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і

КОШЕВСЬНОГО п. с.

конференції висловилися за як- 
склнкання загальноєвропейської

Л. І. БРЕЖНЄВА

і в заключному комюніке кон- 
якому підбиваються підсумки її

У столиці Фінляндії — Хельсінкі відбулась 
Міжнародна молодіжна конференція з проб
лем європейської безпеки. Скликана з ініціа
тиви провідних організацій фінської молоді, 
підтриманої Всесвітньою Федерацією Демо-

Tic.

орган кі ОГО ОБКОМУ АКСМУ

8 ВЕРЕСНЯ 
1970 р.

Ціна 2 кол.

До Дня свободи Болгарії

Генеральний секретар ЦК КПРС товариш Л, І. Брежнєв після 
дводенного перебування в Туркменській РСР, де він мав зуст
річ з робітниками та колгоспниками 1 взяв участь у роботі пар
тійного активу республіки, прибув у Душанбе — столицю Тад
жикистану.

Разом з керівниками республіки Л. І. Брежнєв'зробив поїзд
ку па будівництво Нурекської ГЕС і в бавовницький колгосп 
імені XXII з'їзду партії.

В Душанбе відбулися збори республіканського партійного 
активу.

На зборах було обговорено питання про виконання соціаліс
тичних зобов’язань, взятих трудящими республіки d ленінсько
му ювілейному році.

На зборах виступили партійні працівники, керівники підпри
ємств і колгоспів.

З великою промовою, палко зустрінутий учасниками зборів, 
виступив тов. Л. І. Брежнєв. Від імені ЦК КПРС він висловив 
велике задополення і подяку партійній організації та всім тру
дящим республіки, які, як і весь наш народ, не шкодують сил І 
праці для успішного виконання п’ятирічки, вносять іс.тотнпй 
вклад у загальний розвиток народного господарства і зміцнен
ня оборони Радянської Батьківщини. Трудящі Таджикистану, як 
і всієї Радянської країни, високо піднесли прапор всенародного 
соціалістичного змагання за гідну зустріч XXIV з’їзду КПРС.

Тов. Л. І. Брежнєв говорив про величезне значення енергетич
ного і гідротехнічного будівництва в Таджикистані, про знач
ні резерви, які має республіка, про завдання поліпшення куль
турно-побутових умов життя трудівників таджицьких сіл.

Тов. Л. І. Брежнєв докладно спинився у своїй промові на пи
таннях внутрішнього становища в нашій країні і на сучасній 
міжнародній обстановці.

Учасники зборів з величезною увагою слухали товариша Л. і. 
Брежнєва. Його промова не раз переривалась тривалими оп
лесками.

(ТАРС).

Завтра — національне свято болгарського народу — День свободи. До цього 
свята болгарських друзів Кіровоградська обласна організація Українського то
вариства охорони пам’ятників Історії та культури організувала пересувну ви
ставку пам’ятників болгарської архітектури. Фотовиставка багато розповідає 
про роботи талановитого архітектора, скульптора і різьбяра Ніколи Фічева, тво
рам якого властиві витончена краса, симетрія, пластика. Палаци, мости, собо
ри, побудовані в Свищеві, Дрянові, Ловечі і в Інших містах, дивують і зараз 
своїми викінченими формами, вдалими скульптурними прикрасами.

З фотовиставкою познайомляться не лише жителі обласного центру, а й Світ- 
ловодська, Олександрії, Знам’янки та інших міст і сіл області.

В. МАРИЧЕВА, 
консультант обласної організації 
Товариства по охороні пам’ятни
ків історії і культури.

Перебування товариша

З вересня Генеральний секретар ЦК КПРС товариш Л, І. 
Брежнєв відбув з Таджикистану.

В аеропорту тов. Л. І. Брежнєва проводжали керівники ЦК 
Компартії Таджикистану, Президії Верховної Ради і Ради Мі
ністрів республіки.

Того ж дня товариш Л. І. Брежнєв прибув у столицю Кир
гизької РСР м. Фрунзе.

На аеродромі тов. Л. І. Брежнєва зустрічали перший секре
тар ЦК Компартії Киргизії тов. Т. Усубалієв, Голова Президії 
Верховної Ради Киргизької РСР тов. Т. Кулатов, Голова Ради 
Міністрів республіки тов. А. С. Суюмбаєв, члени бюро ЦК Ком
партії Киргизії, керівники партійних і радянських організацій 
м. Фрунзе, представники громадськості.

(ТАРС).

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА

За заслуги перед Радянською 
державою і в зв’язку з шістдеся
тиріччям з дня народження наго
родити голову виконавчого комі
тету Кіровоградської обласної 
Ради депутатів трудящих тов. Ко- 
шевського Петра Сидоровича ор
деном Трудового Червоного Пра
пора.
Голова Президії Верховної Ради СРСР

М. П1ДГОРНИЙ.

Секретар Президії Верховної Ради 
Срср

М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль, 
З вересня 1970 року.
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ВІВТОРОК

ЙДЕ БІЛЕ ЗОЛОТО
Краєм бурякової плантації вже кіль

ка разів обійшов комбайн Степана Пав. 
дова, але на зібраній площі не лишило
ся жодної купки коренів. Збирання 
урожаю ведеться потоково-перевалочним 
методом, і буряки без ручної доочистки 
відправляють па Долинський цукровий 
завод.

Настав час трудомісткої, великого 
обсягу роботи, а ва буряковій плантації 
колгоспу «Іскра» Нопгородківського ра
йону зовсім не видно жінок. Вони зби
рають помідори, огірки, картоплю, а на 
буряковій плантації господарюють ме
ханізатори. Вони тут орали, сіяли, під
живлювали рослини добривами, захи
щали їх від бур’янів, а зараз з допо
могою машин збирають урожай коренів.

Ось від комбайна Степана Павлова 
відходить навантажений соковитими ко- 
ренямн грузовик і неподалік, па «перс- 
валці» звільняється від урожаю, а ме
ханізатор широкого профілю Анатолій 
Шишкін підводить сюди автонаванта
жувач і в кузов другої автомашини 
йде потік соковитих коренів.

Вдруге наповнює кузов свого авто
мобіля шофер Яків Горілий. В перший 
день збирання він разом з іншими чо
тирма шоферами колгоспу доставив на 
Долинський цукровий завод 175 центне
рів буряків. Колгосп був першим поста
чальником сировини для нового сезону 
цукроваріння.

Н. СТУРОВА.

На фото: ваитажсн- 
цукрових буряків 
відправки на за- 
в колгоспі «Іск- 
Новгородківсько-

ня
ДЛЯ 
вод 
ра» 
го району.

Фото В. КОВПАКА,

СХОДІ
Минув майже місяць відтоді, як вступила в 

дію угода про тимчасове припинення вогню на 
Близькому Сході. Ця угода передбачає, що 
протягом 90 днів будуть зроблені необхідні 
зусилля в пошуках взаємоприйнятного полі
тичного врегулювання близькосхідного кон
флікту. Якою ж є на сьогоднішній день полі
тична обстановка, що склалася в результаті 
припинення вогню? Які позиції сторін, втяг
нутих у конфлікт?

Уряди Об’єднаної Арабської Республіки І 
Йорданії з самого початку зайняли конструк
тивну реалістичну позицію, спрямовану на 
мирне розв’язання близькосхідної проблеми 
відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН. 
Вони призначили своїх представників для 
здійснення в Нью-Йорку арабоізраїльськнх 
контактів через спеціального посланника Ге
нерального секретаря ООН Яррінга. Пред
ставник ОАР Ез-Зайят, висловлюючи праг
нення своєї країни якнайшвидше досягти 
взаємоприйнятного розв'язання, підкреслив, 
що він готовий бути в розпорядженні Яррінга 
по 24 години протягом усіх семи днів тижня.

Зовсім іншу позицію зайняли ізраїльські ке
рівники, Змушені погодитись на припинення 
вогню, вони водночас одразу ж почали 
встромляти палиці в колеса на шляху до 
мирного політичного врегулювання. Ізраїль
ський представник Текоа, лише один раз зу
стрівшись в Нью-Йорку з Яррінгом, спішно 
вилетів до Єрусалима «для консультацій». 
Він і досі не повернувся, перешкоджаючи тим 
самим здійсненню місії Яррінга. Одночасно 
правлячі кола Ізраїлю та їх пропаганда поси
лили запеклу антнєгипетську кампанію під 
тим приводом, що ОАР нібито, порушує умо
ви перемир’я, стягуючи ракети до Суецького 
каналу, Брехливість цих тверджень очевидна,

їх офіційно спростував президент ОАР Насер. 
Навіть «Нью-Йорк тайме» довелось визнати, 
що «ці ракети були встановлені ще до на
брання чинності угодою про припинення вог
ню».

Такий курс ізраїльських екстремістів не має 
нічого спільного з інтересами 
лювання на Близькому Сході, 
ти забезпечене тільки шляхом 
ції всіх наслідків Ізраїльської 
самперед в результаті повного

мирного врегу- 
яке може бу- 

повної ліквіда- 
агресії і на- 

____ _______________ ______  виведення всіх 
ізраїльських військ з усіх загарбаних араб
ських територій.

Спроби, які робить Ізраїль, намагаючись 
зірвати припинення вогню, перешкодити ус
пішному перетворенню в життя місії Яррінга, 
явно заохочуються певними імперіалістични
ми колами. Це виявляється, зокрема, в три
ваючих поставках американської зброї Ізра
їлю. Про це говорить і прийняте 1 вересня се
натом американського конгресу під тиском 
уряду С11ІА рішення, що дає Вашінгтону не
обмежені повноваження продавати Ізраїлю 
на пільгових умовах літаки й іншу сучасну 
військову техніку.

Маневри противників миру на Близькому 
Сході викликають серйозну тривогу 1 рішучий 
осуд у широких котах світової громадськості. 
«У спільних інтересах народів, підкреслив 
тов. Л. І. Брежнєв у своїй промові на урочис
тому засіданні в Алма-Аті, — зробити все, 
щоб близькосхідну кризу було врегульовано, 
щоб нинішнє припинення вогню стало добрим 
початком справедливого, міцного і тривалого 
миру на Близькому Сході».

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІЛЬЙОН
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК. (РАТАУ). 

Сто комсомольсько-молодіжних колек
тивів металургів, хіміків, вагоноОудів; 
ііиків і працівників інших професій 
змагаються за створення фонду еконо
мії на честь XXIV з’їзду КПРС, Сьо
годні фонд ощадливості досяг у місті 
1 мільйона карбованців.

У цехах Дніпродзержинського хіміч
ного комбінату в цьому змаганні бе
руть участь 14 комсомольсько-молодіж
них змін. Першість удержує колектив, 
очолюваний Костянтином Горбанем. 
Тут усі мають особові рахунки еконо
мії, опанували дві-трн суміжні спеці
альності, вчаться. Внесок працівників 
цієї зміни у комсомольську конилку 
найбільший — іоо тисяч карбованців з 
початку року.

ОПЕРАЦІЯ 
«вічний вогонь»

«Дорогі мої піонерн-слідопнтн! Дужо 
вдячний, що ви це забуваєте тих, хто 
віддав найдорожче — життя за ваше 
маиоутне, що ви не забуваєте мого си
на, сповістили про його останні диі,„» 
(батько лейтенанта Мадюді).

«Здрастуйте, дорогі хлоп’ята! Одер
жала вашого листа. Від душі зворуше
на вашою увагою. Я вже давно вт рати- 
ла будь-яку надію відшукати могилу 
чоловіка...» (дружина майора Єлісєєва), 

Це уривки з листів, що приходять на 
адресу; Київ, Палац піонерів, гурток 
червоних слідопитів. Ного пошукова 
група стала однією з 18 переможців 
республіканського конкурсу «Ліон Ьать. 
ківщнна», який проводнися Українським 
товариством охорони пам’ятників істо
рії та культури протягом ювілейного 
року.

...На високому березі Дніпра стоїть 
обеліск Невідомому солдату, иіля якого 
під гранітними плитами сплять 34 визво
лителя столиці України. Лаконічний на
пис. Прізвище, роки життя. Як жили, ці 
і ерої Великої Вітчизняної війни, про 
що мріяли, чого прагнули? Гаряче ба
жання більш докладно дізнатися про 
їхнє жнггя, подвиги сколихнуло черво
них слідопитів республіканського Пала
цу піонерів. 1 почалася операція «Віч
ний вогонь», фронт якої розкинувся як 
по Україні, так і далеко за її межами.

Потік листів з адресами загиблих ге
роїв, розповіді про їх бойових побра
тимів схвильованими відповідями по
лився до Люди Шашко, Колі Кухарен
ко, Ані Порицької, Зоріка Гсрчикова й 
до інших тридцяти активістів гуртка.

€. ПАРІЙСЬКИИ, 
кор. РАТАУ.

критичної молоді та Міжнародним союзом 
студентів, вона вилилася в одну з найбільших 
політичних подій в житті молодого покоління 
Європи.

Про важливість конференції говорить її 
представницький характер. У ній взяли участь 
98 національних і 12 міжнародних молодіжних 
організацій, які представляють найрізноманіт
ніші політичні та ідейні течії. Серед делега
тів були посланці комуністичної, соціал-демо- 
кратнчної, ліберальної молоді, члени проф
спілкових і студентських організацій. Знамен
но, що незважаючи на різницю в поглядах, 
вони знайшли спільну мову, виробили спіль
ну платформу по життєво важливій проблемі 
сучасності — проблемі гарантування миру та 
безпеки в Європі.

Величезна більшість виступів учасників кон
ференції мала діловий, конструктивний харак
тер, була пройнята глибокою турботою про 
збереження і зміцнення миру на континенті. 
При цьому підкреслювалась необхідність зро
бити найближчим часом конкретні кроки для 
розрядки напруженості в Європі, зазначалось, 
що в основі європейської безпеки повинно бу
ти визнання існуючих кордонів. Делегати на
полягали на міжнародно-правовому визнанні 
як НДР, так і ФРН, на їх прийнятті до ООН 
на рівноправній основі. Ця вимога дістала ві
дображення ‘ ----------------- '
ференції, в 
роботи.

Учасники
найшвидше ____________
наради з питань безпеки. Вони відзначили, що 
одним з важливих кроків, спрямованих на 
розрядку напруженості і розширення співро
бітництва в Європі, є підписаний недавно До
говір між СРСР і ФРН.

Оцінюючи роботу форуму європейської мо
лоді, керівник радянської делегації, голова 
комітету молодіжних організацій СРСР Гей* 
надій Янаєв підкреслив: «Молодь Європи під
твердила на конференції свою готовність внесє 
ти вклад у зміцнення єдиного фронту боротьби 
за мирну Європу, за підготовку загальноєврц« 
перської наради держав, яка покликана стати 
важливою подією в житті нашого континенту»;

М. ЧИГИР 
(ТАРС)
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МІСІЯ ШЕФА — ВІДПОВІДАЛЬНА
27 мільйонів юнаків і дівчат, 

активних будівників комунізму, 
представляють нині Ленінський 
комсомол. Багатьма нитками 
зв’язані ьони з радянською шко
лою. Більше того, понад три тре
тини членів ВЛКСЛ1 в стінах 
школи, як правило, здобувають 
початковий досвід комсомоль
ської роботи. І ВІД того, яким 
буде цей досвід, в які стосунки 
він вступить з процесом форму
вання особистості, багато зале
жить майбутня громадська ак
тивність, уся діяльність молодої 
людини.

Серед багатьох справ шкільно, 
то комсомолу одна з найважли
віших — керівництво піонер
ською організацією. В ній іона
ми і дівчата вперше виступають 
в ролі вихователів, одержують 
широкі можливості для вияву ДІ

ЛОВОЇ самостійності та ініціативи, 
для здійснення ролі своєї органі
зації як політичного керівника 
підростаючого покоління.

Піклування про діяльність 
піонерської дружини — справа 
конкретна 1 багатогранна. Вона о 
повній мірі відповідає специфіці 
роботи шкільної комсомольської 
організації.

Працюючи з піонерами, комсо
мольці усвідомлюють, що роз- 
в язукиь питання великої полі
тичної ваги, виконують важливе 
доручення Комуністичної партії. 
«За дорученням КПРС повсяк
денною діяльністю піонерської 
організації керує ВЛКСМ», — 
говориться в Положенні про 
Всесоюзну ордена Леніна піонер, 
ську організацію імені В. і. Ле
ніна, затвердженому рішенням 
бюро ЦК ВЛКСМ від 17 березпл 
1967 року. Це підносить гідність 
комсомольців, підкреслює їх са
мостійність | довір’я партії, дає

„ВІолодиП иомупар“

наснагу для розтину Ініціативи 
та творчого ставлення до 
справи.

Як же, якими шляхами комсо
мольська організація школи 
здійснює свій обов’язок по керів
ництву роботою піоперської 
дружини?

Таких шляхів багато. Зупи
нюсь на основних. Передусім, 
про безпосередні доручення 
дружині чи загонам, при допо
мозі яких піонери залучаються 
до .активної участі в загально- 
шкільних заходах або одер
жують спеціальні завдання ве
ликої виховної цінності. Як по
казує практика, піонери охоче 
виконують подібні доручення.

Комітет ЛКСМУ Кіровоград
ської школи № ЗО, наприклад, 

часто ставить перед дружиною і 
окремими загонами завдання по 
збору металолому, влаштуванню 
концертів художньої самодіяль
ності робітникам-шефам, воїнам, 
у підшефному дитячому будин
ку, в обласному госпіталі інва
лідів Великої Вітчизняної війни 
чи інших місцях, по посадці де
рев, організації слідопитськнх 
пошуків, «трудових десантів» 
1 т. д. Доручення даються в різ
них формах. Ллє найкраще, ко
ли це робиться урочисто, на лі
нійці, з врученням пакета, в яко- 
му визначається зміст, обсяг 
завдання, термін його виконан
ня. Про виконання загін чи дру
жина доповідають комітетові чи 
його представникові у формі ра
порту,

Так, загін «Юних корчагінців» 
(7-а клас) одержав від комсо
мольського комітету доручення 
провести на заводі ім. Кірова 
допоміжні роботи. Про це пред
ставники комітету оголосили піо
нерам на лінійці, що проходила 
на заводському подвір’ї. Тут же 
майстер детально пояснив зав- 
рання, відбувся розподіл дору
чень, І піонери приступили до 
роботи. Усі ланки працювали із 
запалом. Завдання було викоиа. 
не успішно. Потім відбулась 
жвава І цікава бесіда директо
ра заводу Соколюка А. М. та 
секретаря парторганізації Ша- 
повалова Л. К. з піонерами.

Але треба мати на увазі, що, 
даючи доручення дружині чи 
загонові, комітет ЛКСМУ пови
нен потурбуватися про належну 
допомогу і увагу до піонерів. 
Особливо важливо в кожному 
випадку дотримуватися струк
турної логіки, тобто діяти через 
Раду дружини, ради загонів, 
включаючи до роботи ланкових. 

Лише така організація забезпе
чить самодіяльність піонерів.

Питання роботи з піонерами 
обговорюється на засіданнях ко
мітету ЛКСМУ, на комсомоль
ських зборах. Тут заслуховую, 
ться звіти вожатих, рад загонів, 
ради дружини, окремих штабів 
чи груп. Доцільно практикувати 
звіти піонерських загонів на за
сіданнях комітету. Для цього 
спеціально виділені члени комі
тету, пожаті Інших загонів до
кладно знайомляться зі станом 
справ у загоні, з роботою ради, 
складають проект рішення. На 
засідання запрошується весь за
гін, голови рад інших загонів, 
класний керівник, вожаті. Голо
ва ради загону інформує про 
свою роботу. Після обговорення 

питання приймається «наказ» 
комсомольського комітету піо
нерському загонові. Звичайно, 
присутні піонери відчувають, 
що несуть відповідальність пе
ред комсомольською організа
цією. Разом з тим підкреслює
ться відповідальність комітету 
комсомолу . і- кожного комсо
мольця за роботу піонерської 
дружини.

Шкільний комітет також поси
лав комсомольців на допомогу 
керівникам гуртків, у яких пра
цюють піонери, доручає органі
зацію спортивних змагань і ту
ристських походів у дружині, 
проведення воєнізованих ігор 
і т. п. Спільно з старшим піо- 
нервожатнм, він організовує на- 
вчаиня піонерського активу, під
готовку піонерів-інструкторів.

Важлива ділянка роботи ком
сомольської організації з піоне
рами — підготовка старших піо
нерів до вступу у комсомол.

Повсякденне керівництво діяль- 
кістю піонерських загонів шкіль
на комсомольська організація 
здійснює через своїх повноваж
них представників — загонових 
пожатих. Для цього комітет 
ЛКСМУ посилає в кожен загін 
одного чн двох ентузіастів-стар- 
шокласннків, які люблять дітей і 
виявили бажання працювати з 
ними. Вожатих рекомендують 
комсомольські організації (гру
пи) класів і старший піонер- 
вожатий школи з числа кращих 
комсомольців. Для швидшого оз
найомлення нових вожатих із за
гонами в час їх затвердження на 
засідання комітету запрошують 
класних керівників, які розпові
дають про справи в класі, спе
цифіку роботи з ним.

Вожатий організовує все жит
тя загону. Він дів через раду 

загону, спирається яа актив, ве
де Індивідуальну роботу. Певні 
знання та уміння він одержує 
на семінарах, з порад старшого 
вожатого та класного керівника, 
які разом з комітетом ЛКСМУ 
повсякденно допомагають йому 
в роботі.

В багатьох школах (кірово
градські №№ 7, 34 та ін.) загоно
вому вожатому допомагає вся 
класна комсомольська організа 
ція (група). Це означає, що 
клас, який посилав вожатого в 
піонерський загін, стає шефом, 
колективним вожатим. Звичайно, 
умінь одного комсомольця зов
сім мало для того, щоб забезпе- 
чнтн задоволення різпосторонпіх 
Інтересів піонерів. І на допомо- 
<у приходять товариші: одна ор. 
ганізовує в загоні гурток авіамо
делістів, другий вчить піонерів 
малювати, третій — фотографу
вати, четвертий розучує танці 
І т, д. До збору, участі у вистав
ці, змаганнях чи конкурсі загін 
готує не один вожатий, а ціла 
група комсомольців.

Така робота дуже корисна. Во- 
на зміцнює контакти між стар
шими і молодшими школярами, 
підкреслює, що комсомольська 
організація школи — колектив
ний пожатий піонерської дру
жини.

Сьогоднішні завдання комсо
мольських організацій по керів
ництву піонерією чітко визна
чив, виходячи з вказівок XXIII 
з’їзду КПРС, II пленум ЦК 
ВЛКСМ (лютий 1967 р.):

«Обов’язок Ленінського комсо
молу — зробити все необхідне, 
щоб піонерська організація пов
ністю відповідала своєму голов
ному призначенню — була по
чатковим ступенем виховання у 
радянських дітей безмежної від
даності великій революційній 
справі партії, формування висо
ких моральних якостей громадя
нина. патріота, мужнього і стій
кого борця за інтереси народу».

XVI з’їзд ВЛКСМ підтвердив і 
конкретизував ці завдання. Він 
звернувся до юних піонерів Ра
дянського Союзу з палким лис
том. в якому закликає гідно зу
стріти 50-річчя Всесоюзної піо
нерської організації імені В. І. 
Леніна. Підготовку до славного 
ювілею з’їзд рекомендує вести, 
під гаслом «Тобі, рідна партіє, 
тобі, Радянська Батьківщино, 
наші відмінні знання, трудові 
подарунки, вірність I любов».

А. РОЗЕНБЕРГ, 
кандидат педагогічних 
наук, старший викладач 
Кіровоградського педін
ституту ім. О. С. Луш- , 
кіна.

, «—9 вересня 1970 року»

ВЕЛИКИЙ 
СОРАТНИН 

МАРКСА
28 листопада цього року минає 150 років з дня народ

ження Фрідріха Енгельса. До знаменної дати в нашій 
країні виходять нові видання творів революціонера 1 вче. 
ного, а також ряд дослідницьких робіт, присвячених його 
життю І діяльності.

У Видавництві політичної літератури кореспондента 
ТАРС повідомили, що цими днями випущені один з го
ловних творів Ф. Енгельса «Антн-Дюрінг» 1- складена ним 
же на основі трьох розділів цієї капітальної праці бро
шура «Розвиток соціалізму від утопії до науки». Най
ближчим часом масовими тиражами оудуть видати та
кі Його класичні прані, як «Людвіг Фейербах і кінець 
класйЧної німецької філософії», «Походження сім’ї, при
ватної власності 1 держави». Півмільйоияим тиражем 
видається знаменитий спільний твір К. Маркса і Ф. Ен
гельса, перший програмний документ марксизму — «Ма
ніфест комуністичної партії»,

У магазинах з’явилась невелика книжка — «Великий 
соратник Маркса». Це популярний нарис життя і діяль* 
носгі Фрідріха Енгельса. До ювілейної дати читачі одер
жать його докладну наукову біографію, підготовлену до 
друку Інститутом марксизму-лен/нізму при ЦК КПРС. 
Особливу увагу в ній приділено історії створення і харак
теристиці змісту творів Енгельса.

Великий інтерес являтиме монографія «Енге.тьс-тсоре- 
тик», підготовлена інститутом марксизму-зенінізму. В ній 
висвітлюється різнобічна діяльність Енгельса як вченого, 
розповідається про Енгельса-пропаганднста, редактора 
«Капіталу» Маркса, дослідника найважливіших процесів в 
економіці світового капіталізму в 80 — 90-і роки XIX сто
ліття.

Новим виданням вийде в світ художньо-документальна 
розповідь С. Продева «Весна генія» (переклад з бол
гарської). у Болгарії ця книга про юнацькі роки Енгель
са дістала першу літературну премію ЦК Димитровської 
Комуністичної Спілки Молоді.

Будинки і кабінети політичної освіти, школи, клубе, 
бібліотеки можуть придбати випущену Видавництвом по
літичної літератури виставку «Життя і діяльність К. Марк
са і Ф. Енгельса».

І МАТЕМАТИК,
І ДИРИГЕНТ

На ці лекції всім студентам ходити не обов’язкова, 
але в Донецькому державному університеті вони зби
рають численні аудиторії. Почалися заняття на фа
культативі хореографії, оголошено набір на факуль
татив виразного читання. Слухачами зараховують фі
лологів і фізиків, математиків і біологів. ’ За спе
ціально розробленою програмою студенти-любнтелі 
мистецтва навчатимуться тут три і два роки. Склав
ши іспити, вони одержать свідоцтва на право керува
ти колективами художньої самодіяльності.

Ці другі спеціальності—диригентів, хореографів, ре
жисерів стануть у пригоді вихованцям університету, 
особливо тим, хто поїде вчителювати в села, далекі 
робітничі селища. Перші випускники хорового фа
культету, який працює вже четвертий рік, успішно 
проводять уроки співу в школах, керують гуртками.

Викладати на цих своєрідних курсах в університет 
запрошено спеціалістів з Донецького музично-педаго
гічного Інституту, хореографічної школи, обласного 
Будинку художньої самодіяльності, артистів місцевих 
театрів.

(РАТАУ).

МІСТО СТУДЕНТІВ
— На зорі Радянської влади в старо

винному Табурнщі була лише одна не
величка школа, — розповідає декан Ва
лентин Васильович Кривко. — Сьогодні 
в нашому наддніпрянському місті, яко
му лише шістнадцять років, діють де
сять шкіл, Всесоюзний енергетичний 
технікум, філіал загальнотехнічного фа
культету Харківського інституту радіо, 
електроніки.

Загальнотехнічний факультет десять 
років тому мав три учпівських класи і 
три штатних викладачі. У лютому 1962 
року філіал одержав власне двоповер
хове приміщення, нові світлі аудито
рії. хорошу лабораторну базу. За час 
свого існування факультет підготував 
750 юнаків і діичат. Зараз на факульте
ті навчається 1200 студентів. В ниніш
ньому році в сім’ю майбутніх інжене
рів влилося ще 46Б студентів оч
ного, заочного навчання. На фото 
ви бачите комсомолку Олену Багату- 
рію і Людмилу Клочко. Два роки Оле
на працювала но комсомольській путів
ці на спорудженні Волзького автозаво

ду. Зараз вона першокурсниця-заочни- 
ця. Людмила Клочко стала студенткою 
металургійного факультету після закін
чення десятирічки в нинішньому році.

На факультеті з’явились нові спе
ціальності: виробництво і конструюван
ня радіоапаратури, радіотехніка та 
електронні прилади.

За останні роки значно розширилась 
науково-дослідна робота кафедри. Із 
тридцяти трьох викладачів факультету 
одинадцять уже мають учені ступені і 
звання. € у них і послідовники.

Старший викладач кафедри математи
ки Валентина Тимофіївка Горбатиш 
закінчує аспірантуру, а асистент фа
культету Ганна Іванівна Павлепко го. 
туеться до захисту дисертації. Плідно 
трудяться на науковій ниві й інші ви
кладачі.

Ростуть світловодські інженери, рос
туть вчені, здатні розв’язувати наукові 
проблеми сучасності.

Текст Е, ЯРУШКА. 
Фото В. РОЩИНА.

1НК9ЛА
ЛЕНІНА

ЛЕКЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ УРОКУ «ЗАПОВІТАМ ВІРНІ», 
ПРИСВЯЧЕНОГО 50-Р1ЧЧЮ ВИСТУПУ В .1. ЛЕНІНА НА III З’ЇЗДІ 
КОМСОМОЛУ.

Москва, вулиця Чехова, 6. З цим 
будинком зв’язана одна із найбільш 
значимих сторінок п житті комсомо
лу ТуТ відбувся 111 Всеросійський 
з'їзд РКСМ, на якому з історичною 
промовою виступив Володимир ІЛ
ЛІЧ Ленін.

Зараз у цьому приміщенні роз
мішений один із любимих москви
чами театр, що носить славне ім’я 
Ленінського комсомолу. Кожний, хто 
приходить сюди, мимоволі звертав 
увагу на монументальну скульпту
ру вождя, що височить у фойє, бі
ля входу в зал, де проходили засі
дання з’їзду. На мармуровому 
п'єдесталі золотими буквами висі
чені Слова: «В цьому приміщенні 
на НІ з’їзді РКС.М В. І. Ленін ви
голосив промову про завдання ком
сомолу 2 жовтня 1920 року».

Па з'їзді було присутніх близько 
600 делегатів. З’їзд проходив у важ
кий для молодої Радянської респуб. 
ліки час. Ще продовжувалась гро
мадянська війна. Заводи, фабрики 
були зруйновані, лютував голод. 
Більшість учасників з’їзду тільки 
що прибула з фронту чн готувалась 
підправитись на фронт. Володимир 
Ілліч виголосив свою знамениту 
промову на першому засіданні з'їз
ду увечері 2 жовтня. Делегати ж, 
багатьом з яких було відомо про 
наступний виступ Леніна на з’їзді, 
почали збиратися в цьому залі ще 

за кілька годин до його відкриття. 
Відомий радянський пост О. Без- 

іменськнй, годі делегат з’їзду від 
казанської делегації комсомолу, 

> згадує, що один із членів президії 
через КОЖНІ ПІВГОДИНИ бігав до те
лефону, незмінно повідомляв тим, 
які зібралися, що Йде засідання 
Політбюро І Володимир Ілліч приї-

ВЧИТИСЯ КОМУНІЗМУ
ТАК СКАЗАВ В. І. ЛЕНІН НА III З’ЇЗДІ КОМСОМОЛУ

де, як тільки засідання закінчиться. 
А поки що в залі стояв безперерв
ний гул, йшли дебати. Праворуч від 
сцени всі перші ряди були зайняті 
пітерською делегацією. Ліворуч — 
московська делегація. За нею — 
делегати України, уральці, тулякн, 
владнмирівці, Пітерці першими до
гадались заспівати пісню — і ось 
вже гримлять у залі «Сміливо ми в 
бій підем», «Яблучко...»

...Ілліч з’явився якось несподіва
но. Швидко пройшов па сцену. Ова
ція була нескінченною. Одним мо
гутнім подихом весь зал скандував: 
«Ленін! Леніні ЛспінІ..»

Довго довелося чекати Іллічу, по
ки закінчиться. овація. Йому дове
лось навіть витягнути Із жилетної 
кишені годинник... Однак і це не 
допомагало.

Але зал все ж затих. І Ленін по
чав говорити так спокійно і ділови
то, немовби бесідуючи з делегатами 
давним-давно.

Уявлення про цю незабутню по
дію дає нам і широко відома карти
на «Виступ В. 1. Леніна иа 111 з’їз
ді комсомолу», написана групою ху
дожників на чолі з Б. Йогансоном.

...Просторий зал заповнений пов- 
ністю. Молодь в солдатських шине
лях, шкірянках, бушлатах. Вподовж 
високої стіни над портретами 
К. Маркса і Ф. Енгельса протягнуто 
червоне полотнище зі словами при
вітання до учасників з’їзду. Сотні 
молодих мужніх облич немовби в 
єдиному порив) звернені в бік сце
ни, в центрі якої, трохи нахилив
шись вперед, говорить Ленін..,

— Товариші, мені хотілося б сьо
годні поговорити на тему про те, 
які основні завдання Спілки кому
ністичної молоді і в зв’язку з цим— 
якими повинні бути організації мо
лоді в соціалістичній республіці в з а. 
галі, — пролунали тоді по залу сло
ва Ілліча в тиші, що наступила.

— На цьому питанні тим більше 
слід спинитися, що в певному розу
мінні можна сказати, що саме перед 
молоддю стоїть справжнє завдання 
створення комуністичного суспіль
ства... І от, підходячи з цієї точки 
зору до питання про завдання мо
лоді, я мушу сказати, що ці завдан
ня молоді взагалі і Спілок комуніс
тичної молоді і всяких інших орга
нізацій, зокрема можна було б ви
разити одним словом: завдання по
лягає в тому, щоб учитися...

...Учасники з’їзду були здивовані. 
Всі чекали від Леніна доповіді про 
міжнародне і внутрішнє, становище, 
про те, пк треба боротися з біло
гвардійцями, бандами, забезпечува. 
ти продрозверстку, а почули заклик 
— учитися! Ленін добре розумів на
стрій делегатів, але, дивлячись да
леко вперед, розкривав у своїй про
мові перед молоддю захоплюючі 
комунЬму““ 6оротьби за побудову

Іому погрібно вчитися I як учити
ся, ставив питання Ілліч і відпові
дав: молодь повинна витися кому
нізму. «Комуністом можна стати ли
ше тоді, коли збагатиш свою па- 
п„пТг. 3”анням вс,х ™х багатств, які 
виробило людство».
ЧМЧ«НІ”СЯ’ П^АКРеслЮВав Ленін, не 
«л™заииііатися в стінах школи, ?.^уватись л,,ше читанням кому- 

" ?.ГНХ К1ІИГЇ 1 брошур. Кожний 
крок навчання і виховання необхід- 
вві»« язУвати з боротьбою трудящих за комунізм...

В тісному зв’язку з цими Ідеями 
знаходяться і висловлені Володими
ром Іллічем думки з питань кому
ністичної моралі, найбільш справед
ливої і благородної моралі, що ви
ражає інтереси та ідеали трудящих. 

Слухаючи вождя, кожний учасник 
з’їзду думав про те. що сам Ленін 
— це І в надихаючий приклад того, 
яким повинен бути комуніст, люди
на нового суспільства.
П РОМОВА Леніна була звернена в 

першу чергу до молодого поко
ління Росії. Безумовно, що безпосе
реднє завдання створення комунізму 
в 1920 році стояло тільки перед Ра
дянською Росією. І приклади робо
ти Спілки молоді, які наведені в про
мові, взяті із життя нашої країни. 
Однак, «Завдання Спілок молоді» 
мають широке міжнародне значен
ня. Вчитися комунізму — хіба це не 
означає виробити цільний, послі
довний комуністичний світогляд? В 
такому випадку ленінський заклик 
звернений і до молоді капіталістич
них країн. Завдання, поставлені Ле
ніним, мають інтернаціональне зна-
пеня. Основний принцип комуністич
ного виховання молоді Ленін висло
вив так: «Комуністична Спілка моло
ді тільки тоді виправдає своє зван
ня, іцо вона б Спілкою комуністки« 
ного молодого покоління, коли во« 
на кожний крок свого навчання, вн- 
х®вання, освіти зв’язує з участю в 
спільній боротьбі трудящих проти 
експлуататорів».

В грудні 1922 року Ленін звернув-
3 короткнм привітанням до III 

конгресу КІМу, в якому він поба
жав комуністичній молоді світу ді
ловим чином двинути вперед пїдго- 
т,^пЛ°пОді 1 нарчання. Завдання 
і ПІПІСЯ Володимир Ілліч поставив 
пплмл.і8аРУЛгЖНИМИ комуністами в 
промові на IV конгресі Комуністи,
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Побували мн біля реставро- 
0 ваного Мотронівського монасти- 

пя, біля озера, де гайдамаки
• святили мечі. До речі, гайда-
• мацьке повстання, підготовлене 

трьома козаиами з Великого 
Дугу, тобто з наших країв. 
Гайдамацький рух — то, зви
чайно, найбільша слава Холод
ного ЯРУ, не випадково навіть 
тисячолітнього дуба поблизу 
Будів названо Іменем Максима 
Залізняка. Але і и роки Вели
кої Вітчизняної війни тут фор- 
мувалися партизанські ’ загони, 
які діяли й на Кіровоградщині. 
З цими місцями зв’язана діяль
ність ветерана партизанського 
руху па Україні та в Чехосло- 
ваачнві Г. А, Мельника, який 
зараз проживає в Кіровограді.

Сміла» Колись, у сиву дав
нину, містечко називалося 
Тясмином, згодом, як каже

пісок у наспіх розбиті па
латки побіля Залевок.

Потім тижнева мандрівка 
на човнах, клопоти на чис
ленних шлюзах. Більший чо
вен, що не 
металевим плетінням загат, 
доводилось тягати за греб
лю шлюзів волоком (по 
секрету 
де попутною машиною чи з 
допомогою купальників). 
Або пороги напроти Думів- 
киї Все це варто врахувати 
майбутнім мандрівникам по 
Тясмину.

Притясминські села розсипані 
Щедро, щоправда віддалено од 
нового берега. Нижче Смілн 
річка тече по колишньому рус-

проходив між

волоком (по 
де трактором.

МАРШРУТ Є...
легенда, його перейменува- аУ Дніпра, який змінив свої бе
ли на честь смілої лівчини реги пі*іля ■**нког® землетрус;) пи на честь смілої дівчини,. тисячоліття тому. Ось чому за- 
котра провела козацькі за- --------
гони повз татар. З цією ле
гендою ви познайомитесь 
одразу, зайшовши до міс
цевого краєзнавчого музею. 
Навколо міста величезна 
кількість курганів, валів, го
родищ. Та й сама Сміла яв
ляла колись земляне укріп
лення. А хто не знає дра
матичних подій в Смілі ча
сів гайдамаччини, яскраво 
описаних Т. Г. Шевченком. 
Пізніше Сміла стає центром 
цукрової промисловості на 
Україні, славні традиції 
предків продовжує нині ро
бітничий клас міста. Учас
ники експедиції два дні від
дали знайомству з минулим 
1 сучасним міста.
Т ОСЬ шлюзування на 

крутому стокові Тясмин- 
ської загати, насипаної кіль
ка віків 
човнів 
щоб не 
Першим 
шов униз поет 
новицький, за ним торпедує 
автор розповіді. Клацає апа
ратами Славко Шкода, кру
тить кінокамеру оператор 
Грицько Бабій, заливається 
реготом черкаський худож
ник Іван Кулик, досвідче
ний »річковий вовк» по 
шлюзуванню. Та човни уже 
мнзу, спереду багатоденне 

плавання річкою на веслах. 
Наш маневрений ведучий 
човен щоразу виривається 
вперед, а флагманському, 
де спожиток і більшість 
членів експедиції, дово
диться довго боротися з по
рослим верболозом, зви
вистими берегами стрімко
го в цих місцях Тясмину. Та 
ще раптовий проливний 
дощ, що змочив кожного 
до рубця і таки вигнав не

тому. Під днище 
летять водорослі, 
пошкодився киль, 
посковзнувся І ПІ- 

Петро Ли-

(Закінчення. Початок о газеті 
за б вересня).

плавина річки часто має кіло
метрів чотири вшир. Усс це до
недавна було вкрите буйними 
очеретами, заплавами, озерами, 
багатими на сіно острівками, 
на яких навіть дуби росли, а 
тепер, після недавніх меліора
тивних робіт, від Тясмину ли« 
шилася ідеально рівна прорита 
земснарядом канава, по якій 
марно бродять сільські любите
лі риболовлі.

Тому села від нинішнього 
русла віддалились, та ми, 
долаючи бур'яни, в них за
ходили часто — де по про
дукти, а де й так. Ось Гуляй- 
город. Тут Катерина зустрі
чала польського короля. 
Молодь села знайшла ори
гінальне місце для вечор
ниць — на мосту до Нечаїв- 
ки, що по лівий берег. Тра
диційна гармошка, танцю
ючі пари, правда в кількос
ті, мосту не загрожуючій. 
Дідусь, що пас корову ниж
че мосту, повідав, як ліс ва
лили, скільки в ньому до
недавна птаства і звірини 
було і що в суботу молоді 
на мосту більше, як з міста 
приїздять,

Не поминули ми й Онуф- 
ріївський монастир. Він на 
горі, що домінує над місце
вістю, утопає в старому роз
логому садові. Дехто з чле
нів експедиції разом з чу- 
бівсокими хлопчаками за
бралися навіть о монастир
ські печери, на обідрану 
дзвіницю. Звідти навіть без 
бінокля добре видно уто
паючий в лісах монастир. 
Кажуть, аж до Холодного 
Яру звідси йдуть печери. 
Цю будову варто краще 
охороняти. Ми бачили ви
вернуті грати вікон, аварій- 
но-вищерблені стіни.

—Ось покажу вам кар
тину, — кричить підліток 
через вибиті шибки, відки- 
даючи кудись у куток гро
міздкий семисвічник. — Та 
ні, вже хтось забрав...

А як було не зупинитись

у Медведівці, на батьківщи
ні Максима Залізняка. Ми, 
звичайно, доводили голові 
місцевого колгоспу, що За
лізняк вийшов із наших 
країв, але він посилається 
на офіційну літературу. А 
яке впорядковане село — 
Медведівка, новітнє село! 
Нижче Медведівки доне
давна теж стояв монастир, 
прямо у плавнях, на остро
ві. З допомогою меліорато
рів ми розшукали монастир
ську криницю і вдосталь на- 
смакувалися джерельною 
водою.

Наступного вечора мн розби
ли намети напроти Суботова. 
Неповторні пейзажі цього ку
точка України, визначні його іс
торичні пам’ятки. Замчище ко
лишнього гетьмана Україпи, 
легендарні три кряняці, лобне . 
місце, Ільїнська церква. Про 
них писав Т. Г. Шевченко. 
Церква нині реставрується, вив
чається її підземна частина. 
Працівник Інституту археології 
на пресконференції широко роз
повідав нам про меморіал в 
Чигирині, Суботові та Холод
ному Яру, проект якого готує 
Рада Міністрів УРСР. Показа
ли і два людських поховання 
та слов’янське житло ХП—ХНІ 
сторіччя, виявлені під частиною 
підлоги ІльТнсьяої церкви. Ве
дуться розкопки І замчища Бог
дана Хмельницького.
ТТ ОМИНУЛИ останні шлю- 
*зи, і через кілька годин 
зелений вербовий коридор 
Тясмину звернув до пре
славного Чигирина, Ще зда
леку помітна Замкова гора, 
над якою височить могут
ня постать Богдана Хмель
ницького. Можна годинами 
милуватися звідти чарівни
ми краєвидами міста, його 
новітніми будовами, утопа
ючими в буйній притясмин- 
ській зелені. Є тут також 
музей, пам’ятні історичні 
місця. Чигирин заснований у 
1512 році черкаським кня
зем Дмитром Вишневець- 
ким і за свою півтисячоліт- 
ню історію вписав не одну 
сторінку в боротьбу проти 
татар і польської шляхти. 
Та про місто стільки напи
сано, що в короткому га
зетному репортажі поши
рюватися недоцільно.

Експедиція мала логічне 
завершення у Стецівці. Ми 
відвідали насосну станцію, 
що перекачує води Тясмину 
в зависоке для витоку річки 
Кременчуцьке море, відві
дали також народний му
зей, який вразить кожного 
багатством і розмаїттям сво
єї експозиції.

Отже, маршрут по Іясми- 
ну, пройдений нашою ек
спедицією, цілком придат
ний для постійного викорис
тання, особливо школяр
ською та студентською мо
лоддю. Він не лише дасть 
змогу цікаво провести від
починок, а й збагатить кож
ного знанням історії нашої 
країни.

М. СМОЛЕНЧУК, 
письменник.
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НА ТЕМИ МОРАЛІ

V ОМУН1СТИЧНА ПАРТІЯ постійно ва- 
л ховуе у громадяп свідоме ставлення 
до праці, що стала для радянської люди- 
ни справою честі, доблесті й геройства. 
Радянська Конституція у одній із своїх 
статей утвердила, що праця е обов’язком 
радянської людини.

У нас, на Кіровоградщині, е чимало лю
дей, удостоєних звання Героя Соціаліс
тичної Праці, тисячі трудівників нагород
жені орденами й медалями.

В праці — І) добробут і щастя наше.

роміцькі слова, огидна лайка долинають 1 
до сусідів, І до їхніх дітей.

Дармоїд небезпечний ще її тим, що він 
не лише ранить людські душі, він ще мав 
за щось жити та ще й пити, отож пося
гав на наше народне добро.

Ми можемо назвати ряд районів, де'ус
пішно ведеться боротьба з дармоїдами. 
Це такі, як Бобрннецькпй, Новоархангель. 
ськнй, місто Олександрія. Тут дармоїди 
несуть кримінальну відповідальність за 
свої вчинки.

Але практика показує, що в деяких 
районах (Світловодський, Онуфріївськнй, 
Знам’янськнй. Кіровоградський) остаи-

ДАРМОЇД—НЕБЕЗПЕЧНИЙ
У нашому суспільстві немає соціальних 

причин для паразитичного існування.
Однак поряд з чесними трудівниками, 

мн зустрічаємо ще й дармоїдів. Не буде
мо закривати очі на них, вопи є. Пошлю
ся ось хоч на ці приклади.

Віктор Чернецький — ще молодий, 
1937 року народження, фізично здоровий, 
ие мав ніякої вади. Ніде й колька не 
кольнула. Мав сім’ю: матір, дружину, 
маленьку дитину. Чому б не жити? Та 
Віктор що з грудня 1069 року не працю
вав ніде, часто ходив ,иа цегельний за
вод 5г 2 на «ліві» підробітки, вдома крав 
гроші. А перед цим за півтора місяці він 
тричі міняв роботу.

Допнячнвся молодий чоловік до того, 
що його направили у лікувально-трудо
вий профілакторій, зрідти він утік, був 
притягнутий до кримінальної відпові
дальності, тепер відбував покарання...

Анатолій Карпушенко, 1940 року народ
ження. Ще з січня 1970 року ніде не пра
цює, систематично пиячить, вкрав у своєї 
сестри плащ, продав, пропив і ці гроші. 
Вже тричі притягався до кримінальної 
відповідальності.

Можна навести ще цілий ряд прикла
дів. Ллє суть не в цьому. Мабуть, усім 
кидається у вічі така деталь — дармоїди 
перш за псе дружать із горілкою. Пропи
вають все своє, а коли пити немає за що, 
тоді дорога веде до злочину, до крадіж
ки, до ув'язнення.

Всі знають і інше. Дармоїд отруює жит
тя не лише своєї сім’ї. У великому го
рі й батьки, і особливо діти.

Ми спостерігали іі таку картину, коли 
п’янпця-дярмоїд приходить додому, вчи
няє бешкет. Проте, той дикий галас, со-

цім часом різко послабили цю дуже важ
ливу роботу. 1 не лише органи внутріш
ніх справ.

Дармоїд, ще раз кажу, у переважпій 
більшості п’яниця. І в сім’ї навіть знахо
дять гроші йому на вино, на горілку! Що 
с того виходить, мн вже говорили.

Бувао, що но реагують на появу та па 
поведінку дармоїда і сусіди, вулиця, ву
личні комітети. Мабуть, не головне пору
шити на нього кримінальну справу. Треба 
своє вагоме слопо сказати громадськості, 
оуличному комітету, товариським судам.

Затаювати хворобу — це лише шкодити 
нам. Органи внутрішніх справ ведуть 
облік дармоїдів. Але ми маємо 1 помічни
ків. Молоді дружинники, комсомольці 
теж виявляють їх, виховують у населен
ня нетерпиме ставлення до них.

Разом з тим потрібна 0 профілактична 
робота. В лекціях, у школах необхідно 
підкреслювати роль праці, виховувати у 
молоді повагу іі любов ао неї, повагу до 
людей прані.

Така робота велась і ведеться в І-айво- 
ронському, Новомиргородському, Олек
сандрійському районах. Там у середніх 
школах на комсомольських заняттях 
влаштовуються вечори трудової слави, на 
них запрошуються ветерани заподів, кол
госпів, знатні доярки, механізатори, Ге
рої Соціалістичної Праці. Досвідом цих 
районів варто скористатись і іншим.

В. МОЛОДЕЦЬ, 
заступник начальника відділу 
УВС Кіровоградського облви
конкому, старший лейтенант 
міліції.

новини 1 вересня розпочала свій 
перший навчальний рік Ком- 
паніївська музична семиріч
на школа. До школи зарахо
вано ЗО учнів. 11 до першого 
1 16 до друюго класу. Діти 
навчаються в класі баяна та 
фортепіано, а в наступному 
році, коли буде завершено 
будівництво нового примі
щення. відкриються ше

класи скрипки, ударних та 
духових Інструментів.

Викладачі — досвідчені пе. 
дагогп Т. П. Леонідов, Г. О. 
Кравченко, випускники Кіро« 
воградського музичного учи« 
ліпна В. Л. Конфедсратенко 
та Н. О. Кирилова добре піл« 
готувалися до свого першого 
навчального року.

яого Інтернаціоналу. «Я вважаю. — 
сказав Ленін, —- що найважливіше 
для нас усіх, як для російських так 
1 для іноземних товаришів, те, що 
ми після п’ятії років російської ре
волюції повинні вчитися. Ми тепер 
тільки дістали можливість вчитися. 
Я не знаю, як довго ця можливість 
триватиме. Я не знаю, як довго ка- 
л1тУ./Л1їчн; держави дадуть нам 
М0Ж7/ув(сть спокійно вчитися. Але 
кожний момент, вільний від воєнної 
діяльності, від війни, мн повинні ви
користати для навчання і притому 
спочатку».

Промова В. І. Леніна на НІ з’їзді 
комсомолу зразу ж привернула ува
гу молодіжних організацій багатьох 
країн. Уже в жовтні 1920 року чле
ни внкопавчого комітету КІ Му. то 
Знаходився тоді в Берліні, в листах 
йа адресу ЦК РКСМ просили тер
міново надіслати матеріали з’їзду і 
промову Леніна. Так. в одному із 
листіп секретарю ЦК РКСМ Лазарю 
Шацкіну говориться' «Промова Ле
ніна на вашому з’їзді нам відома 
ТІЛЬКИ через російську кореспонден
цію. Короткий звіт про роботу вашо
го з’їзду ми одержали, лише дя
куючи статті Лінде-рота в « Шторм к- 
локане» (орган шведського комсо
молу — м. М.>. Це дуже жаль. Ми 
просим тебе прискорити приснлку 
Матеріалів».

Одержавши текст ленінської про
мови. виконком КІМу приступив до 
перекладу і поширення його в своїх 
Акціях, в кінці 1920 року «Завдання 
Спілок молоді» були опубліковані 
^Д^іепькій мові в журналі «Інтер- 

молоді». В той же час 
ои.тавництпо румунського журналу 
^Боротьба класів» випустило про
мову окремою брошурою на румун* 
єькій мові. Після поразки Угор
ської радянської республіки першою 
“^пінською роботою, виданою угор-

ськимя комуністами а підпіллі, бу
ла промова Леніна на III з’їзді 
РКСМ. В 1921 році брошура «Зав
дання Спілок молоді» виходить на 
німецькій, французькій мовах.

На II конгресі КІМ’у. що прохо
див плітку 1921 року в Москві А Ку- 
релла говорив, що політико-виховна 
робота повинна стати головною п 
діяльності всіх комуністичних спілок 
молоді. При цьому він посилався 
на програму РКСМ, яка відображає 
завдання, поставлені Володимиром 
Іллічем. «Тс, про що говорнВ/Ленін 
у своїй промові на російському кон
гресі молоді, — сказав доповідач, — 
стосується I нас: наше завдання — 
вчитися. Ленін докладно розвиває 
думку про те, де і як комуністична 
молодь повніша вчитися комунізму. 
Оскільки пройдений нами семилітній 
етап Інтернаціонального руху молоді 
можна вважати, по суті, закінченим, 
і ми вступаємо в нову фазу розвит
ку'. оспітня робота є насущною не
обхідністю. Слова Леніна висловлю
ють і нашу думку. Нині освітня ро
бота не може більше залишатися на 
папері, а повинна вестись в найтіс
нішому контакті із загальним кому
ністичним рухом».

Конкретні завдання, що стояли пе
ред комуністичними спілками моло
ді, мінялись в залежності під між
народної і внутрішньої обстановки. 
Але завжди вони залишались шко
лою комунізму, школою Підготовки 
свідомих борців за комунізм, за мир 
І щастя людства. Навчання і бо
ротьба, боротьба і навчання голов
ні вимоги комуністичного виховання.

В. КНЯЗЕВ,
М. МУХАМЕДЖАНОВ, 

кандидат історичних наУк* 
кор. ТАРС. 

(«Ровесник» — АПН).

,, Фото автора,м’ Новоукршпка.

ДИПЛОМАНТКА
В ПОЛІ

Під час жнив бажаним гостем на польовому стані 
тракторної бригади, на току, а то іі просто в полі була 
агіткультбрнгада Новоукраїнського районного Будинку 
культури. Вона привозила хліборобам запальні танці, 
хорошу степову пісню, щире слово українського гумору. 
В кожному господарстві побували культармійці. Разом з 
ними виїздили лектори районного комітету партії, авто
лавка та майстри з побутового комбінату.

Не мине й кількох хвилин, як біля автолавки та пере
сувної майстерні побутовців вже збереться чимало кол
госпників. До їх послуг товари першої необхідності, тру
дівники села можуть зробити замовлення на пальто чи 
іншу річ. А потім — вся увага самодіяльним артистам з 
районного центру.

Керівник агігкультбригади Володимир инисович Бром- 
вейбер чимало доклав зусиль, щоб кожний номер про
грами бур цікавий. Відрадно те, що всі номери — из міс
цеві теми. Навіть і пісні місцевих авторів. Самодіяльний 
композитор Дмитро Валуца разом з початкуючим поетом 
Володимиром Даиуцою написали пісню «Новоукраїнський 
вальс*. Окрім того, культармійцям сподобались пісні 
Д. Валуни «СтегіГвчанка», «Пісня степу» та ряд інших.

Зараз агіткультбрнгада, дипломантка республіканського 
конкурсу, присвяченого 100-річчю з пня народження В. І. 
Леніна, готується до другого свого туру — виступів перед 
колгоспниками. Дещо змінився склад, попопилася програ
ма. А>іе залишився вогник І прагнення дарувати творцям 
достатку свої старання, здібності, підиогнти добрий на
стрій.

На фоіо: (зліпа направо) співають Юлія Талмаза, Раї* 
са Невцдюк та Галина Клочко. Акомпанує самодіяльний 
композитор Д, Валуца.

С. БРОВЧЕНКО.
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„Молодий комунар“
• СПОРТ

Наша комбінатівська спартакіада 
стартувала ще в січні. Розпочалася 
вона поєдинками тенісистів, шаш
кістів та шахістів, які виборювали 
звання чемпіонів цехів. Поіім міря
лися силами хокеїсти.

Вже тоді фізкультурннкн-активіс- 
ти (голова колективу фізкультури 
Анатолій Семенович Клешко) визна
чили план підготовки до літніх 
стартів: запланували збудувати на 
території заводу волейбольний та 
баскетбольний майданчики, відре
монтувати тир. Ще задовго до по
чатку тренувань на повітрі ці спо
руди були вже готові 
спортсменів.

Слідом за хокейними 
(переможцями стали 
збагачувальної фабрики, 
го цеху та автогаража) розпочалися 
футбольні поєдинки. 1 тут найснль- 
нішимн були спортсмени збагачу
вальної фабрики. Серед волейболіс
тів перемогли фізкультурники авто
гаража, серед баскетболістів — 
беззольного цеху, серед гребців — 
гірничого цеху.

Переможці спартакіади з кульо
вої стрільби — флотаторннк П. По
долінчук, механік М. Пустовнй, 
слюсар О. Третяк — успішно висту
пили «а першості обласвої ради 
ДСТ «Авангард», виборовши чет
верте місце в командному заліку.

ФУНДАМЕНТ АКТИВНОСТІ

прийняти

баталіями 
спортсмени 
механічно-

А П Подолінчук став третім призе
ром в особистому заліку.

В день свя га фізкультури та спор
ту відзначилися наші легкоатлети. В 
поєдинку з найсильнішими команда, 
ми району вони вибороли перехідний 
кубок. Чемпіоном районної спарта
кіади з трьох видів став вантажник 
Петро Колнцький. Він переміг на 
800-метровій дистанції, у штовханні 
ядра, метанні гранати. Помічник 
екскаваторника Петро Магратей 
переміг в бігу на 200 метрів, робіт
ник Володимир Зайцев—на 100-мет- 
рівці, а компресорннк Борис Мсль- 
ников — з стрибків у висоту.

Зараз наш низовий колектив фіз
культури об’єднує 512 фізкультурни
ків. Тобто, спортом займається на 
комбінаті кожен третій. 105 фіз
культурників у цьому році вже вико, 
пали розрядні нормативи.

Всі ці успіхи стали можливими 
лише завдяки допомозі, яку надає 
низовому колективові фізкультури 
багаточисленний загін громадських 
інструкторів зі спорту та спортивних 
суддів. Ось, наприклад, токар авто- 
гаража Микола Довгошнй. Він допо
магав в організації спартакіадних 
поєдинків футболістів, а потім став 
головним суддею змагань на приз

«Шкіряний м’яч». До речі, Микола 
сам підготував громадських інст
рукторів та суддів, які допомагали 
йому провести ці змагання. Таку ж 
роботу проводять громадські інст
руктори В. Мельник (волейбол), 
О. Євдошенко (баскетбол) та інші.

Відчутна допомога спортсменам з 
боку профспілкової та партійної ор
ганізації. Але прикро, що в цьому 
напрямку ще жодного кроку не 
зробили секретар комсомольської 
організації комбінату і. Голуб та 
його замісник В. Мороз. Вони не 
тільки не допомагали організовува
ти та проводити змагання, а й не 
піклувались навіть про підготовку 
комсомольців та молоді до здачі ек
замену з військово-технічної та 
спортивної підготовки. То ж цього 
екзамену і не проводили. А саме до. 
помога комсомольської організації 
фізкультурним активістам підприєм
ства дуже потрібна.

І. КІНЕШЕМЦЕВ, 
інструктор виробничої гім
настики Заваллівського гра
фітного комбінату Гайво- 
ронського району.

московські Футболісти кіровоградської «Зірки» мають чи
малий досвід товариських зустрічей із зарубіжни
ми командами і колективами найвищої ліги краї
ни. Позавчора до них вперше завітали динамівці 
Москви. Гості не потребують особливої рекомен
дації. Столична команда одна з провідних у Ра-В КІРОВОГРАДІ дянському Союзі, вона — неодноразовий чемпіон 

Успіх не минає москвичів і нині. Вони ста
ли переможцями розиграшу Кубка СРСР, займа-

ДИНАМІВЦІ
ють провідне місце в чемпіонаті країни,

У Кіровограді динамівці виступали основним 
складом. На жаль, через хворобу не прибув Лев 
Яшин. У цьому матчі суперники не ставили перед 
собою мети будь-іцо виграти. Москвичі продемон
стрували високотехнічний футбол.

Господарям поли вдалося відкрити рахунок. Гол 
забив Юрій Касьонкін. Та через деякий час Ана
толій Кравченко зіграв необережно і забив м’яч 
у власні ворота. Так внічию і закінчився матч.

©спорт

8 веі»есия 1970 роил

Виступаючи на байдарці-одіїночці (дистанція .
першості республіканської ради ДСТ «Спартак», кіровоір. д Ц 
Олександр Куценко став переможцем серед юнаків, ного вклюїє 
»<, до збірної команди роспубаїнн. ю Л1ВЛШ|ІИКОВЛ.

Т. в. о. редактора А. КРЯТЕНКО.

СТАРТ!
Друзі, хто з вас

Н А

Наша адреса і телефони «МОЛОДОЙ КОММУНАР» •• орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

УВАГА!

НЕОДМІННО СПОДОБАЄТЬСЯ
Сувенір «Сигарета»?.. Так, але не звичайна. Це 

чудовий сувенір, необхідний кожному.
Козинський завод Київської області виготовляє 

комплекти кулькових авторучок, дуже схожих на си 
гарети. В ньому три ручки — синя, зелена та червона 

Надійні і красиві чотириколірна харківська авторуч' 
ка та київська «Ювілейна».

Кулькові авторучки допоможуть вам не тільки зро 
бити терміновий запис. Комплект авторучок — при 
краса письмового столу.

Завітайте до магазинів культтоварів споживчої 
кооперації. Тут ви зможете купити чудові подарунки* 
сувеніри — кулькові авторучки.

УКООПТОРГРЕКЛАМА.

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФТЕУЧИЛИЩЕ № 4 
по підготовці кваліфікованих робітників 
з середньою освітою

оголошує додатковий набір учнів на 1970—1971 
навчальний рік з таких спеціальностей:

формувальники машинною формування; слюсарі механоскла
дальних робіт; токарі; слюсарі-сантехніки; слюсарі-трубопровід- 
ники.

На спеціальність формувальники машинного формування (чоло
віки) і слюсарі механоскладальних робіт (чоловіки і жінки) прий
маються особи віком 15 — 17,5 років з освітою Б — 10 класів. 
Строк навчання 1 рік.

На спеціальність токарі (жінки), слюсарі-сангехніки (чоловіки), 
слюсарі-трубопровідникн (чоловіки) приймаються особи віком 
15 — 16,5 років з освітою 8—10 класів. Строк навчання 2 роки. 
Для токарів з освітою 8 класів — строк навчання 3 роки.

Навчання в училищі безкоштовне. Всі учні забезпечуються 
триразовим харчуванням, обмундируванням і спецодягом, а фор
мувальники — обладнаним гуртожитком. Крім того, всі учні 
одержують 33 проценти від зарплати під час виробничої прак
тики.

Після закінчення училища всі випускники одержують атестат з 
спеціальності, а учні з трирічним строком навчання — ще й атес
тат зрілості (и училищі вони набувають середню освіту). Учні, які 
закінчили училище з відзнакою, мають право для вступу до 
інституту поза конкурсом.

Учні, які вступають до училища, повинні подати такі докумен
ти; заяву на ім’я директора; свідоцтво про освіту, характе
ристику із школи; свідоцтво про народження (шістнад
цятирічні — паспорт); медичну довідку про стан здоров’я; довід
ку квартального комітету або сільської Ради про місце прожи
вання; автобіографію: довідку про склад сім’ї; шість фотокар
ток розміром 3x4 см.

Документи приймаються щоденно з 9 до 18 години.
Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Жовтневої революції, 20, 

Телефони 2-36-73 або 2-37-50. ДИРЕКЦІЯ,
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Друзі, хто з вас бажає займатись 
велосипедним спортом, мріє про хороші 
результати і лідерські майки, перш за 
все повинен придбати надійну машину.

У МАГАЗИНАХ СПОРТТОВАРІВ СПОЖИВ- 
ЧОІ КООПЕРАЦІЇ ВИ МОЖЕТЕ КУПИТИ ВЕ
ЛОСИПЕДИ РІЗНИХ МАРОК ВІТЧИЗНЯНОГО 
ВИРОБНИЦТВА ТА ПІДШИПНИКИ ДО НИХ.

Гоночні й дорожні велосипеди вітчиз 
няного виробництва чудово зарекоменду 
вали себе на багатьох міжнародних зма 
ганнях, витримали конкуренції з найкра 
щнми зарубіжними марками.

ЩАСЛИВОГО СТАРТУ ВАМ, ДРУЗИ

УКООПТОРГРЕКЛА М А

Слортивні товари
Друзі!
Завітайте до магазинів спортивних товарів 

споживчої кооперації.
Любителям мандрів продавці із задоволенням запропонують 

швидкохідні мотоцикли, моторолери, велосипеди. Спортсменам —* 
футбольні, волейбольні м’ячі, камери до них, волейбольні сітки, ча
вунні гантелі. Для любителів риболовлі — вудлища, волосінь, гачки, 
блешні...

Займайтесь спортом! Спорт додасть вам сили, 
здоров’я, наснаги.

Магазини спортивних товарів споживчої ко* 
операції чекають на вас.

УКООПТОРГРЕКЛАМА.
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м. Кіровоград, вул. Лунвчарсьиого, 36,
Телефони; відповідального секретаря — 2*45*35, 
відділу військово-патріотичного виховання І спор

ту = 2*45'35, решти відділів — 2*45*36.

Друкарня їм. Г. АІ Димитрова, обласного управління 
по прес!, м. Кіровоград, аул. Гліпкв, 2.

БК 01363. Індекс 61197, Зам. № 4373. Тираж 49 200.

ьнсо

З 1-ГО ВЕРЕСНЯ
розпочалася передплата на обласні га

зети «Кіровоградська правда» і «Моло
дий комунар», на міськрайонні та район
ні газети, на всі центральні, республікан
ські та зарубіжні видання.

ПЕРЕДПЛАТУ ПРИЙМАЮТЬ ВСІ ПОНІ* 
ТОБІ ВІДДІЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ. АГЕНТСТВА 
кСОЮЗДРУК», ПУНКТИ ПЕРЕДПЛАТИ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ І В УСТАНОВАХ, КОЛ» 
ГОСПАХ І РАДГОСПАХ, НАВЧАЛЬНИХ ЗА. 

розповсюджу* ЬАЧІ ПРЕСИ.
Щоб безперервно отримувати газети та 

журнали, оформляйте передплату довго
строкову. Передплата з доставкою з січ
ня закінчується:

на союзні і республіканські газети та 
журнали, на обласні, міськрайонні 1 ра
йонні газети — 25 листопада;

на журнали соціалістичних країн — І-ч- 
листопада. г -Зіи

Шановні товаришії
Н® забУДЬте сво<часно оформити пе

редплату на періодичні видання на на
ступний рік.

ОБЛАСНЕ АГЕНТСТВО «СОЮЗДРУК». і|
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