної співдруж
ності виступають за усунення всіх 
джерел конфліктів і тертя, за 
реалізацію широкої позитивної 
програми європейського миру, 
співробітництва і добросусід- 
ства. підкреслив Л І. Брежнєв. 
Звичайно, ми добре розуміємо, 
що повне розв’язання проблеми 
європейської безпеки — справа 
важка, тривала. Тут однією на

радою не обійтися. Але важливо 
почати. Такий підхід, розрахова
ний на практичне просування по 
шляху зміцнення миру, і ліг в 
основу пропозицій соціалістич
них країн про порядок денний за
гальноєвропейської паради. Ми 
переконані, що при конструктив
ному ставленні заінтересованих 
держав гака загально-європей
ська зустріч дасть чималу ко
ристь не тільки для Європи, а и 
для всього світу.

Допомога героїчному народові 
В’єтнаму, підтримка справедли
вої боротьби арабських народів 
за ліквідацію наслідків ізраїль
ської агресії, за відновлення ми
ру на Близькому Сході — все 
це для нас, комуністів, — ленін
ський курс у зовнішній політи
ці, і ми твердо будемо його до
держуватись, підкреслив промо
вець. Ми з оптимізмом дивимося 
в майбутнє і впевнені, що наро
ди соціалістичних країн, керовані 
Марксистсько-ленінськими пар
тіями, доб'ються нових великих 
перемог на своєму славному шля
ху, а їх братерське співробітни
цтво неухильно розширятиметься 
па благо миру і прогресу всього 
людства.

Напередодні свята всіх трудя
щих — сторіччя з дня народ
ження Володимира Ілліча Лені
на — ми, комуністи, з гордістю 
говоримо про успіхи великої ле
нінської справи. З ім’ям Леніна, 
з його ідеями нерозривно зв’я
зані всі найважливіші революцій
ні події нашої епохи. Торжество 
ленінської справи яскраво вира
жене і в сьогоднішньому вели
кому святі угорського народу, 
який впевнено йде делійським 
шляхом. :

Л. І, Брежнєв передав уро
чистим зборам подарунок — 
портрет Володимира Ілліча Ле
ніна фоботп відомого радянсько
го художника Васильєва і поба
жав великих успіхів та нових до-« 
сягнень у будівництві розвину
того соціалістичного суспільства 
всім громадянам Угорської На
родної Республіки

З вітальними промовами до 
учасників сесії, які представля
ють 10-мільйоннпй народ УНР, 
звернулись також глави інших 
делегацій, що прибули па свят
кування

ирішувати колективно, діяти принципово
(Продовження. Початок на 1-й стор.).

Комсомол області гаряче відгукнувся 
Нр заклик партії. В кожній первинній 
Комсомольській організації проведені 
збори, на яких юнаки та дівчата висло
вили бажання про набуття професії ме
ханізатора. Учні — комсомольці Тиш- 
ківськоі середньої школи Добровс- 
л'ичківсокого району на своїх зборах 
вирішили просити правління колгоспу 
їм. Ульянова організувати для старшо
класників післяурочні курси по підго
товці трактористів-машиністів. Прав
ління колгоспу пішло назустріч, і зараз 
учні здобуваюто спеціальність тракто
риста і разом з атестатом зрілості 
одержать атестат механізатора.

Зросла роль зборів у розвитку внут- 
рікомсомольської демократії, посилен
ня контролю за роботою комсомоль
ських органів. На обговорення часто ви
носяться звіти членів комітету ЛКСМУ, 
штабів «Комсомольського прожектора», 
різних громадських комісій і рад, а та
кож рядових членів ВЛКСМ, про їх 
громадську та виробничу діяльність, за
гальноосвітнє і політичне навчання мо
лоді, дотримання норм комсомольсько
го життя і вимог Статуту ВЛКСМ. Така 
практика дає свої результати.

Питання підвищення загальноосвітнього і 
політичного рівня комсомольців і молоді не
одноразово піднімалося на комсомольських 
зборах и колгоспах ім. Калініна Новоархан- 
гельського району та «Правда» Добропслич- 
ківського району.

Постійний контроль за навчанням комсо
мольців з боку комітету комсомолу дав по- 
ОІІГИВНІ НАСЛІДКИ. В КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОіН'ДІі І за * 
ДІЯХ колгоспів вищу І середню освіту ВІДПО
ВІДНО мають 91 і 72 проценти комсомольців а 
ТІ, що не мають середньої, здобувають її у 
вечірніх школах та при консультпунктах за- 
очпїіх шкіл.

Більшість комсомольських організацій з ве

ликою відповідальністю підходять до вибору 
черги дня, постійно турбуються, щоб питан
ня, які виноейться на реэгляд зборів, повні
ше відповідали сучасним вимогам до ком
сомольської роботи, ііїііресам і запитам юна
ків та дівчат.

Постійна турбота Добровелнчківського, 
Олександрійського, НовоархангельсЬкого та 
деяких інших райкомів комсомолу, комітетів 
комсомолу первПпніїх комсомольських органі
зацій цих районів про поліпшення змісту, ак
туальності і діловитості комсомольських збо
рів, залучення до їх підготовки і проведення 
більшості допомогли підняти відповідаль
ність кожного члена ВЛКСМ ва роботу своєї 
організації, залучити юнаків і дівчат до уп
равління громадськими справами.

Комітети комсомолу, первинні комсомольські 
організації постійно шукають нових форм 
проведення зборів. Дедалі більше в практи
ку роботи їх входять тематичні збори «Як ти 
виконуєш заповіти Ілліча?*, «Якщо тобі ком
сомолець ім’я», «Який ти, паш сучаснику?», 
«Звіряємо крок но Іллічу», «Твоя професія, 
комсомол» тощо.

Традиційними стали тематичні комсомоль
ські збори в колгоспі ім. Леніна села Прото- 
попівки Олександрійського району. Комсо
мольці і молодь проводять їх у день народ
ження В. Г. Леніна.

Основним змістом цих зборів є складання 
трудових рапортів юнаків і дівчат в спеціаль
но виготовлену скриньку. Юнаки і дівчата та
ким чином висловлюють вірність заповітам 
вождя. Перед початком зборів нерідко органі- 
товустьсп прослуховувапня грамзаписів про
мов В. і. Леніна.

У комсомольських організаціях Бобринець- 
кого, Устинівського, Олександрійського райо
нів практикуються звіти членів ВЛКСМ на 
комсомольських зборах про виконання дору
чень та статутних вимог.

Згадані форми підносять значення 
зборів, роль членів ВЛКСМ, як передо
вої частини молоді, відповідальність 
комсомольців за стан справ у питанні 
виховання юнаків та дівчат.

На жаль, у практиці підготовки і про
ведення комсомольських зборів є непо
одинокі випадки порушення статутних 
вимог.

У лютому на бюро обкому комсомо

лу було заслухано Новоукраїнську ра
йонну комсомольську організацію по 
питанню «Роль комсомольських зборів 
у вихованні громадсько-політичної і 
трудової активності юнаків і дівчат».

У цьому районі є значна кількість 
комсомольських організацій, в яких рід
ко проводяться збори, а там, де прово
дяться, рівень їх не відповідає вимогам 
сьогоднішнього дня.

У комсомольських організаціях Рівнянської 
середньої школи № 2. Новомпколаївської
восьмирічної, колгоспів ім. Кірова, ім. Фрунзе 
та деяких інших збори проходять нерегуляр
но і па низькому організаційно-політичному 
рівні.

Як результат такого стану в первинних ком
сомольських організаціях району вкрай сла
бо вирішуються питання комсомольської ро
боти.

Райком комсомолу, первинні комсо
мольські організації випустили з поля 
зору питання проведення Ленінського 
заліку. Ні для кого нема секрету, що в 
багатьох випадках збори проводяться 
нерегулярно, комсомольці не хочуть 
ходити на них.

В комсомольській організації Голов- 
ківського вугільного розрізу м. Олек
сандрії за 3 останні роки проведено 
всього лише 10 комсомольських зборів, 
включаючи і звітно-виборні. Вражає 
низька явка комсомольців на зборах. 
Майже на кожні збори з’являються тут 
не більше 65 процентів усього складу 
цієї організації. Тільки в цьому році 
після того, як Олександрійський міськ
ком комсомолу вжив заходів, робота в 
згаданій організації поліпшилась.

Вивчення справ на місцях показує, 
що майже в кожній міській і районній 
комсомольських організаціях є частина 
організацій, де проводиться 4—6 зборів 
на рік. Гірше того, не проводяться ком
сомольські збори в групах, бригадах, 
відділкових організаціях.

На жаль, в області є ряд первинних 
комсомольських організацій, говорить
ся в доповіді, які розглядають на збо
рах нецікаві, мало потрібні або не 
компетентні для комсомолу питання.

Хіба можуть націлити на щось головне та
кі питання, які розглядаються в первинній 
комсомольській організації колгоспу «Більшо
вик» Устинівського району: «Про проведення 
комсомольського свята» (навіть не вказу
ється якого). «Стан сплати членських внес
ків» і т. п.

Звичайно, що така тематика не привабить 
комсомольців на збори. І, як правило, збори 
тут проходять прн низькій явці.

Такі випадки трапляються тому, що райко
ми комсомолу не глибоко аналізують діяль
ність первинних організацій, не вникають в 
зміст комсомольських зборів. Відповідальні 
працівники, буваючи в первинних організа
ціях мало подають їм практичної допомоги.

Останнім часом в багатьох первинних 
комсомольських організаціях стали рід
ше обговорювати питання ідейно-полі
тичного характеру. Це стосується Зна- 
м янського, Долинського, Кіровоград
ського, Олександрійського та Новоук- 
раїнського районів.

Готувати збори — це значить радити
ся з молоддю, побувати у гущі вироб
ництва, місцях, де молодь працює, нав
чається, відпочиває, проводить своє до
звілля. Потрібно, щоб в підготовку збо
рів було залучено якнайбільше комсо
мольців. Одним слід доручити оформ
лення приміщення, іншим — явку ком
сомольців і запрошення гостей, третім 
— працювати над проектом рішення 
і т. д. Тоді кожен з них не буде почува
ти себе гостем, сторонньою людиною 
на зборах.

Дійсно, по такому шляху при підго
товці зборів йдуть комсомольські орга
нізації Добровеличківського, Гайворон- 
ського, Петрівського, Світловодського 
районів, міст Олександрії та Кірово
града.



1 квітня 1970 року- „Молодий комунар“ о стор.
цЛЦБЮТ

молодих

І ПЕРША!
їй незабаром сповниться 

вісімнадцять літ. За плечи
ма — вісім класів, а попере- 
де — ціле життя. Як почи
на ги його, де віднайти себе? 
Перши неторована стежка 
привела дівчину на молочно
товарну ферму колгоспу іме
ні 40-річчя Жовтня Доліїн- 
ського району. Завідуюча 
фермою Євгенія Судима по
ради.іа світлоокій юнці прий
няти групу петс'лів. Спочатку 
Валя Жежель доглядала )2 
голій, а потім •— аж двад
цять п’ять

Швидко освоїла справу. 
Навчилася користуваї нея 

електродоїльними апаратами.
Незабаром з пете.чіа стали 

добрі корівки. Уважна, дбай
лива. Валентина домоглася 
незабаром першості в зма
ганні. і перехідний Червоний 
*44110.1 другий рік красує- 

біля її робочого місця.
По І і і більше кілограмів 

молока одержує вона зараз 
під кожної корови щодоби. 
А під рекордисток Вишень
ки. Голубки. Каштанки — 
но 20.

Г. позняк.
Долниський район.

ЕКЗАМЕН 
ВИТРИМАВ

Для КОМСОМОЛЬЦЯ Григорія 
Четвертака поява в районі 
нової кінострічки н$се чима
ло роботи. Тоді він збирає 
псі реклами, анотації про 
цЄ(! фільм і йде на ферми, в 
Тракторні стани, громадські 
двори — туди, де завжди 
Ліодно.

Коротка бесіда про новий 
кінофільм пе залишить бай
дужим трудівника. А якщо в 
новинці головну роль вико
нує улюблений актор, то ба
жання подивитись її вже не 
покидає.

Кілька місяців відділяють 
пас під перших днів роботи 
Григорія. Кіноустановка села 
Новомиколаївки вже увійшла 
в число кращих в районі. А 
в четвертому кварталі за 
виконання завдання Григо
рій Четвертак зайняв друге 
(Місце в області. За ці успіхи 
комсомольця нагороджено 
Почесною грамотою облас- 

1 управління кінофікації 
Гак склав молодий кіноме
ханік свій практичний екза
мен на любов до професії.

Успішно працює комсомо
лець Четвертак і в ювілей
ному році. Молодий кіноме
ханік зобов’язався план чо
тирьох місяців виконати до 
дня ювілею і.тліча.

М. ОПРИШКО. 
смг. Новгородка.

творчої 
дружби
МОЛОДІ ЧЕХИ

І СЛОВАКИ 
ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ
З ДОСВІДОМ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
РОБОТИ

Па них чекали червоні гвоздики. 
Незважаючи іГа пізній час, моло
дих чехословаків, які прибули на 
Кіровоградщнну, на привокзальну 
площу прийшли десятки юнаків і 
дівчат Кіровограда. Гостей схви
лювала тепла зустріч.

— Ми щиро вдячні вам за гос
тинність, — говорить керівник гру
пи технік з міста Банська-Бпстри- 
ця Вільям Лопгауер. — Зараз в 
Чехословаччині створюється єдина 
спілка молоді. На Україну прибу
ло 260 молодих чехів і словаків 
для ознайомлення з досвідом ком
сомольських організацій. Наша 
група з двадцяти шести чоловік 
має намір познайомитись з діяль
ністю комсомольців вашої області. 
Сподіваємося, що ми матимемо 
можливість побачити, чим живе, 
над чим працює комсомол. Цс до- 

"поможе нам в роботі по створен
ню пової єдиної спілки чехосло
вацької молоді...

Гостей вітає перший .секретар 
Кіровоградського міськкому ком
сомолу А. Ніцой:

— Кіровоградщина зустрічає 
вас, дорогі друзі, з доброю гостин
ністю. Ми зробимо все для того, 
щоб ви якомога повніше дізналися 
про справи, які вирішує комсо
мольська організація області. Хай 
наше знайомство послужить ін
тернаціональній єдності молоді 
братніх соціалістичних країн. Лас
каво просимо!

-гі ------ :----- —----------- :--------

В обкомі комсомолу того дня 
відбулася зустріч чехословацької 
молоді з членами бюро та праців
никами обкому. Розповіли про се
бе коротко майстер хімічного за
воду Рудольф Марічек і учениця 
технікуму Марія Всчерова, зоотех
нік Владислав Палфі. керівник 
молодіжної організації Антон Ме
лу ш — всі двадцять шість членів 
делегації. З великим інтересом во
ни заслухали доповідь першого 
секретаря обкому комсомолу М. Д. 
Сиротюка «Основні напрямки в 
робочі обласної комсомольської 
організації».

Зарубіжні друзі відвідали завод 
тракторних агрегатів. Тут чехословаць
ка молоді, ознайомилася з роботою за
водської комсомольської організації. 
Гості відзначали широке коло питань, 
які вирішує комітет комсомолу, залу
чаючи молодих робітників до участі в 
розв’язанні виробничих та ідейно-полі
тичних завдань шведського колективу.

Запам’ятається надовго Антону Бухті. 
Яку Молнару та їх друзям зустріч зі 
студентами кіровоградського інституту 
сільськогосподарського машинобудуван
ня. і, можливо, не стільки квітами, 
знаком теплої уваги, а щирим словом 
привіту, відчуттям єдності помислів мо
лоді братніх країн. Товаришів з ЧССР 
зацікавила розповідь господарів про 
тісний зв’язок вузу з підприємством — 
іаводом «Червона зірка».

Широка і різноманітна програма 
перебування групи чехословацької 
молоді. Вечірньої пори воші відві
дали садибу корифея українського 
театру Івана Карпепка-Карого — 
хутір «Надію», а пранці їх чекала 
ділова зустріч в Зпам’япському 

міськкомі партії, де вони, послуха
ли бесіду на тему «Партія і комсо
мол». На прикладі участі., комсо
мольців і молоді Знам’янського 
району в поході за комплексну ме
ханізацію тваринницьких ферм, в 
організації двозмінної роботи па 
фермах вони дізналися, як комсо
мольські комітети допомагають 
районній партійній організації ви
рішувати кардинальні питання роз
витку сільськогосподарського ви
робництва, як .гіервиніїі партійні 
організації допомагають комсо
молові у справі трудового і полі
тичного виховання молоді.

Юнаки і дівчата з ЧССР переко
налися в цьому, побувавши в кол
госпі ім Дзержипського. На мо
лочно-товарній фермі діє комсо
мольська група, яку очолює пере
можець республіканського кон
курсу доярок Людмила Крппоруч- 
ко Саме завдяки ініціативі, твор
чому пошуку комсомольців, ферма 
стала високопродуктивним механі
зованим підприємством, розгорну
лася боротьба за естетику вироб
ництва. успішно вирішується пи
танім кадрів

•Молоді чсхословаки відвідали комсо
мольську організацію місцевої Панта- 
зіївської середньої школи. їм розпові
ли про тісний зп’язок шкільної комсо- 
молії з комсомольською організацією 
артілі, про тс. як ця співдружність до
помагає всебічно розп’язупати пробле
ми профорієнтації учнів.

У шахтарській Олександрії, v 

виконкомі міськради юнаки і дів
чата з ЧССР послухали бесіду на 
гему «Радянська влада і комсо
мол». Сотні молодих олексапдрій- 
ців представляють комсомол в ор
ганах Радянської влади. Сумлін
ною працею, комсомольським го
рінням завоювали вони народне 
довір’я. Члени делегації відзнача
ють коло проблем, які разом зі 
старшими товаришами вирішують 
молоді депутати.

Того ж дня чехословацька .мо
лодь зустрілася з комсомольцями 
заводу залізобетонних виробів міс
та Світловодська, де ознайомила
ся з організацією соціалістичного 
змагання серед молодих робітни
ків. відвідала колишню комсо
мольську будову Кременчуцьку 
гідроелектростанцію

Па вечорі дружби, що відбувся 
в Світловодському Палаці культу
ри імені В. 1. Леніна, керівник гру
ші Вільям Лопгауер щиро сказав:

— Наша група по-справжньому 
вражена і теплом ваших сердець 
і вашими, грандіозними ділами, які 
ви звершуєте в ім’я Вітчизни. Нам 
є іцо повезти па батьківщину, є 
про що розповісти чехословацькій 
молоді.

В заключний день перебування 
юнаків і дівчат .з ЧССР відбуде
ться зустріч у виконкомі обласної 
Ради депутатів трудящих та в об
комі КП України.

(Закінчення).
Цього не можна сказати про Ульянов

ську, Голованівську, Новомиргородську, 
Новоархангельську районні комсомоль
ські організації. Тут в обговоренні допо
відей на зборах бере участь 7—10 про
центів комсомольців, до підготовки збо
рів залучається вузьке коло активу.

В комсомольській організації колгоспу 
ім. Щорса Новоархангельського району 
збори проходять сіро, в обговоренні до
повіді, як правило, приймають участь 
3_5 членів ВЛКСМ. Комсомольська ор
ганізація самоусунулась від питання ро- 
ооти з кадрами.

Важливу роль в комсомольських збо
рах, підкреслює т. Сиротюк, відіграють 
їх рішення. Від того, яке рішення прий
муть збори, по суті, залежатиме діяль
ність комсомольської організації в май
бутньому. Потрібні такі рішення, які б 
ставили відповідні завдання перед кож
ним комсомольцем, перед кожною гру
пою, цеховою організацією. І не тільки 
ставити, а й підказувати, як діяти, як за
стосувати свою ініціативу, винахідливість.

Досвід кращих комітетів показує, що 
в багатьох випадках доцільніше замість 
багатоповерхових рішень приймати ко
роткий діловий план дій.

Однак, деякі первинні комсомольські 
організації ще не позбулися-декларатив
ності, неконкретності в прийнятті рішень. 

Трапляється н такс, що навіть постанови бю
ро райкому комсомолу не служать повчальним 
прикладом для первинних організацій в пи
таннях вироблення власних рішень.

Що, власне кажучи, треба робити первинній 
комсомольській організації колгоспу ім. Леніна 
Новгородківського району для виконання по
станови бюро райкому комсомолу, прийнятої 
після заслуховування питання «Про роботу 
гуртків комсомольської політосвіти» п цін ар
тілі. в постанові записано лише один пункт: 
’Вказати на незадовільний стан роботи гуртка 
и^ітосвіти».
■^ЕРІДКО в практиці комсомольських

’ організацій області недооцінюється 
роль зборів у вихованні в юнаків і дів
чат свідомої дисципліни, високої особис
тої відповідальності за свої вчинки, а та
кож за долю товаришів.

У минулому році кілька учнів профе

сійно-технічного училища № 4 в різний 
час тричі організували пограбування гро
мадян міста Кіровограда. Сам випадок 
колективного розбою надзвичайно три
вожний. Злочинці повинні були понести 
справедливу кару, а комсомольські збо
ри мали стати місцем великої розмови, 
засудженням аморальних вчинків.

Проте не про посилення виховної ро
боти серед комсомольців і неспілковоі 
молоді йшла розмова на відкритих ком
сомольських зборах профтехучилища. 
Комсомольські збори взяли під захист 
злочинців.

Окремі комсомольські організації вза. 
галі залишають поза увагою правопо
рушення комсомольців, не виносять на 
розгляд зборів питань порушення Ста
туту ВЛКСМ.

На жаль, відзначає доповідач, для окремих 
первинних комсомольських організацій не ста
ли незаперечним законом вимоги Статуту 
ВЛКСМ по питаннях прийому в комсомол на 
зборах. Як наслідок, и області мали місце 
серйозні недоліки з врученням комсомольських 
квитків, за що наша обласна організація під
давалася гострій критиці. Більшість міських, 
районних комітетів комсомолу значно поліп
шили цю роботу. Проте такі райони, як ііов- 
городківський не вжили дійових заходів до 
поліпшення цієї справи, стали навіть на шлях 
окозамилювання. Новгородківськнй райком 
комсомолу в минулому році вручив комсо
мольські документи з значним запізненням, 
квартальні звіти складалися неправильно.
ТГТ ОТРІБНО відзначити, констатує допо-

" відач, що окремі комітети комсомо
лу відводять зовсім незначну роль ком
сомольським дорученням. Про це свід
чать підсумки річної звірки членів 
ВЛКСМ.

11 Ір недостатньо використовуються 
комсомольські збори для наведення на
лежного порядку в обліку комсомольців.

Серйозні претензії треба пред’явити 
до становища в комітетах комсомолу на 
правах райкомів у питанні проведення 
активів. Хіба не хвилює комітети комсо
молу заводу «Червона зірка» і інституту 
сільськогосподарського машинобудуван
ня, що в них за 1969 рік проведено всьо
го по 2 активи? А ми говоримо за систе
матичне проведення зборів в первинних 
організаціях.

Рідке явище в практиці міськкомів І 
райкомів — обговорення на бюро звітів 
комітетів комсомолу про підвищення 
виховної ефективності зборів, узагаль
нення позитивного досвіду.

РИЄМНО відзначити, що в більшості 
випадків комсомольські збори про

ходять з участю старших товаришів. 
Особливо це видно на практиці комсо
мольських зборів, які проводяться в пер
винних організаціях Добровеличківсько- 
го, Компаніївського, Петрівського та Ма- 
ловисківського районів. Ми вдячні пар
тійним органам за ту повсякденну тур
боту, яку вони проявляють до комсо
молу.

Великі і відповідальні завдання стоять 
напередодні славного ювілею перед 
комсомольськими організаціями області, 
говорить на закінчення доповідач. Не
щодавно тракторна бригада досвідчено
го механізатора країни О. В. Гіталова 
виступила з ініціативою розгорнути по
хід за максимальне використання ресур
сів, за економію у всьому в колгоспах, 
радгоспах, на підприємствах, на кожно
му робочому місці, за те, щоб не було 
відстаючих бригад, ферм, змін, дільниць, 
цехів.

Ініціатива механізаторів схвалена об
ласним комітетом партії. Водночас бюро 
обкому партії зобов’язало всі комсо
мольські організації обговорити та під
тримати патріотичне починання. Коміте
ти комсомолу повинні, не гаючи часу, 
скликати комсомольські збори і обгово
рити ПОЧИН ГІТсіЛОВЦІВ.

Потрібно широко розгорнути роз'яс
нення матеріалів XXI з'їзду комсомолу 
України в кожній первинній бригадній, 
цеховій, факультетській, класній комсо
мольських організаціях та комсомоль
ських групах, В цій важливій справі ма
ють чимало зробити делегати з’їзду.

10 квітня в усіх первинних організаціях 
нашої країни пройдуть Всесоюзні комсо
мольські збори «По-ленінськи працюва
ти, вчитися і жити». Це будуть відкриті 
збори. Важливо запросити на цю зустріч 
ветеранів партії і комсомолу, передови-

ків виробництва, юнаків і дівчат, які 
не вступили до лав ВЛКСМ.

Основними питаннями на цих зборах 
повинні бути питання підведення підсум
ків 4-го етапу Ленінського заліку, рапорт 
про виконання соціалістичних зобов’я- 
зань.

Необхідно потурбуватися про те, щоб 
урочистість зборів поєдналася з глибо
ким аналізом того, що зроблено і що ще 
потрібно буде зробити. Нині, напередо
дні ювілею багато юнаків та дівчат, мо
лодих робітників і колгоспників готую
ться вступити в ряди Ленінського комсо
молу. Хай Всесоюзні збори стануть для 
них цим рубежем о житті, хай вони 
одержуть комсомольський квиток в цей 
знаменний для комсомолу час.

Багато сьогодні справ у комсомолі? об
ласті. І всі вони спрямовані на гідну зу
стріч історичної дати — 100-річчя з 
дня народження В. І. Леніна.

Кожного разу, звертаючись до ленін
ських заповітів, документів партії про
комсомол, ми знаходимо в них ключ до 
вирішення організаційних і політичних 
завдань нашої Спілки.

У Леніна, партії комсомол вчиться вір
ності революції, комунізму. І багатоти
сячна обласна комсомолів, всі юнаки і 
дівчата прагнуть бути гідними нашого 
славного часу.

Важливі питання організаторської ро
боти комсомольських комітетів поруши
ли у виступах на пленумі перший секре
тар Олександрійського міськкому 
ЛКСМУ В. Мяснянкін, секретар комсо
мольської організації механоскладаль
ного цеху № 4 заводу «Червона зірка» 
Г. Борман, перший секретар Кіровоград
ського міськкому комсомолу А. Ніцой, 
машиніст електровоза станції Знам'янки 
М. Тимофеев, секретар парторганізації 
колгоспу імені Орджонікідзе Новгород
ківського району В. Коршенко, перший 
секретар Гайворонського райкому ком
сомолу В. Вансович та інші.

Одностайно учасники пленуму схвали
ли постанову, спрямовану на дальше по
вішення внутріспілкової роботи комсо
мольських організацій області. J
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Вражень, 
вражень!
ШКІЛЬНИЙ ТУРИСТСЬКИЙ ПОЇЗД 

«КІРОВОГРАД-70» ПОВЕРНУВСЯ

З ПОДОРОЖІ ПО МІСТАХ-ГЕРОЯХ

СЕРПИ Кучеренко явно хвилювався, пря
муючи до поїзда. Згадав, як друзі-восьмй- 

класииюі Спиьківеької школи наказували:
— Обов'язково побувай у музеї В. І. Леніна.
— 1 и історичному музеї побувай.
— А в Одесі відвідай Нерубаївські казаком- 

би, оперний теагр, — радили інші,
Підняв валізку, зайшов до «свого» десятого 

вагону. Нові друзі — Сашко, Микола, Іван. 
Виявляється всі вони займаються спортом. А 
Сашко Лащенко не тільки снортсмен-розряд- 
ник, пін — інструктор по спорту, навчає стрі
ляти своїх молодших друзів Могнльнянської 
школи. Є про що поговорити з новими знайо
мими. Зав’язується жвава розмова. Та в цей 
час з гучномовця голос диктора:

— Юні туристи, юні любителі мандрівок! 
Сьогодні шкільний туристський поїзд «Кірово- 
град-70» залишає рідне місто і мчить до сто
лиці нашої республіки — старовинного Киева.

450 туристів, піонерів та комсомольців з усіх 
районів Кіровоградщини, замовкають, слухаю
чи розповідь про маршрут, визначні місця, які 
відвідають,

У сьомому вагоні заспівує Таня Костюк, де
сятикласниця Куйбишевської середньої ШКОЛИ. 
В цьому вагоні їдуть переважно її .земляки — 
бобрипчани. Жоден концерт в школі не иро-

„Заходьте",- 
запрошуе Микола

Олуфріївсьюіп комбінат побутового обслуговуван
ня населення справив новосілля. І хоч тільки недав
ни відкрилися двері нового приміщення, число замов
ників зростає, Ідуть і йдуть за послугами. А з ними 
одержують тут гарний настрій.

Той," хто заходить у приміщення, відразу відчуває 
приємний затишок. У кожній кімнаті виробничих це
хів дихає творча напруга і якась свіжість, молода тур
ботливість. А не тому, що серед майстрів переважно 
молодь.

Ось комсомолець Коля Різник. Після середньої ШКОЛИ ВІН 
закінчив спеціальне техучилище і зараз працює майстром 
но ремонту електрообладнання. А вже «по сумісництву» 
взявся за заправку кулькових авторучок. Тож і товпиться бі
ли нього юрба дітлахів. 11с у школі велика перерва, от учні 
й поспішили до Колі.

— Не поспішайте, всім заправлю. — запевияе він хлопців.
У цей же час його товариш Віктор Бут, прихопивши валіз

ку з похідними інструментами, поспішає до когось додому 
ремонтувати швейну машину.

Швидко проходить коридором Коля Сажка, фотограф. Тис
нуть на нього замовники. Тож і треба йому поспішати скорі
ше обладпети фотолабораторію. Зате годинникар Андрій 
Цьома задоволений. Йдуть і йдуть від нього замовники з 
відремонтованими годинниками, щирими посмішками вислов, 
люють свою вдячність молодому майстру. ч

Поряд — кравецька майстерня. Троє дівчат зупинилися в 
дверях, якось знітилися. Мабуть. їх здивувало, що за робо
чим столом — хлопець.

—■ Заходьте, зеходьте, <— бадьоро запрошує їх Коля Кев- 
цов. — Чим можу служити?

— Та ось, у мене.., •— ніяковіючи, мовить одна з них.
— Зараз ми вас порятуємо, — Коля береться за «аварійне» 

замовлення.
Зупинила свою машину і швачка Олена Сиволап. При

йшла одна із замовниць на примірку. Олена уважно придив
ляється до кожного шва. чн все в нормі. Адже скоро замов
лена річ буде винесена на очі людей. І хочеться комсомолці, 
щоб вони сказали:

— Гарно пошила!
■Це для неї — найвища похвала.
То в одному, то в ївшому цеху з’являється Валя Рябикіна. 

Жвава привітна дівчина. Комсомолка, має спеціальну серед
ню освіту. Обов’язки у неї складніші. Валя — економіст.

Названі нами імена молодих майстрів — цс лише 
частина тих, хто трудиться в комбінаті. І відрадно, 
що останнім часом молодь почала прилучатися до 
професій такої сфери, як побутове обслуговування. 
В минулому році їх було більше десятка. А чотир
надцять юнаків і дівчат і цього року виявили бажан
ня стати швачками, перукарями тощо. Навчання про
ходять головним чипом у кіровоградських техучили
щах, А Пелнпась Катя поступила у Київський тех
нікум побутового обслуговування.

Приємно зайти в приміщення побуткомбінату. Ко
жен замовник знає, що зустрінуть його там квалі
фіковані майстри, ерудовані. з високою внутрішньою 
культурою молоді люди.

т. ЗІНЧЕНКО, 
наш позаштатний кореспондент.

с. Онуфріївна.

м. Кіровоград, еуп. Луначарського, 36 
їелефони: відповідального секретаря — 2-45'33, 

відділу військово-патріотичного виховання і спор
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36,
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ходив без участі Тині. Гож і тут згуртувала бі
ля себе співаків.

Цього вечора співали в усіх вагонах...
А ось і Київ. Тут побували в Історичному 

музеї, в музеї Т. Г, Шевченка, побували в 
парку Вічної Слави. Поклали війок, іцо везли 
з свого рідного міста, до підніжжя гранітного 
монумента...

Знайомство з Києвом закінчили відвіданням 
найдорожчого місця для кожного жителя Ук
раїни — Київського філіалу Центрального му
зею В. І. Леніна. Тут кожна річ, кожен експо
нат розповідає про життя і діяльність геніаль
ного пожди. На стендах — оригінальні доку
менти, ленінські праці, особисті речі Володи
мира Ілліча.

ОДЕСА зустрічала юних туристів напрочуд 
" чудовою погодою. 1 зразу ж — екскурсії 

по місту. Комфортабельні автобуси мчать біля 
Потьомкінських сходів, біля приміщення те
атру опери та балету, вулицями, де колись хо
дили Пушкін та Міцкевич, брат Володимира 
Ілліча Дмитро Ульянов...

Побували кіровоградські туристи і в знаме
нитих Одеських катакомбах, де в роки Великої 
Вітчизняної війни діяв партизанський загін 
Героя Радянського Союзу В. А. Молодцова- 
Бодаєва, в нових районах Одеси.

Останній день подорожі. Пде заключний кон-

еШановна редакція! Я далека від 
механізаторської професії, але я жін
ка і мати, тому мене дивує, іцожін- 
ки-механізатори мають працювати 
нарівні з чоловіками і не мають жод
них пільг. Не знаю, чи вірно розпо
відала мені знайома трактористка 
про це, а тому її вирішила зверні/ти- 
ея до вас. Гадаю, було б несправедли
во, якби дівчата її жінки не мали са
ме в цьому ніяких переваг перед чо
ловіками.

Т. Моргун*.

церт в одному з яагоніп. Змагаються найкращі 
співаки, декламатори, танцюристи. Репродук
тори розносять по поїзду їх голоси. А в цей 
час и штабі жюрі вже підводить підсумки 
огляду-конкурсу на кращий сатиричний лис- _ 
ток, кращу' стіннівку. Переможцям — грамоти. 
сувеніри.

Під час подорожі до кореспондентського 
пункту газети «Молодий комунар», який діяв 
на поїзді, надійшло 400 листів, В них юні ту
ристи пишуть про те, що їх хвилювало під час 
подорожі, діляться своїми.враженнями, плана
ми па майбутнє. Одні мріють побувати п сто
лиці Батьківщини — Москві, інші — в колисці 
Великої Жовтневої соціалістичної революції — 
Ленінграді, на Далекому Сході, Сахаліні, Кам
чатці. Бажання — найрізноманітніші, але в 
одному думка дописувачів одностайна — вони 
ще не раз пройдуть шляхами бойової і трудо
вої слави.

Що ж, юні друзі, до нових зустрічей па ту
ристських стежках.

10. Л1ВАШНИКОВ.
На фото: ліворуч -— Київ. Група кірово-' 

грздців у парку Вічної Слави, вгорі право
руч — десятикласники Новоукраїнської СШ 
М 6 Борне МУРЗІН та ігор ЧЕРНЕГА біля 
входу о Нерубаївськт катакомби.

Фото АВТОРА.

ЮРИДИЧНА 
КОНСУЛЬТАЦІЯ «МК» 

ВІДДІЛ ВЕДЕ ПОМІЧНИК 
ПРОКУРОРА ОБЛАСТІ 

А. Я. САЄНКО

ПІЛЬГИ ПЕРЕДБАЧЕНІ
Починаючи з 1969/70 навчань, 

ного року мають організувати
ся трирічні сільські професійно-тех
нічні училища на базі діючих сіль
ських професійно-технічних училищ 
для підготовки кваліфікованих робіт
ників для сільського господарства з 
середньою освітою з числа молоді, 
яка закінчує восьмирічні загальноос
вітні школи. В цих училищах буде 
проводитися підготовка механіза
торів для рослинництва, тваринництва, 
ремонту машинно-тракторного парку, 
сільського і водогосподарського бу
дівництва переважно з числа жінок.

Особам, яні закінчують трирічні 
сільські професійно-технічні учили

ща, видається атестат про присвоєн
ня професії і про одержання серед
ньої освіти, який дає право на вступ 
до вищих учбових закладів.

Жінкам — трактористам-машиніс- 
там, зайнятим у сільськогосподар
ському виробництві, додатково від
пустка збільшується до 12 робочих 
днів.

Жінкам-механізаторам, які працю- 
юуь на тракторах, комбайнах і склад
них сільськогосподарських машинах, 
встановлені норми виробітку на 10 
процентів нижче норм, що діють в 
даному господарстві.

В нашій області таке училище від
крито в місті Бобринці.

ВІД УКУСІВ ЗЕЛЕНОГО ЗМІЯ

ПРИЛИВА
Купила мати кепку сиву.
Хороша кепочка, нова,
А батькові, аби причина, — 
Вже днів чотири прилива.

ИАЙТВЕРЕЗІШИЙ
Може він про все на світі 
Найтверезіше судить, 
Бо разів із шість па місяць 
В витверезнику сидить.

РОЗМОВА
•- Ну як живеш? — пита

Івпп Степана,
— То добре все, дружина лиш

погана.
Не ВІІПИЙ, ГК СПІЗНИСЬ увечері додому, 
Бо зразу сварка, крик —
Ле зичу, брат, нікому.
— Оце дурний. Дійшов уже до враю, 
А я, брат, п’ю собі, гуляю.
Життя у лісне, голубе, — малина.
— Дружина ж я«?
— Нема...
Втекла дружина.

Б. ЧАМЛАЙ.

ФУТБОЛ .

„ЗІРКА44 ВИБУВАЄ
З РОЗИГРАШУ .
Минула неділя ви

далася теплою, соняч
ною. В цей день ти
сячі ніровогра д ц і б- 
прийшли па стадіон, 
щоб подивитися пер? 
ший матч сезону 
матч на Кубок країни 
між місцевою «Зір- 
кою» і криворізьким' 
«Кривбасом». Тому 
гра почалася без пон 
передньої розвід К Н,- 
Але проходила вона 
здебільшого в цеп? 
трі поля. Захисник» 
обох команд виявили
ся сильнішими за на
падаючих.

Згодом перев ага 
господарів поля стала 
помітною, але скори
статися нею вони но 
змогли. ІІа двадцятій- 
хвилині Віктор Ква
сов з вигідного ста
новища спря м у в а а 
м’яч повз’ ворота. По
тім Юрій Касьонкі» 
двічі не зумів розпо
рядитися м’ячем. »

У другому таймі* 
атакуюча сила нірово- 
градців зросла. Зда
валося, назрівав 
Але незадовго перед- 
кіпцем матчу трапи
лось несподіване: під
час одного з епізодич
них проривів гостей- 
вони відкрили раху
нок. Цей єдиний гол !• 
вирішив долю зустрічі, 
па користь крпворіж- 
ців. «Зірка» вибула з- 
дальшої боротьби за- 
почесний трофей.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, 8 КВІТНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 11.00 - Теле- 
вісті. (К). 11.10 — «На війні, 
як на війні». Художній фільм. 
(К). 12.40 — С. Лйскііі. «Біль 
інших». Телеспектакль. <К). 
17.15 _ «ти пам’ятаєш, това
ришу». (Репортаж». (М). 17.40 
— Тслевісті. (К). 18.00 — По 
будівельних майданчиках об-

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

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград вул. Глінки. 2,

ласті. (Кіровоград). 18.15 — Те
лефільм. (Кіровоград). 18.25 — 
Наші оголошення. (Кірово
град). 18.30 — Чемпіонат СРСР 
з Футбола. «Динамо» (К). — 
«Чорноморець» (Одеса). 20.45 
— «Переможці». Теленарис. 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.45 — Атлас народів 
СРСР. (М). 22.20 - Новини кі
ноекрану. (К). 23.13 — Чем
піонат Європи з настільного 
тепіса. (М). 23.30 — Телевіс-
Ті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. ІБ.ОО - 
Республіканська фізнко-матс- 
матична школа. (К).

ЧЕТВЕР, 9 КВІТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. Н.00 - Теле- 
пісгі. (К). 11.10 — Художній
фільм «Добровольці», (К). 
12,55 — Чемпіонат СРСР з 
Футбола: «Динамо» (К) —

« Чорноморець». (Одеса). 
Другий тайм у відеозапису, 
(К). 17.00 — Українське теле
бачення. Концерт для дітей. 
(К). 18.00 — До 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна. «Від 
Дніпра до Бугу». Звітує Гаи- 
воронський район. (Кірово
град). 19.00 — «Адьютант його 
величності». Прем’єра теле
фільму. 2 серія. (М). 20.30 
Програма «Час». (М). 21.15 -*• 
«Співав В. Єрсмєева». (К), 
21.45 — «Ми крокуємо по Оде
сі». (Одеса). 22.30 — «Лауреа» 
ти ІІІгвченківської премії». 
(М). 23.00 — Концерт заслуже
ної капели вчителів, к^іао- 
род). 23.30 — Тслевісті. ч*).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00 — 
Мультфільм. (К). 18.10 — ТелСг 
вісті. (К). 18.30 — ЛепінсьниЙ 
університет мільйонів. (М).
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