
ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ПОВІДОМЛЕННЯ
про Пленум 
Центрального Комітету 
Комуністичної партії 
Радянського Союзу

22 листопада 1971 р. відкрився черговий Пленум 
Центрального Комітету КПРС.

Пленум заслухав і обговорив доповіді заступника 
Голови Ради Міністрів СРСР, голови Держплану 
СРСР тов. М. К. БАЙБАКОВА «Про Державний п’яти
річний план розвитку народного господарства СРСР 
на 1971 1975 рр. і про Державний план розвитку
народного господарства СРСР на 1972 рік» і міністра 
фінансів СРСР тов. 3. Ф. ГАРБУЗОВА «Про Держав
ний бюджет СРСР на 1972 рік і про виконання Дер
жавного бюджету СРСР за 1970 рік».

У дебатах на ці доповіді виступили: тт. В. І. КОНО
ТОП — перший секретар Московського обкому 
КПРС, І. К. ЛУТАК — другий секретар ЦК Компартії 
України, Я. П. РЯБОВ — перший секретар Свердлов- 
ського обкому КПРС, Б. АШИМОВ — Голова Ради 
Міністрів Казахської PCP, М. Н. ТАРАСОВ — міністр 
легкої промисловості СРСР, І. П. БОНДАРЕНКО — 
перший секретар Ростовського обкому КПРС, Т. Я. 
КИСЕЛЬОВ — Голова Ради Міністрів Білоруської PCP.

На закінчення в цьому питанні з промовою висту
пив Генеральний секретар ЦК КПРС тов. Л. І. БРЕЖ
НЄВ.

Пленум ЦК КПРС прийняв відповідну постанову.
Пленум Центрального Комітету КПРС заслухав до

повідь Генерального секретаря ЦК КПРС тов. Л. І. 
БРЕЖНЄВА «Про міжнародну діяльність ЦК КПРС 
після XXIV з’їзду партії».

* * * . - <
23 листопада 1971 року Пленум Центрального Ко

мітету КПРС продовжував роботу.
У дебатах на доповідь Генерального секретаря 

ЦК КПРС тов. Л. І. БРЕЖНЄВА «Про міжнародну ді
яльність ЦК КПРС після XXIV з’їзду партії» виступи
ли: тт. П. Ю. ШЕЛЕСТ — перший секретар ЦК Ком
партії України, В. В. ГРИШИН — перший секретар 
Московського міськкому КПРС, Г. В. РОМАНОВ — 
перший секретар Ленінградського обкому КПРС, 
Ф. А. ТАБЄЄВ —• перший секретар Татарського обко
му КПРС, Д. А. КУНАЄВ — перший секретар ЦК Ком
партії Казахстану, Л. С. КУЛИЧЕНКО — перший сек
ретар Волгоградського обкому КПРС, П. М. МАШЕ- 
РОВ — перший секретар ЦК Компартії Білорусії, 
І. П. КУДІНОВ — фрезерувальник Куйбишсвського 
моторобудівного заводу імені М. В. Фрунзе, А. А. 
ГРЕЧКО — міністр оборони СРСР, М. М. ІНОЗЕМ- 
ЦЕВ — директор Інституту світової економіки і між
народних відносин Академії наук СРСР, А. Є. ВОСС — 
перший секретар ЦК Компартії Латвії, Ш. Р. РАШИ
ДОВ — перший секретар ЦК Компартії Узбекистану.

Пленум ЦК КПРС одностайно прийняв постанову 
на доповідь тов. Л. І. БРЕЖНЄВА «Про міжнародну 
діяльність ЦК КПРС після XXIV з’їзду партії».

Пленум обрав тов. М. С. СОЛОМЕНЦЕВА кандида
том у члени Політбюро ЦК КПРС.

Пленум увільнив тов. М. С. СОЛОМЕНЦЕВА від 
обов’язків секретаря ЦК КПРС у зв’язку з переходом 
на іншу роботу.

На цьому Пленум ЦК закінчив свою роботу.
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ПЛЕНУМУ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС

Схвалити в основному проекти Державного плану подарства СРСР на 1972 рік, Державного бюджету 
розвитку народного господарства СРСР на 1971— СРСР на 1972 рік і внести їх на розгляд сесії Верхов- 
1975 рр., Державного плану розвитку народного гос- ної Ради СРСР.

ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ЦК КПРС,
ПРИЙНЯТА 23 ЛИСТОПАДА 1971 1 ОКУ

ПРО МІЖНАРОДНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЦК КПРС 
ПІСЛЯ XXIV З’ЇЗДУ КПРС

У ЦЕНТРАЛЬНІЙ 
РЕВІЗІЙНІЙ КОМІСІЇ КПРС

23 листопада відбулося засідання Центральної реві
зійної комісії КПРС.

З повідомленням про роботу комісії за період піс
ля XXIV з’їзду партії виступив голова Центральної 
ревізійної комісії КПРС тов. Г. Ф. СИЗОВ.

На засіданні розглянуто і затверджено план роботи 
Центральної ревізійної комісії КПРС на перше півріч
чя 1972 року.

ЗАСІДАННЯ РАД 
СТАРІЙШИН ПАЛАТ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

У Кремлі 23 листопада відбулося "спільне засідання 
Рад старійшин Ради Союзу і Ради Пацюнальносіси 
ВсрХОВНОЇ РЯДИ СРСР. . Dann

Представники делегацій депутатів
СРСР, обраних від союзних і автономних рсснуолік, 
країв та областей, обговорили порядок Дсншіи і по - 

. док роботи третьої сесії Верховної І ади СІ СІ вос 
мого скликання.З повідомленням у цих питаннях ”*ІСІ>’П11}‘Ї ^о.юв
Ради Союзу Верховної Ради СРС1 О. П. Шитін .

Вела засідання Голова Ради Національностей Вер
ховної Ради СРСР Я. С. Насріддійова. (ТДрС)>

Заслухавши і обговоривши допо
відь Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Брежнєва про 
міжнародну діяльність Централь
ного Комітету після XXIV з’їзду 
КПРС, Пленум одностайно схвалює 
і цілком підтримує проведену По
літбюро ЦК роботу по втіленню в 
життя висунутої з’їздом зовнішньо
політичної програми.

Послідовно здійснювана партією 
і Радянським урядом ленінська 
зовнішня політика, в якій тверда 
відсіч імперіалізмові і підтримка 
революційного, визвольного руху 
незмінно поєднуються з послідов
ним курсом на мирне співіснуван
ня держав з різним соціальним 
ладом, забезпечивши високий ав
торитет Радянського Союзу в сві
тових справах, сприяла зміцненню 
міжнародних позицій соціалізму, 
всіх прогресивних сил, справила 
серйозний вплив на зміну міжна
родної обстановки на користь ми
ру та безпеки народів.

Надзвичайно важливим факто
ром, що вплинув на міжнародну 
політику, є світова соціалістична 
співдружність, її єдність і послі
довна політика миру.

Пленум повністю схвалює кон
структивну позицію Політбюро ЦК 
і його практичні кроки, які мають 

-на меті сприяти ліквідації небез
печних вогнищ імперіалістичної" 
агресії в Індокитаї і на Близькому 
Сході, мирному врегулюванню 
конфлікту в Індостані, спрямовані 
на зміцнення миру та безпеки в 
Азії — цьому найбільшому районі 
земної кулі. Великі значення для 
зміцнення миру і міжнародної 
безпеки мають договори між 
СРСР і Єгиптом, СРСР і Індією.

Пленум схвалює практичні дії по 
здійсненню принципів мирного 
співіснування з державами, які ма
ють інший соціальний лад.

Пленум високо оцінює діяльність 
Політбюро ЦК, спрямовану на 
розв’язання однієї з центральних 
проблем сучасних міжнародних 
відносин — забезпечення розряд
ки напруженості в Європі, дальше 
практичне застосування принципів 
мирного співіснування і взаємови
гідного співробітництва європей
ських держав.

Вагомий вклад у розв’язання 
цього завдання вносить дальший 
розвиток радянсько-французьких 
відносин, які за минулий період 
піднялися в усіх галузях, і насам
перед у політичній галузі, на но
вий, вищий рівень.

Істотне значення для створення 
в Європі такої обстановки, яка б 
повністю виключала небезпеку ви
никнення війни на цьому континен
ті, мали в цей період нові кроки, 
зроблені з метою якнайшвидшої 
ратифікації договорів СРСР і ФРН, 
ПНР і ФРН, нормалізації відносин 
між усіма державами континенту 
на основі визнання непорушності

кордонів, що склалися в результа
ті другої світової війни, в тому 
числі кордонів між НДР і ФРН, 
принципів рівноправності, неза
лежності і невтручання у внутрішні 
справи, відмови від застосування 
сили при розв'язанні міжнародних 
питань.

Пленум ЦК вважає важливим, що 
висунута соціалістичними країнами 
пропозиція скликати найближчим 
часом нараду з питань безпеки і 
співробітництва в Європі знахо
дить дедалі більшу підтримку. 
Скликання європейської наради з 
участю США і Канади, за яке ви
ступають нині уряди Франції, 
ФРН, Фінляндії, Канади та інших 
країн, покликане відіграти велику 
роль у забезпеченні міцного миру 
на європейському континенті.

Пленум констатує, що за період 
після з їзду наша партія разом з 
братніми партіями провела велику 
роботу по дальшому згуртуванню 
соціалістичної співдружності, роз
витку та поглибленню всебічного і 
рівноправного співробітництва між 
країнами, які входять до нього, 
поглибленню соціалістичної еконо
мічної інтеграції, погодженню дій 
братніх держав на міжнародній 
арені. Життя знову підтвердило, 
що співдружність соціалістичних 
країн була й лишається головною 
силою, яка протистоїть світовому 
капіталізмові, могутнім оплотом 
визвольних рухів сучасності. Всі
ляко зміцнювати позиції світового 
соціалізму, добиватися дальшої 
консолідації соціалістичних дер
жав, дальшого розвитку дружби і 
співробітництва з ними — в цьому 
КПРС бачить свій інтернаціональ
ний обов’язок, одне з основних 
завдань своєї міжнародної полі
тики.

Пленум підкреслює важливе 
значення, яке мали для здійснен
ня зовнішньополітичної програми 
XXIV з їзду візити товариша Л. І. 
Брежнєва у Францію, Югославію, 
Угорщину, Болгарію і Німецьку 
Демократичну Республіку, його 
зустріч з канцлером ФРН у Криму, 
візити товариша М. В. Підгорного 
в Демократичну Республіку В'єт
нам і Арабську Республіку Єгипет, 
товариша О. М. Косигіна в Алжір, 
Канаду і республіку Куба, візити, 
зустрічі та інші форми контактів 
членів Політбюро, кандидатів у 
члени Політбюро, секретарів ЦК, 
делегацій Верховної Ради СРСР і 
радянських урядових делегацій з 
державними і парламентськими ді
ячами, керівниками та іншими 
представниками партій і громад
ських організацій зарубіжних країн.

Пленум відзначає, що Політбюро 
послідовно провадить лінію XXIV 
з'їзду у відносинах з Китайською 
Народною Республікою, і вислов
лює повну згоду з позицією Політ
бюро при вирішенні зв’язаних з 
цим практичних питань.

Пленум доручає Політбюро ЦК і 
далі послідовно керуватися зовніш
ньополітичною програмою XXIV 
з'їзду, здійснення якої означає по
ліпшення зовнішніх умов будів
ництва комунізму в СРСР, соціаліз
му в інших соціалістичних країнах, 
створює надійні передумови міц
ного миру в усьому світі.

Пленум повністю підтримує ви
сунуті в доповіді Політбюро про
позиції щодо дальших конкретних 
завдань у галузі міжнародної по
літики. ---- —

Пленум із задоволенням відзна
чає, що братні комуністичні партії, 
широкі кола демократичної гро
мадськості вітають і підтримують 
міжнародну діяльність КПРС і Ра
дянського уряду, підкреслюють її 
велике значення для боротьби за 
мир і прогрес, за співробітництво 
між народами і ліквідацію вогнищ 
імперіалістичної агресії.

Пленум відмічає значну роботу, 
проведену партійними органами ї 
державнилди установами по вико
нанню завдань, зв'язаних з міжна
родною політикою КПРС, і вважає, 
що обсяг та характер наступних 
завдань у цій галузі вимагає по
стійного удосконалення всієї їх ді
яльності.

Пленум підкреслює, що в ході 
дальшої боротьби партії за здійс
нення зовнішньополітичної програ
ми XXIV з’їзду дедалі більше 
зростає роль ідеологічної бороть
би на міжнародній арені. Пленум 
звертає увагу зовнішньополітич
них, ідеологічних, пропагандист
ських органів на необхідність під
вищувати рівень і ефективність їх 
діяльності, активно відстоювати 
інтереси нашої країни, інтереси 
соціалізму, всього комуністичного 
руху в боротьбі проти імперіаліс
тичної пропаганди і противників 
марксизму-ленінізму.

Пленум вважає за потрібне і да
лі рішуче вести боротьбу з бур
жуазною ідеологією, виховувати 
радянських людей в дусі марксиз
му-ленінізму, пролетарського ін
тернаціоналізму.

Вся міжнародна діяльність пар
тії спирається на неухильне зро
стання економічної, політичної та 
оборонної могутності Радянського 
Союзу. Успішне виконання дев’я
того п’ятирічного плану за всіма 
показниками має першорядне зна
чення для дальшого зміцнення 
міжнародних позицій, престижу 
СРСР, для розв’язання завдань, 
що стоять перед нашою країною 
на міжнародній арені, для досяг
нення нових успіхіз в економічно
му змаганні з капіталізмом.

Пленум із задоволенням відзна
чає, що зовнішньополітичний курс 
ЦК КПРС зустрічає повне розумін
ня і одностайну підтримку всіх 
комуністів, усього радянського на
роду. В цьому полягає головна си
ла всієї міжнародної політики 
КПРС.
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В РІШЕННЯХ - 
МУДРІСТЬ ПАРТІЇ

З неослабною увагою слідкували зе 
роботою Пленуму ЦК КПРС робітники 
та інженерно-технічні працівники нашого 
заводу. У механоскладальному цеху № 1 
уже в перший день роботи Пленуму від
булися імпровізовані збори. Вийшло так: 
зібралися □ обідню перерву разом — і 
відразу розмова про Пленум ЦК, про 
плани п'ятирічки, про міжнародну діяль
ність ЦК КПРС. Своїми думками поділи
лися парторг цеху О. Тютюнник, секре
тар комсомольської організації цеху 

В. Малявкін, комсомольці фрезеруваль
ник В. Ілліченко, слюсар В. Дрига та інші.

Віктор Малявкін сказав просто:
—• Цех успішно справляється з плана

ми виробництва продукції, молодь пра
цює під девізом: «Сьогодні рубіж нова
тора, завтра — комсомольська норма». 
Все ширше розгортається змагання за те, 
щоб п'ятирічку виконати за чотири роки. 
Оце і є наша робітнича відповідь на 
мудрі рішення партії про піднесення 
добробуту радянських людей та зміцнен
ня миру.

В. ДУБНИЦЬКИЙ, 
секретар комітету комсомолу Кіро
воградського заводу тракторних 
гідроагрегатів.

ПІДТРИМУЄМО
УДАРНОЮ ПРАЦЕЮ

Нині серзд всіх хліборобів нашого 
колгоспу йде жвава розмова про Поста
нову Пленуму ЦК КПРС «Про міжна
родну діяльність ЦК КПРС після XXIV 
з’їзду КПРС». Обговорення проходять 
у червоних кутках тракторних бригад, 
молочнотоварних ферм, автопідприєм- 
ства, птахофабрики.

Комуністична партія, Радянський уряд 
послідозно проводять миролюбну зов
нішню політику. Основними її проблема
ми с забезпечення розрядки напруже

ності в Європі, ліквідація небезпечних 
вогнищ імперіалістичної агресії на Близь
кому Сході та в Індокитаї, зміцнення 
миру та безпеки в Азії.

Ми схвалюємо міжнародну діяльність 
нашого Уряду, політику КПРС. Ми розу
міємо, що своєю ударною працею під
тримуємо цю діяльність. І тому зараз 
разом з комуністами, усіма трударями 
нашого колгоспу, комсомольці і молодь 
докладають всі свої зусилля, їцоб до
строково виконати виробничий план пео- 
шого року дев'ятої п’ятирічки.

Юрій МАКСИМОВ, 
комсомолець, тракторист колгоспу 
імені Орджонікідзе Ноагородків- 
ського району.

ІкД АМ НЕ ХОТІЛОСЯ прощатися з Мо
сквою. Мокрий асфальт перону, ве

селі дівчата і юнаки, що незважаючи 
На осінній дощ, прийшли проводжати 
Нас, дружні посмішки і прощальний 
помах рук...

Таким залишився в пам’яті останній 
день перебування в столиці.

А перед цим дні були заповнені зу
стрічами, бесідами, цікавими знайом
ствами. І враження, враження... Певно, 
Нам, студентам, які з’їхались з усіх ку- 

ТИ СЬОГОДНІ СТУДЕНТ
точкіз країни, на все життя запам’ятає
ться наш перший зліт. І головне, розмо
ва, що відбулася в Кремлівському Па
лаці з'їздів. Казахи і грузини, українці і 
білоруси, молодь Прибалтики і Сибіру 
рапортували про свої справи ЦК ВЛКСМ, 
Комуністичній партії, радянському наро
дові.

Мені випала велика честь представля
ти студентство Кіровоградського педаго
гічного інституту імені О. С. Пушкіна на 
зльоті. Як і багато інших учасників цього 
величезного форуму, я вперше в житті 
прийшла в Кремль. Почуття радості пе
реповнювало серце — ти частка багато
мільйонної студентської сім’ї. На все 
життя запам’яталися нам слова Генераль
ного секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва: 
«Центральний Комітет партії впевнений, 
що все своє життя ви будете вчитися, 
працювати і боротися по Леніну!»

Допозідь Л. І. Брежнєва студентство 
сприйняло, як наказ партії, як програму 
студентського життя. Пезно кожен, хто 
зараз вчиться, задумувався над глибоким 
змістом її рядків. Порівнював своє влас
не студентське буття із тими вимогами, 
які ставляться до будівників комуністич
ного суспільства.

Студентство — це не проміжна кате
горія між школою і самостійністю. Це, 
певно, фундамент самої самостійності. 
Бо, як говорив Л. І. Брежнєв, «...студент

ська пора — це не тільки підготовка до 
завтрашнього дня, не просто чекання 
його. Це вже сьогодні — яскраве, зміс
товне життя. Це напружена творча пра
ця, активна громадська робота».

Мені здається, ці слова мають бути 
мірилом громадської позиції студента у 
вузі. Активність комсомольця, людини, 
що завтра буде спеціалістом — це не 
лише засвоєння знань. Зони залишаться 
порожнім багажем, коли не спиратиму
ться на високі ідейні якості і переконан
ня, які формує з молоді наше суспіль
ство. Формування марксистсько-ленін
ського світогляду — в першу чергу, зав
дання вузівської комсомольської органі
зації.

Тож обов’язкове детальне ознайом
лення з виступом Л. І. Брежнєва, з мате
ріалами студентського зльоту. Це необ
хідне кожному студенту. Ленінський за

лік повинен стати отакою відвертою 
розмовою а групах, де можна було б 
оцінити вклад кожного студента в життя 
групи, факультету, інституту.

Мені, як студентці педагогічного інсти
туту, природно, найбільше запали в 
серце слова Л. І. Брежнєва про те, що 
«справжній педагог повторює себе в 
своїх учнях. Учень переймає ідейну 
переконаність учителя, його ставлення до 
праці, наукову ерудицію, методику ро
боти. Будьте ж гідні своїх наставників, 
друзі. Дайте їм найвищу радість, яку 
може відчути вчитель: свідомість того, 
що учень перевершив його!»

Завтра ми прийдемо в школу. Тоді 
мова йтиме, щоб власні знання, ідейні 
переконання передавати своїм вихован
цям. Як важливо зараз цінувати кожну 
годину, власний вільний час, вчитися з 
найбільшою ефективністю і віддачею.

На піклування Комуністичної партії про 
студентів ми повинні відповісти ще біль
шим піднесенням у навчанні, 8 боротьбі 
за опанування новими знаннями. Радян
ське студентство прагне бути гідним про
довжувачем справи своїх попередників.

На студентському зльоті перед нами 
були поставлені конкретні завдання. Від 
покоління до покоління переданий ленін
ський наказ: вчитися комунізму. Мате
ріали зльоту повинні стати орієнтиром 
для кожного студента у конкретному ви
рішенні завдань ленінської партії.

Г. СОРОЧАЯ, 
студентка Кіровоградського пед
інституту, делегат Всесоюзного 
зльоту студентів.

МОЛОДІЖНИЙ
АГІТРЕЙД

ДОНЕЦЬК. (РАТАУ). В агітаційний рейд 
«Союз нерушимий», присвячений 50-річ- 
чю утворення СРСР, вирушила молоді» 
Донеччини. Організований обкомом ком
сомолу, він пройде по черзі в містах і - 
селах області і триватиме до ювілейних 
свят.

Вимпел рейду із зображенням Герба 
Союзу Радянських Соціалістичних Рес
публік підняли комсомольці Старобе- 
шевого. Відбулися пам'ятні зустрічі з 
меморіальному музеї першої радянської 
жінки-трактористки Паші Ангеліної. З ін
тересом розглядали юнаки й дівчата 
нові експонати, надіслані з усіх кінців 
нашої країни, розмовляли з спадкоємни
цею Паші Ангеліної — новим бригади
ром механізаторів Марією Хонахбеєвою.

Старобешівці передадуть вимпел ком
сомольцям Костянтинівни. В дні рейду 
молодь області прийме у себе посланців 
братніх республік. Відбудуться цикли 
лекцій, народні театри і ансамблі' 'Пока
жуть свої ювілейні програми, донецькі 
композитори та поети ознайомлять зем- І 
ляків з новими творами.

Будинок щастя споруджується в Олександрії. В 
ньому не тільки зареєструють шлюб або народ
ження, — доберуть весільне вбрання, у банкетно
му залі приготують угощення з нагоди торжества. 
Молоді олексачдрійці з нетерпінням чекають за
кінчення будівництва.

Фото І. БЕЗДІТНОГО.

Реклама Жовтневого уні
вермагу здалеку привертає 
увагу. Широкі вітрини при
ємно вражають художнім 
оформленням.

Заходимо. Відділ «Взуття». 
Просторий світлий зал. На 
полицях виставлені десятки 
різноманітних моделей взут
тя. Чоловіче, жіноче, дитя
че. До товарів вільний до
ступ. Вибирай, що забажає
ться. Спершу, як кажуть, 
розбігаються очі. Але не 
хвилюйтесь, на допомогу 
приходять привітні продав
ці-Ось юнак приміряє чере
вним. Уважно розглядає на 
нозі. Чимось трохи незадо
волення.

— Аз гострими носками у 
вас немає? — запитує 
вибагливо.

— Сьогодні це вже не 
модно, молодий чоловіче, — 
говорить продавець Валя 
Глєбова. — Ось раджу взяти 
черевики Бобруйської взут
тєвої фабрики. Взуйте, будь 
ласка. Бачте, як пасують 
вам. Гарні, модні. Не дорого 
коштують. Не пошкодуєте, 
що купили.

— А більшого розміру не
має? — запитує літній чоло
вік.

— Спробую знайти. — Ва
ля виходить в підсобне при
міщення. А на допомогу по-...СЯЯТИМЕ
КОМСОМОЛЬСЬКИЙвогник

В той день у міському ко
мітеті комсомолу зібралась 
неспокійна гомінлива юнь. 
На порядку денному засі
дання бюро — прийом у 
комсомол кращих піонерів 
шкіл міста і району.

— Коли ми включаємо пи
тання прийому в комсомол 
на порядок денний засідан
ня бюро, воно завжди про
ходить з урочистій, святко
вій обстановці, — говорить 
член бюро міськкому ком
сомолу Віктор Самчечко.

Хвилюються хлопчики і 
дівчатка у червоних галсту
ках. В їхньому житті важли
ва подія. В кабінет заходить

ПОБУТ — ТУРБОТА КОМСОМОЛЬСЬКА

ВАМ-ДО ЛИЦЯ!
купцям приходить її подруга 
Ран Шишкіна.

Біля крісла, що стоїть по
руч з полицями дитячого 
взуття, утворилася черга 
наймолодших пон у п ц і в.

— Оці, оці нупіть, — ти
кає пальчиком на блискучі 
черевички червонощока дів
чинка років шести.

— Почекай, почекай, На
талко. Бачиш, крісло зайня
те.

Продавщиця Ніна Дяченно 
люб’язно уступає нетерпля
чому дівчаті свій стілець.

Каса ледве встигає виби- 
аати чеки. З добрим на
строєм виходять звідси. По 
всьому видно, уміють обслу
говувати привітні дівчата.

Завідуюча відділом, до 
речі, вона ж секретар ком
сомольської організації уні
вермагу, Раїса Баранова 
розповідає:

Комсомольсько-молодіжний 
колектив відділу «Взуття» 
очолює соціалістичне зма
гання торгівельників. Цьо
го року ми вже реалізували

смуглява дівчинка з радіс
ним обличчям і іскристими 
очима. Це учениця 8-Б кла
су школи № 5 Надійна Лип
ко, голова ради загону імені 
Павлика Морозова. Навчає
ться вона лише на 4 і 5. У 
школі виконує багато гро
мадських доручень. Надій
на — загонова вожата у 
піонерському загоні 4-Б 
класу. Добре знає Статут 
ВЛКСМ. прагне бути комсо
молкою.

В комсомольській органі
зації цієї школи учні, яких 
прийняли до комсомолу, за
лишають свої підписи на 
червоних галстуках, які пе

додатково до плану товарів 
на суму близько десяти ти
сяч карбованців. Наші дівча
та прагнуть задовольнити 
потреби кожного покупця, 
борються за високу нульту- 
ру торгівлі.

Це справді так. Нерідко 
працівники відділу виїжджа
ють з товарами на підпри
ємства Олександрії. Ось і не
щодавно еони побували на 
гудзиковій фабриці, де про
дали робітникам десятки 
пар осіннього і зимового 
взуття. Одержали торгівель- 
ники й нову заявку.

В журналі відгунів є чи
мало записів, які свідчать 
про вдячність покупців за 
відмінне обслуговування. Це 
своєрідне дзеркало роботи 
колективу відділу.

— Як ви турбуєтесь про 
поповнення товарів на при
лавку, як встигаєте викону
вати замовлення? — запи
тав я завідуючу відділом.

— Тієї кількості взуття, 
яку надсилають нам бази, 
безумовно, не вистачає. Ад

редаються на збереження у 
шкільний музей.

Тепер Надія Липко — ком
сомолка. Вона гідно і з чес
тю носитиме комсомоль
ський значок на грудях, з 
трепетом у серці триматиме 
червоний квиток з профілем 
Ілліча.

Учениця 8-Г класу міської 
СШ № 3 Вероніка Шишкіна, 
як одна з кращих піонерок 
України, побувала в ниніш
ньому році в республікан
ському піонерському таборі 
«Молода гвардія». Неодно
разово брала участь у мі
ських, обласних олімпіадах 
переможцем цих цікавих 
змагань. Вероніка — відмін
ниця навчання, член ради 
піонерської дружини шко
ли, любить піонерську ро
боту. А нині їй теж вручили 
комсомольський квиток. На 
запитання «Кого б ти хотіла 
наслідувати у своєму жит
ті!» Вероніка Шишкіна від
повіла:

же потреби населення зрен 
стають з .ножним днем. До
водиться самій аиїждіка^ 
на взуттєві фабрики. Цьогч- 
рону я вже побувала на під
приємствах Мінська, Боб- 

руйсьна, Вітебська, Привезла 
звідти сотні пар взуття но
вих моделей.

Важко виділити когось із 
продавців. У колективі існує 
правило: всі за одного, один 
за всіх. Дівчата довіряють 
одна одній, допомагають. 
Жодного зауваження не ма
ють за роботу Рая Шишкіна, 
Ніна Дяченко, Валя Глебова, 
Поліна Дудка.

Нещодавно у відділ при
йшло поповнення — прак
тиканти з професійно-тек- 
нічного училища. Старші по
други по праці дбайливо на- 
ачають молодих мистецтву 
обслуговувати покупців.

В. КОЛЕСНИКОВ, 
наш громадський корес
пондент.
м. Олександрія.

—- Зою Космодем’янську« 
На неї хочу бути схожою— 
Бо її життя — це героїзм.

У той святковий день ком
сомольські квитки і значки 
були вручені кращим учням 
СШ № 2 Тані Гаврилові«, 
Олександрі Басько, СШ № З 
Ларисі Бондаренко, Олек
сію Почтарю та багатьом 
іншим. На їхніх грудях заго
рівся незгасимий вогник — 
комсомольський значок.

Гідною зміною поповни
лись шкільні комсомольські 
організації Світловодського 
району. Бо кращих з кращих 
прийнято в ряди членів 
ВЛКСМ. Юне поповнення 
одержало свої перші комсо
мольські доручення. Вони 
різні. Але з однаковій мірі 
серйозно кожен комсомо
лець приступне до ЇХ ВИКО, 
нання, бо знає одне: якщо 
твоє комсомолець ім’я, 
зміцнюй його ділами своїми.

Ю. ГАДЖ1ЄВ.
м. Свігловодсбк.
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ЮнІСГЬ
Цей випуск присвячується мужній героїні — 

ну Комуністичної партії США Анджелі Девіс.

патріотці

Зал 
гагені 
жуть,

засідань Будинку студентської ради в Копен- 
досить великий. Але цього разу тут, як ка- 
яблуку ніде було впасти.

підлозі в проходах між рядами,

13 запитань
В своєму пертому інтерв’ю 

після арешту і ув'язнення Анд
жела Девіс відповіла на запи
тання жителів Гарлема (негри
тянського району Нью-Йорка), 
які були поставлені кореспон
дентом газети «Мухамед 
спікс». Запитання збирались у 
жителів Гарлема, Потім були 
відібрані 13 запитань, які через 
адвоката Лнджели — Марга
рет Беріхам були передані у 
в’язницю. Слід відмітити, що 
ці запитання і відповіді, опу
бліковані згодом в негритян
ській газеті «Мухамед спікс» 
повністю спростовують фаль- 
їиивки, що з'явилися на сторін
ках буржуазних видань, таких, 
як «Лайф», «Ньюсуік», «Тайм», 
«Нью-Йорк тайме». Ось ці ін
терв'ю:

— Чому вн стали комуніст
кою!

— Перш за есе, я негритян
ка, Я присвятила своє життя 
боротьбі за звільнення негри
тянського народу — мого гно
бленого народу! Я комуністка 
тому, що сама природа капіта
лізму винуватець того, що ми 
живемо в злиднях, порівняно 
з рештою американського су
спільства. Для того, щоб ми 
змогли вирватися із злиднів, 
з-під гніту, нам необхідно зни
щити систему американського 
капіталізму. Необхідно знищи
ти систему, за часіз якої групка 
капіталісти! продовжує збага
чуватись, а народ змушений 
працювати на них. Я також ко
муністка тому, що вірю, що 
негритянський народ, чия пра
ця і кров були витрачені для 
блага нашої країни, має право 
на значну частину тих багатств, 
які сконцентровані в руках 
Морганів, Рокфеллеров, Кенне- 
ді, Дюпонів і інших капіталістів 
Америки.

Я комуністка ще тому, що 
вважаю, що негри не повинні 
брати участь в расистській ім
періалістичній війні в Півден
но-Східній Азії, де уряд Спо
лучених Штатів намагається 
нав’язати іншим народам свою 
волю.

Мої рішення вступити в 
клуб, який носить ім’я Че Ге- 
варн та Лумумби і є організа
цією комуністів-негрів, пояс
нюється переконанням, що 
єдиний шлях звільнення негрів 
— це ліквідація класу капіта
лістів.

— Чому ви не пішли «в під
пілля», щоб уникнути переслі
дувань!

— Я впевнена, що Ніксон, 
Ріган і Гувер вирішили зробити 
«мою справу» показовою. 
ФБР використало всі можливо
сті для мого арешту.

Часто можна чути, що кому
ністи просто скористувались 
вашою допомогою в своїх Ці
лях, чи правда це!

— Такі чутки можуть поши
рювати лише вороги нашої 
справи. Говорять, що компар
тія стала на мій захист з ме
тою завоювати собі політич
ний авторитет. Той, хто вірить 
цій брехні, дозволяє кліці Нік- 
сона — Рігана обдурювати се
бе. Я — комуністка-негритян- 
ка. Таке 
до душі 
ось чому 
стати події в Сан-Рафаелі, щоб 
розправитися зі мною.

— Незважаючи на все, що 
ви пережили, чи залишилось у 
вас таке ж велике бажання 
боротися за свободу негрів!

— Не існує нічого, що б 
могло перешкодити мені бо
ротися з усією енергією за 
справу мого народу.

словосполучення не 
урядові цієї країни, 
вони хочуть викори-

СВОБОДУ!
Люди сиділи на

- -......    Ґ —__ ■ І,а с«еиі ПРЯМО
перед трибуною, з якої виступала Фанія Джордан

Фанія, сестра мужньої американської комуністки, 
борця проти соціального і расового гноблення в 
США Анджели Девіс спочатку вигляділа стомленою. 
Всього годину ТОМУ вона прилетіла в Копенгаген з 
Праги. Данія — одинадцята країна, яку Фанія від
відала в ході кампанії солідарності з Анджелою, яка 
проводиться за. ініціативою Всесвітньої федерації 
демократичної молоді.

Вона з хвилюванням говорить про кампанію теро
ру проти вільнодумців, яка постійно посилюється в 
США про продажність американського суду, про 
ростучу загрозу фашизму, про кризи всієї сошаль- Soï і політичної структури США виразом яко. і е 
справа її сестри Анджели Девіс. її переконаність в 
правоті справи Анджели,в свою чергу, зигиі.по--' * 
гонь в серцях датчан, які сидять в залі.‘1 
оплесками зустрічають вони заяву Фаініи про » 
що кращі люди Америки будуть до { _

? 1 пяПІп боротьбу за звільненняКІНЦЯ продовжувати СВОЮ ООрип.иу 
Лнджели, за торжество справедливості, мі ру . Р 
гресу. «Капіталізм, — сказала в0’Іе' М1н»' 
сам по собі, кінець йому повинні п п чльшо-

Фапія закінчила свій виступ.закликом до дадашо^ 
го зміцнення міжнародної солідар чЯ’*пзгів між
го світу. Вимога дальшого зміцнення зв язмв між 
молоддю різних країн, оо едяанн > підтрйма-
боротьбу проти імперіалізму була гаряче підтрима 
на виступаючими. р ПЕТРОВ,

кореспондент ТАРС.

Копенгаген

ПАРИЖ. Рух комуністичної молоді 
Франції опублікував заяву, в якій 
закликає французьку молодь подвоїти 
зусилля в боротьбі за звільнення Ан- 
джели Девіс. Рух комуністичної моло
ді закликає юнаків і дівчат взяти най
активнішу участь а кампанїї збирання 
підписів під петицією «500.000 моло
дих французів разом з Анджелою».

\[1» НИКРНВЛГ) /VfІММРІЛЛІЖ 

— Яким чином люди, що не 
беруть участі в русі, можуть 
допомогти вашій боротьбі!

— По всій країні, по всьому 
світу створені комітети на мій 
захист. Я важаю, що слід зв'я
зати боротьбу за моє звіль
нення з боротьбою інших 
літичних в’язнів.

— З тих пір, як ви стали 
муністкою, чи виникали у 
бодай один раз сумніви в 
му, що компартія зможе
помогти негритянському наро
дові!

— Комуністична партія заяв
ляє, що негри складають не 
лише найбільш гноблену ча
стину населення Сполучених 
Штатів, але І є історично най-

по-

ко- 
вас 
то- 
д0.

муністка, уже тоді я зрозумі
ла, що вони поставили метою 
розправитися зі мною.

— Якщо вас будуть судити 
в Каліфорнії, чи вірите ви, що 
суд бУДе справедливим!

— Американська юридична 
система наскрізь прогнила, са
ме через неї здійснюється по
стійний нажим на негріз. Ясно, 
що ми є жертвами антидемо
кратичної системи, коли суд 
замість того, щоб гарантувати 
прааа народу, відіграє активну 
роль захисника расистів.

— Як ви почуваєте себе мо
рально!

— З такими чудовими людь
ми, як мої товариші — з тих, 
що залишились на свободі, і ті,

революцій- 
населення.
газет писали,

більш бойовою І 
ною частиною

— Більшість 
ЩО ви залишили Каліфорнію 
тому, що були винні. Чи мо
жете ви щось сказати з цього 
приводу!

— Я поставлю вам одне за
питання. Коли раб втік від сво
го білого хазяїна з інший 
штат, чи було це доказом йо
го вини? Коли Рональд Ріган 
і його фашистська когорта 
розгорнули кампанію за звіль
нення мене з університету 
Лос-Анджелеса, не тому, що я 
була поганим викладачем, а 
тому, що я негритянка і ко-

яких я узнала у в'язниці, у ме
не немає іншого бажання, як 
продовжувати рішучу бороть
бу-

—- Як з 
в тюрмі!

— Перш, 
поводяться 
я хотіла б сказати про умови, 
в яких асі ми змушені жити. 
В’язниця наповнена тарганами 
і мишами. Часто навіть в на
шій їжі ми знаходимо тарганів. 
Нещодавно одна моя подруга 
знайшла а супі мишачий хвіст. 
Вночі ми пробуджуємося, бо 
миші буквально бігають по по
стелях.

вамч поводяться

ніж розповісти, як 
особисто зі мною,

На відміну від інших жінок 
я змушена носити тюремний 
одяг. Вони вважають, що так 
мені важче втекти. Всі юри
дичні матеріали, які передає 
мені адвокат, попередньо про
читані ними, що показує повну 
неповагу до конфеденціально- 
го характеру стосунків адвока
та і його клієнта.

— Які ваші стосунки з інши
ми в’язнями!

— Я ніколи не бачила тако
го гарячого і палкого прийо
му. Щоразу, коли я йду кори
дорами в’язниці, подруги під
німають стиснений кулак на 
знак солідарності. Коли я бу
ла 8 одиночному ув’язненні, 
сусідки по поверху влаштува
ли демонстрацію на знак моєї 
підтримки.

— Що ви відчули, коли ді
знались, що потрапили в спи
сок 10 найбільш небезпечних 
злочинців, розшукуваних ФБР!

— Я була впевнена, що клі
ка Ніксона—Рігана використає 
всі можливості, щоб пригноби
ти тих, хто їх критикує.

ФБР поступово перетворює
ться в те ж саме, що «ескад
рон смерті» о Бразілії, котрий 
використовується для приду
шення визвольного руху.

— Ваші однодумці назива
ють вас «політичним в’язнем». 
Багато хто не розуміє змісту 
цих слів. Чи можете ви пояс
нити!

— Все частіше й частіше 
негріз у нашій країні ув’язню
ють не за злочини, а за їх по
літичні переконання. З цією 
метою вигадуються фальшиві 
звинувачення, організовуються 
нашзидкоруч сфабриковані 
процеси. Я — політичний в’я
зень. Уряд хоче примусити ме
не мовчати, щоб перешкодити 
мені підняти наш народ на бо
ротьбу, щоб перешкодити ви
кривати вади цієї лрогнилої 
системи.

Є лише один спосіб звільни
ти всіх політичних в’язнів. По
трібно, щоб мільйони людей 
ясно дали зрозуміти урядові, 

_що вони готов’ зробити все, 
щоб звільнити в’язніз-борціз, 
а затим і весь негритянський 
народ

І

В Радянському Союзі на запро
шення Комітету радянських жі
нок перебувала делегація амери
канських жінок па чолі з відомою 
громадською діячкою Альвою 
Баксенбаум. Гості із США при
везли із собою лист Лнджели Де
віс, з яким американська кому
ністка звернулась до жінок Ра
дянського Союзу: «Я шлю вам це 
привітання, — пише Лнлжела Де
віс, — щоб ще раз підтвердити 
свою солідарність з міжнародним 
демократичним жіночим рухом.

Ми, жінки, загартувались в 
боротьбі проти імперіалізму. Ни
ні, коли підірвані його економіч
на і ідеологічна основи, імперіа
лізм вдається до все більш від
чайдушних і безжальних форм 
придушення. Це боротьба не па 
життя, а на смерть.

Велика Жовтнева революція 
1917 року і 50 років прогресу не 
лише народили незчисленних ге
роїнь, але й дали могутній пош
товх дійсній емансипації жінок 
— одному з основних завдань 
робітничого класу.

Постійним джерелом натхнення 
служать для нас самовіддані жін
ки В’єтнаму, які ведуть боротьбу 
з американсБКЙм агресором на 
Півдні, за побудову і зміцнення 
соціалізму — на Півноці. На ве
ликому африканському континен
ті жінки набувають стальної 
витримки в боротьбі, яка постій
но шириться і зростає. Ми, чорні 
жінки Північної Америки, має
мо до них особливе почуття солі-

«НАША БОРОТЬБА
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ»

• ЛИСТ АНДЖЕЛИ ДЕЗІС РАДЯНСЬКИМ ЖІНКАМ

дариості — адже Це дочки на
ших власних предків.

Мені хотілося б . розповісти 
сам про подвиги багатьох жінок, 
особливо чорних, що йдуть в 
перших лавах борців у США, в 
цій цитаделі імперіалізму. І хоча 
завдання ознайомити вас з тими 
битвами, які ведемо ми в себе на 
батьківщині, буде покладено на 
моїх сестер, — • аз ними вн 
зустрінетесь особисто, — я роз
повім вам лише- про одну чудо
ву жінку.

її звуть Джорджія Джексов. 
За один рік вона тратила двох 
синів; вони стали жертвами 
вбивць — поліцейських і тюрем
них охоронників. Обидва вони — 
Джонатан і Джордж Джексон 
— були активними учасниками 
визвольного руху. 21 серпня ді
ставшись до тюрми Саи-Куситін, 
щоб дізнатись про долю свого 
сипа Джорджа, нещасна жінка 
почула;

— Рік тому ми Вже вбили одно
го з твоїх синів, сьогодні ми вби
ли другого.. Якщо ти не тамуєш
ся. залишишся зовсім без синів.

Слова ці байдуже вимовив 
поліцейський наглядач. З див
ною витримкою Джорджія відпо
віла:

— В мене синії у всьому свігі. 
Скрізь, де йде боротьб і за сво
боду.

З такою ж мужністю І СИЛОЮ; 
які звучали в її словах, веде во
на зараз боротьбу за досягнення 
ідеалів, в ім’я яких віддали жит
тя Джонатан і Джордж».

«Ми в себе на батьківщині, — 
говориться далі в листі, — по
винні нодесятирити свої зусилля, 
спрямовані на те, щоб персшінп- 
ти шлях реакції, яка відкрию 
вдається до кривавих репресій 
по відношенню до наших сестер 
і братів, котрі знемагають за 
гратами.

Ми повинні викривати і не за
лишати без покарання вбивство 
Джорджа Джексона і криваву 
розправу у в'язниці міста Атііка.

Закінчуючи цей лист, мені хоті
лося б скористатися нагодою і 
висловиш гарячу вдячність ра
дянському народу _ чоловікам, 
жінкам і дітям — за їх постійну 
участь в захисті моїх прав. 
Оскільки розгул расизму в Спо
лучених Штатах посилюється, 
нам,-як ніколи ранішб, потрібна 
масова підтримка радянських лю
дей».

ТЛРС.

■
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"V' МИНУЛОМУ місяці 
газета надрукувала 

анкету, в якій запропо
нувала десять запитань. 
Анкетування стало ви
пробуваним засобом ви
яснення громадської 
думки з того чи іншого 
питання. Саме до нього 
й звернулась редакція 
«Молодого комунара», 
щоб дізнатись про сма
ки і уподобання читача.

Які найулюбленіші сто
рінки в газеті? Школярі, 
наприклад, голосують за 
«Вітрила». На жаль, ми 
не одержали жодної від
повіді від піонерів. А це 
ж для них виходить сто
рінка «Бий, барабані» 
Цікаво було б знати їх
ню думку про піонерсь
ку сторінку. Зрозуміло, 
що у такому віці дітво-

п’ятирічки, нариси про 
сучасника, розповіді про 
героїв громадянської, 
Великої Вітчизняної воєн 
та ветеранів праці, но
вини науково-технічного 
прогресу та відкриття в 
науці, рецензії на кіно
фільми та театральні ви
стави, нові літературні 
твори, розмови на теми 
моралі — ось неповний

З відповідей, які на
дійшли до редакції, 
можна судити про віх 
передплатника. Газету 
читають молоді люди 
віком від 15 років до... 
Межу тут поставити важ- 

. ко. Зауважимо лише, 
що на запитання «Скіль
ки вам років?» один з 
читачів не без гумору 
відповів: «52 з гаком» 
Наші читачі — це ро
бітники, колгоспники, 
вчителі, інженерно-тех
нічні працівники і, зви
чайно, учні те студенти. 
Аудиторія — численна і 
різноманітна. З авторів, 
які надіслали відповіді

АКТИВНІСТЬ ЗРОСТАЄ
• ЩИРА РОЗМОВА З ЧИТАЧЕМ
• АНКЕТА СВІДЧИТЬ, АНКЕТА ПЕРЕКОНУЄ.
• ВИ НАМ ПИСАЛИ!

на анкету, лише один 
передплачує газету пер
ший рік. Інші — 2—4 ро
ки.

Приємно зауважити, 
що переважна більшість 
тепло ставиться до га
зети. На питання «Чим 
приваблює тебе наша га
зета?» автори здебіль
шого відповідають: «Роз
повідями про сучасни
ка» та «Різноманітністю 
тематики». А ТамілаПас* 
мурець пише: «Молодіс
тю. Тим, що вона така 
юна, як і я». Разом з 
тим читачі підкреслюють, 
що «Молодий кому
нар» — це орган обко
му ЛКСМУ, а тому пе
редплатником його по
винен стати кожен ком
сомолець.

ра ще соромиться писа
ти до газети. Це велике 
упущення з боку піо
нерських працівників, 
які могли б провести 
певну підготовчу роботу 
зі своїми вихованцями.

Дівчатам до вподоби 
сторінка «Степовичка», і 
вони справедливо скар
жаться, що виходить во
на нерегулярно. Непога
ної думки читачі про 
«Планету», задоволені 
підбірками матеріалів 
до «Еврики».

Щодо рубрик, то но
вого тут автори анкет не 
пропонують нічого. їхні 
побажання, щоб матері
али, занесені під ту чи 
іншу рубрику, з’являли
ся у газеті періодично, 
щоб розмова на вибра
ну тему велась регуляр
но до її логічного завер
шення.

Про що хотілось би 
прочитати?

Працівникам газети 
доведеться докласти чи
мало зусиль, щоб вико
нати всі побажання. 
Участь молоді у вико
нанні завдань дев'ятої

перелік побажань. І, як 
слід було чекати, читачі 
вимагають від газети 
більше сатири і гумору, 
цікавіших матеріалів у 
суботню сторінку.

Щодо спорту, то тут 
думки розходяться. Так, 
Ольга Федоренко з Но- 
воархангельського райо
ну вважає, що «дуже 
добре газета висвітлює 
питання спорту», Алла 
Боріченко з Кіровогра
да пише, що спорт ви
світлюється недостатньо. 
А невідомий автор з Кі
ровограда заперечує 
обом: «На мою думку, 
це не спортивна газета 
і не слід на спорт відво
дити всю четверту сто
рінку»,

В оцінці надрукованих 
матеріалів теж немає 
єдності. Більшість авто
рів вважають літератур
ний рівень газетних ма
теріалів достатньо висо
ким. Окремі читачі про
понують урізноманітити 
форми подачі. Є анке
ти, які заперечують той 
чи інший матеріал. Така 
строкатість у оцінках —

цілком природна. Важ
ливо те, що читач сприй
має газету, не залиша
ється байдужим до її 
виступів.
СВОЄРІДНЕ продов- 

ження мала анкета 
на зустрічі з молоддю 
міста Олександрії. Учас
никам зустрічі було за
пропоновано чотири за
питання:

1. Чи передплачуєш ти 
«Молодий комунар»? .

2. Чи хотів би написа
ти в газету? Про що?

3. Про що хотів би 
прочитати в газеті?

4. Твої зауваження га
зеті?

Якщо на три запитан
ня (перше, третє і чет
верте) відповіді перегу
куються з тими, що і п 
анкеті «Молодий кому
нар» — читачеві» (хіба 
що з побажаннями біль
ше писати про Олек
сандрію), то друге роз
крило одне цікаве яви
ще. Виявилось, що до 
газети хочуть написати 
більшість читачів, і що 
майже у кожного є про 
що. Це свідчить, по- 
перше, про авторитет 
друкованого органу (ад
же саме до неї’ хочуть 
написати), по-друге, про 
зростаючу активність чи
тача (читач хоче напи
сати і теми, ним обрані, 
в основному, потрібні 
газеті). Ми зупинимось 
на останньому. Відповіді 
олександрійців підказа
ли працівникам редакції 
кілька нових тем. Проте, 
хотілось би іншого. • А 
саме, щоб про те, що їх 
хвилює, написали самі 
читачі.

Редакція дякує ссім, 
хто відповів на анкету. 
Добрі побажання і кри
тичні зауваження будуть 
враховані.

Т~С7Юрт\ В АВАНГАРДІ 
«АВАНГАРД»Досить представницькими виявились обласні змагання з класичної боротьби, які одночасно були і заочними зональними на першість України. В них взяло участь понад вісімдесят спортсменів, що представляли п’ять команд.Як і в попередніх змаганнях, в авангарді була команда «Авангарду*. Вісім перших місць з десяти завоювали саме представники цього товариства. Серед лих був і правнук дореволюційного чемпіона світу Данила Герасимовича ІІосунька — Володимир Посунько, який не зазнав жодної поразки.Так само жодного разу не залишили борцівськдіі килим переможеними одноклубники Володимира — Анатолій Денисенко, Віктор Марус, Володимир Гриценко, Олександр Сесмій, Анатолій Виходець і Микола Бондар. Тільки одного разу програв авангардівець Микола штефан, але це не перешкодило йому стати переможцем у своїй ваговій категорії.Найбільша кількість суперників (19 чоловік) була в тій ваговій категорії, в якій виступав студент інституту сільськогосподарського машинобудуван н я Віктор Іщенко. Жодному з них не вдалося подолати

Віктора. У важкій вазі переможцем став світловодськиїї майстер спорту, що представляв товариство лос*. — Володимир Ірохіи менко.І в командному заліку, авангардівці набрали вдвічі більше очок (сімдесят), 1ІІЯІ борці студентського товарі!* ства «Буревісник*, які зайняли друге місце. Лише Нй два очка відстала від «Буревісника* команда Кривого Рога, яка виступала позф конкурсом. У команди «Колоса* 26 очок.Відставання сільських! спортсменів не випадкове. Адже керівники обласної ради «Колоса* останнього часу не приділяють належної' уваги розвиткові класичної бооотьбп, погано дбають про вирощування гідної зміни ветеранам, які свого часу були провідними не тільки в області, а займали високі місця в змаганнях па першість центральної ради свого товариства.Відрадно, що в товаристві «Спартак* почали культивувати класичну боротьбу. В цьому велика заслуга курсанту Кіровоградського льотно-штурманського училища Валерія Шейфутдінова, який тренує молодь на громадських засадах.
Л. ПАВЛОВ.

Дорога редакція! . . '
Дуже просимо надрукувати пісню «Не плане, девчонка^ ;

Восьмикласниці Велінська Раїса і Калініченко Галина,
с. Нерубайна, Новоархангельського району.

НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧОНКА
Музыка В. Шаинского Слова В. Харитонова

ПОДАРУНОК 
московським 
СТУДЕНТАМ

Бібліотека худож
ньої літератури гу
манітарних фа
культетів Москов
ського державного 
університету не
давно відкрита о 
новому навчально
му корпусі універ
ситету на Ленін
ських горах. Нині 
в його сховищі 
один мільйон сто 
тисяч книг.

Студенти-філоло- 
ги, Історики, філо
софи і економісти 
працюють в чоти
рьох окремих, ду
же затишних чи
тацьких залах. Ви
дача книг І журна
лів проводиться на 
двох поверхах біб
ліотеки.

На знімку: 
хол нової бібліоте
ки, де проводиться 
видача книг.

Фото
В. КАВАШКІНА. 

АПН.

Как будто ветры с гор 
Трубят солдату сбор, 
Дорога от порога далека. 
И уронив платок, 
Чтоб нс видал пикта, 
Слезу смахнула девичья’ 

рука.
Припев:

11с плачь, девчонка, 
пройдут дожди, 

Солдат вернется, 
ты только жди. 

Пускай далеко твой 
верный друг, 

Любовь па свете — 
сильней разлук!

Немного прошагал,
Пока — не генерал,
Но, может быть, я стану 

старшиной.
Прости, что не сумел 
Сказать, что буду смел 
II то, что будешь ты 

моей женой,
П рипе в.

Паш ротный старшина 
Имеет ордена,
А у меня все это впереди, 
Но ты, любовь, зачти 
Отличные значки.
Которые теснятся на груди,

Припев.

ПРАВИЛА
Зростання інтенсивно

сті руху на вулицях, ав
томобільних дорогах — 
явище закономірне і ра
зом з тим, викликає пев
не занепокоєння. Можли
во тому, що тут наявні 
своєрідні протилежності: 
транспорт має багато пе
реваг, але невміле керу
вання автомобілем або 
зневага до правил руху 
нерідко призводять до 
трагічних наслідків.

Звичайно, питанню по
передження неща с н и х 
випадків приділяється 
немало уваги. ЦК ВЛКСМ 
та Міністерство внутріш
ніх справ СРСР прийня
ли відповідні документи, 
які націлюють комсо
мольських працівників на 
організацію заходів по 
запобіганню транспорт-

РУХУ — ЗАКОН ДОРОГИ
ного травматизму. Осо
бливу увагу звернуто на 
організацію обов’язково
го вивчення правил ву
личного руху шноллра- 
ми, залучення їх до учас
ті у вікторині «Світло
фор», яка друнувалась на 
сторінках газети «Пио- 
нерская правда». Вва
жається доцільним і ство
рення гуртків юних ін
спекторів руху в школах.

Повчальним є досвід 
деяких шніл міста Кіро
вограда в проведенні за
нять, піонерських зборів 
на теми безпеки руху, В 
школі № 8, наприклад, 
було організовано піо
нерський збір «Я і пра
вила вуличного руху». 
Класні керівники Є. М. 
Михеєва та М. Л. Мураш
ко разом із старшою піо-

нервожатою Л. В. Варди- 
шевою, по гурбува л и с ь, 
щоб кожний піонер мав 
особисте завдання. Діти 
добре засвоїли правила 
руху пішоходів та вело
сипедистів. Збір закін
чився переглядом спеці
альних фільмів.

Нову форму організації 
занять по вивченню пра
вил руху шнолярами за
провадили в Новоукраїн- 
ці. На початку листопада 
оголошення біля міського 
Будинку культури за
прошувало учнів 1—10 
класів на лекцію, яку 
читав старший державто- 
інспектор району капі
тан міліції Г. В. Красов- 
ський. Тема її «Правила 
вуличного руху — своє
рідний занон». Організа
торами були шкільний

сектор Будинку культури 
та районний відділ вну
трішніх справ. За два 
потоки своєрідним уро
ком лекцію прослухали 
понад 1800 учнів.

Зустріч, можливо, була 
б ще кориснішою, копи б 
до неї приєднались і пра
цівники районного відді
лу народної освіти.

Принагідно хочеться 
зауважити, що І в інших 
районах області праців
ники райвно та вчителі 
ще недостатньо зверта
ють увагу на це питання. 
Хоч його перед нами 
ставить саме життя.

А. ШВЕЦЬ, 
інструктор УВС 

державтоінспекції.

ОСВІТА-В ПЕРШУ ЧЕРГУ
ТАМАРА СІРЯК із села Хащуватого Гайворонськогр 

району вирішила навчатися на курсах машинопи
су. Учениця була дуже здивована, коли на прохання 
видати їй необхідні документи про закінчення 8 кла
сів, директор школи відповів відмовою.

Як повідомив нас завідуючий Гайворонським 
райвно тов. Мудрий, курси машинопису не дають се
редньої освіти. Після їх закінчення знайти роботу за 
професією буде важко, тому що Тамара не досягла 
повноліття. До того ж Гайворонський відділ народної 
освіти вважає, що Тамара могла б навчатися на кур
сах і не залишаючи навчання в 9 класі, в якому, до 
речі, вона провчилася першу чверть, — курси працю
ють три рази на тиждень у вечірні години.

Нам здається, ти повинна погодитися з цією пора
дою, Тамаро.

«МОЛОДОЙ КОЛШУНЛР», оргап Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

Наші адреса і телефони
-----------—------------------------------—- - . І 1 ■

316050 ГСП, Кіровоград, 50, вул. Луначарського, 36.
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком» 

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від» 
Ділу листів І масової роботи та інших відділів — 2-45-36.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. ГлІнки, 2.

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
НЕДІЛЯ, 28 ЛИСТОПАДА. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Ранкова гімнастика для ді
тей. (М). 9.15 — Новини.
(М). 9.30 - 
лебачення. 
дильник».
«Музичний
10.30 —
«Планета _______ _
11.30 — Наша афіша.
11.35 — Українське кольо. 
рове — -
на і
атру юного глядача ім. Ле
нінського комсомолу. (К). 
13.45 — Народний телеуні- 
верситет. (М). 14.30 — Кон
церт. (М). 15.00 — Для
воїнів Радянської Армії і 
Флоту. (Львів). 15.30 — Го
ворять депутати Верховної 
Ради СРСР. (М). 15.40 - 
Кольорове телебачення. 
Клуб кіноподорожей. (М).
16.30 — За накресленнями
XXIV з’їзду КПРС. «Сіль
ські обрії». (К). 17.00 —
«Чиста криниця». (К). 18.00

Кольорове телебачення. 
Міжнародні змаганя з фі*

9.15
■ Кольорове те- 

я. Для дітей «Бу- 
. "М). 10.00 —

ніоск». (М). 
Для юнацтва. 
«Океан». (М). 

(К). 

телебачення. «Дівчи- 
ниітень». Вистава те-

БК 00475. Індекс 61197. Зам. № 7304. Тираж 54 500.
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гурного катання. (М). 20.45 
22 10рогРзма «Час». (М). 
ченнп"" «ольорово телеба
чення Художній фільм 
П?п Н/«^?Л0ДИСВСЬКИЙ,>. 2 се- 
ІШ Міч 2315 - Н»»™и. 
ПУ«ЛЬ' (ГТ.ТСЛС0Г'","-На- 
оамРУГА ПРОГРАМА. Ек, 
£а” студента - заочника. 
МРУгии курс. 17.00 — Ан- 
матинГф®03- Вища ма™* 
гь^п па’и^ІЗИка- Марксист. 
Теоретичн^^ех*;^0*'”* 
мецьна мова 19 по 2. 
чудовисІкЛЄфілЬм «Зелені 
20 30 ї й”’ 3 серіл- <•<). ;лТ-ік\Т5о- і̂чп’р^ 

Телеспек?ХЛьЦ(К) Ангвла”1’

Редактор В, ПОГРІБНИЙ. '
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