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Mil поцікавилися в Гайворонському 

райкомі комсомолу яку практичну 
підтримку знайшов серед молоді рано- 
ну заклик молодих ульяновських хлібо
робів виростити якнайвищий урожай у 
другому році п’ятирічки. Нам відпові
ли: спробуємо випередити ініціаторів 
змагання і маємо надію, що цього року • 
їм доведеться поступитись першим міс
цем. Сусіди обдумали свою заяву і ого
лосили її вже тоді, коли про результа- . 
ти своєї роботи можна судити більш 
певно. ;

В колгоспах Гайворонського району 
17 комсомольсько-молодіжних ланок 
вирощують просапні: 8 — кукурудзу на 
зерно, 3 — кукурудзу на силос, 6 — 
цукрові буряки. Молоді механізатори 
вчасно завершили сівбу, добре догля
дають посіви. Комсомольсько-молодіж
на ланка буряківників з колгоспу 
«Шляхом Леніна» обіцяє зібрати 350 
центнерів цукрової сировини з гектара, 
високі зобов’язання й інших колективів. 
Заклик ульяновців обговорений в усіх 
комсомольських організаціях району і 
знайшов відгук в серцях і помислах 
юнаків і дівчат, в їх ділах.

Хліборобська молодь не всіх районів 
сьогодні у змозі досягти результатів 
.ульяновців. Скажімо, молоді' хлібороби 
Онуфріївського не ставлять за мету зі
брати з гектара 50 центнерів пшениці. 
Та все ж дух боротьби вони проявля
ють — в організації змагання колгосп- 
нрї молоді, в цілеспрямованості зусиль, 
Онуфріївський райком ЛКСМУ систе
матично підбиває підсумки змагання 
комсомольсько-молодіжних колективів, 
які працюють на полях, визначає пере- . 
можців, заохочує їх.

Все це ми говоримо з метою нагада
ти ульяновцям: за вами пильно стежать, 
на вас рівняються. Все, що діється у 
вас, — це не «домашні» справи. Відо
мо, як чудово працюють механізатори, 
комсомольсько-молодіжної тракторної 
бригади Василя Харкавого 'з колгоспу 
імені Ульянова. Проте в інших колек
тивах, в деяких, хай поодиноких ком
сомольських організаціях справи не та
кі блискучі. Ульяновський ранком ком
сомолу не виконав окремих заходів, 
про які раніше говорилось з цілковитою 
вірою в їх здійсненність.

Кінцевий результат — центнери, цент
нери, центнери --- цс, звичайно, головна 
мета зусиль хліборобської юні. Проте 
звужувати смисл змагання лише до 
одержання продукції ми не маємо пра
ва. Треба вчитись господарювати і праг- . 
пути навчити цьому кожного юнака і 
дівчину. Треба, щоб вопи розуміли ве
лич своїх завдань, щоб у першу чергу 
захоплювались мужністю трудової -лю
дини, її самовідданістю у служінні ін- . 
тересам народу. У праці, в молодіжних . 
колективах на полях і фермах вихову-. 
ються ті, в чиїх руках майбутнє нашо
го села, йдеться про важливість орга
нізаційних заходів комітетів комсомо
лу у здійсненні завдань, які поставила 
дев’ята п’ятирічка перед комсомольсь- - 
кою організацією області. «Молодий . 
комунар» у свій час писав про недоліки 
в підготовці до сівби у деяких колгос- - 
пах Новоукраїнського району. Факти, 
на жаль, були типовими. Більшість рай
комів комсомолу пізно' зайнялись фор
муванням молодіжних посівних екіпа
жів.

Чи не повториться те ж саме перед 
жнивами? В Повоукраїнському районі, 
є підстави сподіватися, ні. Тут вже сьо-. 
годні думають про косовицю, планують 
укомплектувати молоддю 25 екіпажів 
жниварів, тобто — у кожному госпо
дарстві. Хоча варто зазначити, що в 
справі поширення досвіду ульяновців 
допущені деякі промахи, їхній заклик 
обговорений не в усіх комсомольських 
організаціях району.

Ініціатива ульяновців — справа пер
шочергової ваги для молодих хліборо
бів Кіровоградщини. Найменша ознака 
кампанійщини завдасть їй відчутної 
шкоди. Комітети комсомолу мають все 
зробити сьогодні для того, щоб бороть
ба за великий хліб була справою кож
ного молодого сільського трудівника.
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8 травня президент Сполучених Штатів Америки зробив 
заяву, в якій повідомив, що він дав розпорядження про міну
вання входів до північнов’єтнамських портів з тим, щоб пере
шкодити доступові в них суден, про посилення бомбардувань 
території ДРВ і, зокрема, про заподіяння ударів з повітря по 
залізничних та Інших комунікаціях. 1 незабаром перш: міни 
були ' скинуті з американських літаків у води Хайфонського 
порту.

Радянський уряд у своїй заяві від II травня засудив агре
сивну політику США і попередив, що всю відповідальність^ за 
можливі наслідки своїх незаконних акцій нестиме уряд Сполу
чених Штатів.

В редакцію надходять листи, в яких наші читачі висловлю
ють справедливе обурення злочинними діями американської 
вояччини.

Нижче вміщуємо деякі з цих листів.

Нещодавно прочитав повідомлення 
про мінування американською авіацією 
входів до північнов'єтнамських портів та 
про посилення бомбардувань ДРВ. Яка 
ганьба! Адже морський шлях та залізни

ХТО'ДАВ
ЇМ ПРАВО?

ця — головні артерії, по яких доставляю
ться продовольчі та промислові товари 
мирному населенню Демократичної Рес
публіки В’єтнам.

Гнівом наповнюється серце, коли чи
таєш про звірячі методи війни, яку ве
дуть в Індокитаї американські «захисники 
свободи». Хто дав право їм диктувати 
свої закони на чужій землі? Хто дозво
лив США піддавати небезпеці життя мо
ряків різних країн світу, які підтримують 
дружні стосунки з ДРВ?

Цим ганебним актом не залякати 
справжніх друзів В’єтнаму. Уряд Сполу
чених Штатів лише зміцнює цим свою 
репутацію запеклого агресора.

Я приєднуюсь до справедливої вимоги 
радянського народу, всіх миролюбних 
людей світу: «Припинити ескалацію вій
ни у В’єтнамі!».

В. ЛЕБЕДЄВ, 
слюсар-приладпик заводу «Черво
на зірка».

ЛЕТИ, ПІОНЕРСЬКА
Урочисте засідання обкому та Кіровоградського 

міськкому ЛКСМУ, обласної та міської рад піонер
ської організації, присвячене 50-річчю піонерії.

О ЕСНИ піонерські. Вони беруть свій 
початок оід пам’ятного травнево

го дня 1922 року, і в їхньому дихан
ні — то незабутні спогади про вечір
нє лісне багаття, цікаві походи, то 
тривожний заклик сурмача, пісенна 
сумовито-героїчна доля маленького 
барабанщика, то галасливе розмаїття; 
захоплюючого і щасливого дитячого 
світу. В ньому ми побували, з нього 
ми приходимо у велике життя нашої 
соціалістичної Вітчизни. Піонер, ком
сомолець, комуніст — червоний три
кутник символізує нерозривну єд
ність покоління радянських людей.

І сьогодні, коли піонери 70-х ши
куються в святков! шеренги, черзо- 
ний галстук на грудях сивих ветера
нів, героїв незабутніх биїв і тих, чиє 
ім’я з пошаною вимовляють трудів
ники.

50 весен піонерських, 50 років на
шій братерській соціалістичній сім’ї. 
Тому такі радісні і щасливі діти в ко
лонах. В міцному потиску рук, пліч- 
о-пліч крокують дівчатка і хлопчики, 
одягнені в національні костюми на
родів СРСР. Дітей з усіх куточків на
шої Батьківщини єднає червоний 
галстук, о якому символ нашого щас
тя, нашої праці і подвигу.

Юні ленінці Кіровограда, піонер
ські делегації з усіх районів області, 
в складі яких ветерани піонерського 
руху, представники громадськості, 
старші піонервожаті, завідуючі відді
лами шкільної молоді та піонерії МК, 
РК ЛКСМУ прибули 13 травня на 
урочисте засідання обкому та міськ
кому ЛКСМУ, обласної та міської 
рад піонерської організації, при. 
свяченого 50-річчю Всесоюзної піо
нерської організації ім. В. І. Леніна.

Під звуки оркестру святково при
крашені колони вирушають до площі 
імені С. М. Кірова. В голові коло
ни — прапор обласної та міської 
піонерської організації. В перших ше
ренгах крокують ветерани піонер
ського руху, ті, хто починав зелику

ПІСНЕ!
В • і

справу виховання молодих кому
нарів.

Учасники засідання покладають 
живі квіти до пам'ятника С. М. Кіро
ву. Колона під бадьорі марші духо
вого оркестру прямує до парку іме
ні В. І. Леніна.

— Завжди у велике свято народи 
нашої країни звертаються у помислах 
до Леніна, — сказав під час урочис
тої ювілейної лінійки біля пам’ятника 
вождеві перший секретар обкому 
ЛКСМУ М. Г. Гайдамака. — І сьогодні 
юні ленінці разом з ветеранами 
піонерського руху рапортують про 
славні справи своєї піонерської орга
нізації.

Починається перекличка поколінь. 
Піонер 20—30-х років О. І. Побі- 
гуца, піонерка 40—50 років Л. П. 
Сотникова та юний ленінець 70-х ро
ків п’ятикласник Кіровоградської 
СШ № 11 Олег їимошенко доповіда
ють про справи піонерів своїх поко
лінь, про готовність завжди бути 
вірними справі партії, комсомолу, 
свого народу.

В урочистій тиші піонери кладуть 
квіти до пам’ятника Іллічу.

А через півгодини зал Палацу 
культури імені 50-річчя СРСР розквіт 
червоними галстуками. Тут зібралися 
учасники урочистого засідання. Лине 
бадьора піонерська пісня. І вона — 
ніби у відповідь на червоне гасло: 
«Піонері До боротьби за справу Ко
муністичної партії Радянського Союзу 
будь напоготові!».

Чотирнадцята година. За столом 
президії з’являються ветерани піо
нерського руху, герої борні і праці, 
члени бюро обкому та міськкому 
ЛКСМУ, кращі піонери області і об
ласного центру.

Перший секретар обкому ЛКСМУ 
М. Г. Гайдамака відкриває урочисте 
засідання.

Під гучні оплески до почесної пре
зидії обирається склад Політбюро 
ЦК КПРС.

(Закінчення на 3-й стор.)

Прийняв естафету піонерів 20—30 років 
п'ятикласник Кіровоградської CU1 № 11 
Олег Тимошенко.

Урочиста лінійка учасників засідання бі
ля пам’ятника В. 1. Леніну (внизу).

Фото В. КОВПАКА.
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ХРОНИКА КОМСОМОЛЬСЬКОГО життя

ТРАДИЦІЯ МОЛОДИХ ОСВІТЯН
Складна робота сільського «чіїтеля. 

.Скільки ііецідкладши завдань доводи
ться вирішувати протягом дня, і часом 
таких, па які не знайдеш відповіді в спе
ціальних посібниках. Тож і йдуть недав
ні випускники педагогічних вузів по до
свід до вчителів-ветеранів.

Однією з традиційних форм збагачен
ня молодих вчителів досвідом вихован
ня і навчання в Бобрииецькому районі 
£тали районні зльоти. Нещодавно на 
.такому зльоті зустрілися близько 50 вчи
телів, стаж роботи яких не перевищує 
двох років. Ініціатори проведення йою 

районний відділ народної освіги, 
банком' профспілки працівників освіти, 
імшнмммммавннмваамшммаим

вищої школи і наукових установ та рай
ком комсомолу.

Відкрив зліт голова райкому проф
спілки В, В. Босий. Завідуючий райвід
ділом народної освіти М. А. Гаврилов 
проаналізував стан навчально-виховної 
роботи в школах району.

Досвідом роботи з молодими освітя
нами поділились гості зльоту — заслу
жена вчителька УРСР П. І. Калииш, 
г.чнтелька-пенсіонерка Г. Г. Лубеїщова. 
Від імені їх молодих послідовників ви
ступила вчителька школи-інтерпагу 
О. Канюка,

На зльоті виступив перший секретар 
райкому ЯКОМУ О. Рожковаїг. Він вру
чив Почесні грамоти групі молодих вчи
телів. '

Здобутки 
молодіжних

Кожан день наближав 
Нас до важливої у жит
ті будівельників Побузь- 
кого нікелевого ЗЭЗОДУ 
події — пуску першої 
.черги підприємства.

Успішно трудяться на 
будівництві плавильного 
цеху комсомольсько- 
молодіжна бригада Оме
ляна Валіта. І у тому, 
що будівельники Побу- 
Зького будівельного уп
равління стали пере
можцями республікан
ського соціалістичного 
змагання, вибороли пе
рехідний Червоний пра
пор тресту «Кіровоград- 
промбуд» та облпроф- 
ради (за підсумками І 
кварталу), є заслуга і мо
лодих арматурників.

Вагомий вклад вно
сять бригади інших 9-ти 
комсомольсько - моло
діжних колектизів. Сьо
годні попереду йдуть 
комсомольсько - моло
діжна бригада Володи
мира Шмарозоза, яка 
нині тримав перехідний 
вимпел обкому комсо
молу та газети «Моло
дий комунар*,

На фото: Людмила МИРНА — групко исорг 
комсомольсько-молодіжної бригади монтажників 
будівельного управління 125 тресту сКриворіж- 
стальконструкція? (бригадир Іван Сімчук). Людми
ла — електрозварниця. Змінні завдання, як і її то
вариші, виконує на 125—130 процентів.

• ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

V ЖЕ другий рік -працює 
пропагандистом у систе

мі комсомольської політ
освіти комуніст Микола 
Юхимович Корольов, на
чальник зміни дробильно ю 
цеху Світлоаодського кзр’є- 
роуправління. З душею 
виконує він це партійне до
ручення, навчаючи молодь 
господарюванню у гуртку 
«Основи соціалістичної еко
номіки». Розуміючи значен
ня оволодіння комсомоль
цями економічними знання
ми, вміння застосовувати їх 
у повсякденній праці, про
пагандист дбайливо готує
ться до кожного заняття. 
А їх уже в цьому навчаль
ному році проведено 19. 
Не все «клеїлося» спочатку 
з відвідуванням. А при іи- 
ною була розбіжність у часі 
закінчення робочих змін 
різними групами молодих 
виробничників. Ті, хто ще 
не досяг повноліття, завер
шували свій робочий день 
о 16-й годині, а комсомоль
ці «з стажем» —• значно 
пізніше. Як бути? Не всі 
могли чекати початку за
нять. Вихід було знайдено 
після розмови з керівника
ми кар'єроуправління та на 
зборах комсомольців під
приємства: розпочинати за
няття з підлітками о 16 го
дині 20 хвилин, а інші від
працьовують пропущений 
час наступного дня після 
роботи та за рахунок ущіль
неної обідньої перерзи. Від 
цього виїрали усі, і як на
слідок — якісне навчання 
всіх слухачів.

Кожне заняття дбайливо 
готується не лише пропа
гандистом. Староста гурт
ка, електромонтер по ре
монту обладнання Сергій 
Сизокінь, завжди приносить 
карту, перевіряє наявність 
конспектів у слухачів, відмі
чає присутність. Вже стало 
традицією у співбесідах ви
ясняти основні питання між
народного становища, спо
віщати про технічні нозини. 
У справжні диспути перехо
дить обговорення пройде
ного матеріалу. Тоді у чер
воному кутку кзр’ероупраа- 
ління чути пристрасні голо
си молодик виробнични
ків — комсорга механічної 
майстерні токаря Олек
сандра Менделенкз, мото-

ристки транспортера Анто- 
ніни Никонозої, елехгрозза- 
ркзвальника гірничого це*’/ 
Миколи Білявського, слюса
ря Олексія Марахо.нки. Мо
ва йде про практичне вико
ристання здобутих теоре
тичних економічних знань 
на виробництві кожним слу
хачем.

ОсоїЗливо змістовно пройшли 
заняття в гуртку по темах с Ре
зерви росту та підвищений про
дуктивності праці», «Основні 
права та обов’язки молодого ро-

комсомольські транспортери. 
Суть пропозиції в тому, щоб 
створити КОМСОМОЛЬСЬКО-«.)*», 
діткну зміну серед ремінт:тисів і 
експлуатаційників, які між со
бою укладуть умови соціаліс
тичного змагання. ІІІд час ви

робничого процесу останні мо
жуть слідкувати, чи не грШи 
ться підшипники, не проходить 
масло, можуть ліквідувати дріб
ні неполадки, сгоечасно давати 
заявки на ремонт. Якщо воли 
будуть задоволені проведеишо 
роботою ремонгяикіз, а плану 
видачі продукції яе будуть 
виконувати, отже, . зрозу^ііяо, 
недороблюють екепйуфайійчн-

ПРОПОЗИЦІЯ 
МОТОРИСТКИ 
АНТОНІВН 
11ИКОНОВОЇ
• В ПОЛІТГУРТКУ ПРАЦЮЄ КОМУНІСТ
бітника п трудовому колективі». 
Кожен комсомолець, вивчаючи 
документи з’їздів, опрацьовую
чи твори В. 1. Леніна «Чортові 
завдання Радянської влади», 
«Великий почин», ютуючпсь до 
здачі Ленінського заліку, мао 
можливість ширше трактувати 
самі поняття «економія», кпра- 
ця», зважувати їх результати. 
Слухачі навчаються повніше 
розуміти цифри, нормативи, те, 
як ставляться до них робітники. 
І тому, напевне, найбільш і ці
кавить гуртківціа питання осо
бистого внеску в справу еконо
мії матеріалів, електроенергії, 
запасних частин тощо. Пропа
гандист рекомендував своїм 
слухачам завести особисті книж
ки обліку економії, в яких бри
гадир відмічатиме про здобуті в 
цій справі успіхи.

Питанню режиму еконо
мії було присвячене спе
ціальне заняття. 1 тут ком
сомольці у своїх виступах 
пропонували створити саій 
комсомольський фонд.

Так, токар Олександр Меиде- 
ленко звернув увагу на заощад
ження металу, маючи на увазі 
виготовлення болтів та інших 
дрібніших скріплювальних ма
теріалів з відходів, які йшлн 
раніше в металобрухт. Електро
зварник Микола Патилдо за
пропонував під час роботи сво
їм друзям мати дві сумка*, в 
одній зберігати нові електроди 
та ті, що лише частково вико
ристані і можуть ще знадобити
ся, а в другій — збирати «огар
ки», які йтимуть на метало
брухт. Хоч і новачок на вироб
ництві мотористка Ангоніна 
Ннконова, проте вона висловила 
ділову пропозицію по експлуата
ції устаткування: організувати 
в дробильному цеху кіпцеві

ки. А виробничо-масова комісія 
слідкуватиме за ходом змагання,

З ініціативи АА. Ю. Коро- 
льова гуртківці проводять 
спільно з «Комсомольським 
прожектором» рейди по 
збереженню соціалістичної 
власності підприємства, які 
приносять неабиякий ефект. 
Після такої дбайливої пере
вірки на заняттях з новою 
силою виникає предметна 
розмова про використання 
старого устаткування та зве
дення нового, дебетуються 
питання про культуру ви
робництва, дисципліну на 
підприємстві та поза ним.

Так, справді по-трорчому . 
підходить до проведення 
занять пропагандист М. іО. 
Корольов. Інженер зз фа
хом, начальник зміни дро
бильного цеху, який відмін
но знає виробничий процес 
і устаткування, він є добрим 
наставником молодих.

Почались підсумкові за
няття. І одразу з'ясувалось, 
що серед слухачів’не було 
байдужих до питань науко
во-технічного прогресу, до 
організації соціалістичного 
змагання і економічного на
вчання.

І. КАРАНТ, 
наш громадський ко
респондент.

м. Світлооодськ.

І

іІ

ґ

ІСТОРИЧНА ВІХА
ЦЬОГО року радянські люди і есе про

гресивне людство святкують 50-річ- 
чя утворення першої з світі багатонаціо
нальної соціалістичної держави — Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік. Як 
відзначалось у Звітній доповіді ЦК ІЇПРС 
XXIV з'їзду партії, з історії нашої дер
жави утворення СРСР за саоєю політич
ною значимістю та соціально-економіч
ним наслідком посідає чільне місце.

Принципи створення багатонаціональ
но» соціалістичної держази, заснованої 
на відносинах рівноправного та добро
вільного співробітництва народів, були 
розроблені Комуністичною партією та 
В. І. Леніним ще до Великої Жовтневої 
революції. Зже в той час 8. І. Ленін 
передбачав, що для трудящих вигідне 
створення можливо дещо крупнішої 
держави, що пролетарська партія прагне 
до зближення націй, «яле цієї мети вона 
має намір досягти не насиллям, а ви
ключно вільним, братерським союзом 
робітників і трудящих мас всіх націй».

У Союзі PCP вперше з історії була 
реалізована багатовікова мрія про ство
рення справедливого суспільства, де 
добровільно об’єднані народи живуть в 
братерстві та згоді.

Історія досоціалістичних суспільних 
формацій знає немало прикладів ство
рення багатонаціональних держав, коли 
насильно об'єднувались різні народи. 
Багатонаціональні буржуазні держази 
будуються на принципі гноблення одних 
націй іншими. Такі держази не можуть 
бути міцними. Капіталістичний світ, окоп- 
лфнмй національною ворожнечею та ра
совими зіткненнями, виявився нездатним
■»»«■■■■шиявиияи’.вввяивишввшявя 

вирішити національне питання. В ньому 
все сильніше і в найрізноманітніших 
формах проявляються національна не
рівність та дискримінація. Найбільш 
яскраві приклади тому — негритянські 
хаилюзання в США, криваві події в Пів
нічній Ірландії, Південній Родезії і т. п.

На цьому фоні особливо значним до
сягненням постає вирішення національ
ного питання в СРСР. Саме тому на 
XXIV з'їзді КПРС практичне виконання 
нашою партією ленінської національної 
політики — політики рівноправності та 
дружби народів — було оцінене як одне 
з найкрупніших завоювань соціалізму.

Шлях до вирішення національного пи
тання а нашій країні відкрила Велика 
Жовтнева соціалістична революція. Вона 
зруйнувала «тюрму народів», якою була 
Російська імперія до жовтня 1917 року, 
і принесла соціальне та національне 
звільнення всім народам, котрі населя
ють нашу Батьківщину.

ДОКОНЕЧНА потреба об'єднання ра
дянських республік в єдину союзну 

державу була продиктована, зокрема, 
тим, що Комуністична партія вважала і 
вважає одним з основних своїх завдань 
у галузі національних відносин завдання 
досягнення фактичної рівності всіх ра
дянських народів. Не можна забувати 
про те, яка тяжка «спадщина» дісталась 
Радянській владі від царизму та буржуа
зії, і, зокрема, про те, що на аепичезник 
просторах Середньої Азії, Сибіру, ка 
Кавказі і т. п, ще збереглись пережитки 
не лише феодальних відносин, але на
віть племінного та патріархально-родо
вого ладу. Саме тут, у досягненні фак

тичної, а не формальної рівності, і поля
гає головна відмінність соціалістичного 
методу вирішення національного питан
ня від буржуазного.

Досвід СРСР показав неспроможність 
спроб поставити празо націй на само
визначення з залежність від різня її со
ціально-економічного розвитку. «Звіль
нення колоній є не що інше, як само
визначення націй», — вчиз В. І. Ленін. 
Принцип самовизначення приміни.мий до 
всіх гноблених народів, незалежно від 
їх економічного та політичного розвит
ку. В Постанові ЦК КПРС «Про підготов
ку до 50-річчя утворення Союзу Радян
ських Соціалістичних Республік»» говори
ться, що радянський досвід вирішення 
національного питання одержав світове 
визнання і надає неоціненну допомогу 
всім борцям за соціальне та національне 
визволення.

бО-річний досвід Радянського Союзу, що за
безпечив швидкий перехід відсталих народів 
колоніальних окраїн Росії до соціалізму, ми- 
нуючи капіталізм, перекопує, що національне 
звільнення в необхідною ланкою о соціально
му звільненні. Свою боротьбу за національну 
незалежність народи Азії, Африки та Латин
ської Америки успішно поєднують з прогре
сивними соціально-економічними перетворен
нями з Інтересах широких трудящих мас, під
тверджуючи тим самим справедливість ленін
ського передбачення, згідно якого революційна 
боротьба народ!« за своє національне звіль
нення неминуче обернеться проти Імперіалізму.

АДЯНСЬКИЙ Союз служить яскравим 
маяком і опорою для народів |гвігу, • 

котрі стали на шлях боротьби за само
визначення та соціальний прогрес. У бо
ротьбі проти імперіалізму численні гноб
лені народи колоній та напівколоній за
воювали державну незалежність. В цій

УНІВЕРСИТЕТИ
боротьбі вони спирались на підтримку 
Радянського Союзу та соціалістичної 
співдружності. Високо цінуючи надану 
підтримку, народи, які звільнилися від 
колоніальної залежності, «рішуче засуд
жують антикомунізм та антирадянщину 
як ті , що завдають шкоду ви звальним 
сподіванням та національним інтересам 
народів і служать лише інтересам між
народних імперіалістичних сил»», —- гово
риться а радянсько-єгипетському комю
ніке, підписаному в жовтні минулого 
року. Висока оцінка політики СРСР, на
правленої «на всебічну підтримку націо
нально-визвольного руку», дана і • 
Спільній декларації Радянського Союзу 
та Народної Республіки Бангладеш, під
писаній на початку березня цього року 
в Москві під час візиту в нашу країну 
прем єр-міністра Муджібура Рахмана.

В наші дні, коли національне питання в 
однією з найскладніших проблем суспільного 
розвитку і служить предметом гострої ідеоло
гічно» боротьба між силами соціалізму та ім
періалізму, досвід вирішення національкег® 
питання в СРСР мав величезне міжнародно 
значення. Рздянськи;* Союз служать прякла- 

інтернаціонального співробітництва каро* 
Дів. Цей приклад цінний ще й тому, що наша 
країна — одна з вайбаї атонаціопальнішик кра* 
»н світу. її народи говорять майже на сга мо
вах. Радянський Союз об’єднав народи, котрі 
належать до різних расових »рун (єзропіоїд.юї» 
монголоїдної) I різного віросповідання: хрис
тиянство, мусульманство, іудаїзм, буддяхм. 
Таким чином, досвід СРСР свідчить, що пр« 
соціалізмі приналежність народів до тісї чи 
Іншої раси, їх відмінність в релігійних пере
конаннях, в різні соціально-економічного т*
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Слово для привітання надається сен« 
ретареві обкому КП України Д. С. Счзо- 
лміу.

Вітаючи піонерію Кіровоградщини з 
великим, святом — 50-річчям створення 
ВсеЬоюзної піонерської організації іме
ні В 1. Леніна, тов. Сиволап наводить 
приклади вірного служіння племені чер- 
зоногапстучних справі Комуністичної 
партії, спразі народу. В перші роки Ра
дянської влади то була їх допомога в 
боротьбі з бездоглядністю і неписьмен
ністю, в роки минулої ВІЙНИ — допомо
зі народним месникам, воїнам Радян
ської Армії, що громили фашистського 
звіра, а нині — це Палац піонерів на 
.Чукотці, який будує вся піонері я Краї
ни Рад, то корабель дружби з подзр/н- 
ками дітям героїчного В'єтнаму.

Д. Є. Сиволап наголошує на завдан
нях комсомольських і піонерських орга
нізацій у боротьбі за глибокі знання 
учнів шкіл, як головного обов'язку, ос
новної роботи юної зміни. Приклад 
старших піонерських поколінь має бути 
взірцем для 100-тисячного піонерського 
загону Кірозоградщини — в служінні 
рідній Вітчизні, в щоденній праці, в по
всякденному житті.

Всіх схвилював виступ 
перського руху 20—ЗО 
Матвіївни Завічи.

ветерана піо- 
років Зінзїди

—• Я особисто на собі відчула ленін
ську турботу про дітей нашої країни, 
нашого народу.

І вона розповіла, як її покоління піо
нерів своїми невтомними справами від
дячувало за батьківське піклування.

Учасників урочистого засідання вітав 
’^ректор Богданівської СШ Знам*ям
ського району Герой Соціалістичної 
Праці 8. Г. Ткаченко, який на конкрет
них . прикладах розповів про добрі 
справи піонерії.

Слово надасться Герою Радянською 
Союзу Антонімі Федорівні Худяковій.

культурного розвитку ке можу І ь бути пере- 
шкодою до об'єднання їх в рамках єдиної, 
багатонаціональної держави, всім громадянам 
якої гарантовано юридичну та фактичну рів
ність.

Створення та розвиток радянської ба
гатонаціональної держави — важливий 
етап світової історії, що показує, як в 
умовах соціалістичного ладу вдалось ви
рішити національну проблему, перами 
від відносин міжнаціональної ворожнечі 
і недовір’я до відносин рівності та бра
терства, інтернаціонального співробіт
ництва як вдалось перетворити відсталі 
національні окраїни Poci.t а .передові со
ціалістичні республіки з високим різнем 
розвитку економіки та культури. Візьме
мо республіки Середньої Азії, де до ре
золюції не було майже лікарів, а пись
менність корінного населення не досяга
ла й одного проценту. Сьогодні в 
Таджицькій PCP на десять тисяч жителів 
припадав 150 студентів зузіа, тоді як в 
сусідньому Ірані їх лише 14, а у ФРН — 
49. У Туркменській PCP на десять тисяч 
жителів припадає 21 лікар, в Ірані — 
З лікарі, ФРН — 1 9,

ДЛЯ ВСЬОГО світу співдружність наро
дів Союзу PCP служить не лише 

прикладом їх співробітництва а межах 
єдиної багатонаціональної держави, але 
й прикладом нового, соціалістичного 
типу міжнародних відносин. Саме такі 
відносини склались і вже понад два де
сятиліття практикуються між соціалістич
ними країнами. Взаємовідносини СРСР 
та інших країн соціалістичної співдруж
ності все більше характеризують постій
но зростаючі господарські та культурні 
зв’язки, розвиток економічної інтегра
ції/ активний обмін досвідом та знання
ми, тісне співробітництво в галузі зов
нішньої політики. Співробітництво соціа
лістичних країн служить могутнім при
скорювачам соціального прогресу, до
зволяє найбільш ефективно використо
вувати переваги соціалізму. Не випадко
во за останні двадцять років промислове 

Затамувавши подих слухає юна зміна 
схвильовану розповідь колишньої радян
ської льотчиці про подвиг піонерів у 
роки Великої Вітчизняної війни.

— Багато їх, — говорить А. Ф. Худяко
ва, — полягло за свободу і незалежність 
нашої Вітчизни, за наш сьогоднішній 
світлий день. Пропоную вшанувати па- 
п’ять про них вставанням...

І вже пропливає між рядів під тра
урну мелодію гірлянда квітів, яку не
суть на плечах юні піонери. Від учасни
ків засідання гірлянду слави покладуть 
до обеліска Невідомого солдата...

Лунають юні голоси. Це голова ради 
дружини Новоукраїкської СШ N2 6 На
талка Мамалига, член Кіровоградського 
міського піонерського штабу учень СШ 
№ 34 Олег Ткаченко ззітують про діла 
піонерії.

Тракторист колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС Бобринецького району виробни
чий вожатий Віктор Білонно розповідає 
про шефство над пюнерськими загона
ми, тісний зв’язок юних громадян з тру
довим життям.

Секретар обкому ЛКСМУ А. І. Васи
ленко у своєму виступі знайомить учас
ників засідання з історичними віхами 
життя і діяльності піонерії області.

До трибуни підходять піонери — ве
терани 3. М. Завіна, О. Р. Гончар, Л. Д. 
Колесніков. Вони передають символічну 
естафету піонерам 70-х років.

— Несіть її з честю! І збагаченою 
добрими ділами а ім'я комунізму пере
дайте наступному піонерському поко
лінню!

Приймаючи естафету, кращі піонери 
області від імені своїх ровесників дають 
урочисту клятву бути вірними піонер
ському салюту «Завжди напоготові!»».

Урочисте засідання закрито. Лине бо
йова піонерська пісня всього залу як 
символ вірності традиціям юних ленін
ців Країни Рад.

М. СЕМЕНЮК, 
В. ОЛЕКСЕИКО.

Піоисрії-ветерани передають естафету поко
лінь (вгорі).

виробництво країн соціалістичної спів
дружності виросло в 6,8 раза, в той час 
як у розвинутих капіталістичних країнах 
воно збільшилось в 2,8 раза.

Послідовно відстоюючи ленінський принци» 
мирного співіснування держав з різним су
спільним ладом, Радянський Союз виступав 
також за співробітництво, за розпиток еконо
мічних та культурних зв'язків з капіталісти»- 
нами країнами. Прикладом втаємовнгідіюго 
економічного співробітництва держав з різкам 
суспільно-політичним ладом можуть служити 
відносини нашої країни з Фінляндією, Італією, 
Францією, лише за останні п'ять років обсяг 
торгівлі між СРСР та Францією зріс в 2,5раз.т.

СРСР виступає на світовій арені як си
ла, котра твердо й послідовно прово
дить політику миру та дружби, відстоює 
ленінські принципи рівноправності на
родів, рішуче виступає проти колоніаліз
му, неоколоніалізму та расизму, проти 
всіх форм національного гноблення. У 
Постанові ЦК КПРС «Про підготовку до 
50-річчя утворення Союзу PCP» підкрес
люється, що політика була і залишається 
одним з найважливіших факторів, що 
протидіє агресивній стратегії імперіаліз
му та реакції, знаряддям активної бо
ротьби проти загарбницьких воєн, за 
безпеку та свободу народів. Радянсзкий 
народ послідовно підтримує національ
но-визвольний рух народів Азії, Африки 
та Латинської Америки. Тісне співробіт
ництво з країнами, що стали на шлях 
національної незалежності, сприяє ус
піхам останніх у створенні незалежної 
національної економіки, перш за есе, а 
розвитку промисловості та підготовці 
національних кадрів спеціалістів високої 
кваліфікації-

Сама сила прикладу співробітництва 
радянських народів, їх успіхи з соціа
лістичному будівництві та створенні ма
теріально-технічної бази комунізму ста
ють реврлюціоиізуючим фактором сві- 
,<йогі коричного "Р°««£урИцйн

Г. ЛИТВИНОВА,
кандидати юридичних наук

(ТАРС)

V ІІД судового процесу в Сан-Хосе. свід- 
чнть про те, що неправа» Анджели 

Девіс сфабрикована властями, які ма
ють намір розправитися з мужньою име- 
рнканською комуністкою за її політичні 
переконання.

іЮмаиїтс». Париж,
Продовжується процес в «справі* 

Анджели Девіс. Суд відбувається в Сан- 
Хосе, округ Санта-Клара, штат Каліфор
нія.

Політичний характер судилища від ту
зається вже при підході до приміщення 
СУДУ< перетвореного, за висловом агент
ства Франс Прес, в «укріплену кріпость», 
У маленькому залі 40 місць відведено 
журналістам, ЗО — «публіці». Всі, хто до
пущений в зал, проходять найсуворішу 
перевірку — їх ретельно обшукують. 
Приміщення суду оточене гратчзегною 
огорожею, висотою 3,5 метра.

Відповідно до американської системи судо
чинства суддя Річард Ариасов єдиноосібио го
ловує на процесі, але не судить. Доля обвину
ваченої цілком знаходиться в руках 12 при
сяжних засідателів, які сидять двома рядами

праворуч від судді. Поруч них розташувались 
прокурор Альберт Харріс і його помічпики. 
Ліворуч від судді — група захисників Анджели 
Девіс на чолі з Говардом Муром. У залі суду 
немає «лави підсудних», І Анджела сидить в 
оточенні захисників. їй дозволено брати участь 
у захисті: вона має право запитувати сгідків, 
втручатися в обговорення.

Дивує швидкість, з якою підібраний 
склад присяжних засідателів: замість 
очікуваних кількох місяців процес відбо
ру завершився за три тижні. Всі 12 при
сяжних — білі, за винятком одного «чи
кано» (американця мексиканського по
ходження). Кандидатура єдиної нэгритйн- 
ки була відведена прокурором Алоб *р- 
том Харрісом, який користується правом 
вето без будь-яких пояснень. Серед 
присяжних — 8 жінок і 4 чоловіки. Є що 
4 запасних присяжних (на випадок, якщо 
хтось з основних засідателів не зможе 
брати участі в судовому розгляді. Власті 
підкреслюють, що склад «жюрі»» (так у 
США називають присяжних засідате
лів — Ред.) відображає «структуру насе
лення округу Санта-Клара», який, певне, 
невипадково обраний для проведення 
процесу; тут усього 2 проценти негри
тянських жителів.

Враховуючи цю реальність, Анджела 
Девіс погодилась із складом «жюрі»; 
«Я вам вірю», — сказала вона в остан
ній день відбору присяжних засідателів. 
Останні бодай в душі не можуть не бути 
стурбованими разючою невідповідністю 
між образом «небезпечної й кривавої 
злочинниці», створений ФБР і расист
ською пресою, та молодою жінкою, 
котра відстоює свою невинність.

Ще далеко до винесення вироку (суд, мож
ливо, затягнеться до липня), але присяжні 
заявили, що у пях самих е також особиста 
зброя (у ю чоловік Із 12) І це зовсім не Озна
чає, іцо вони злочинці. Безсумнівно, одна«, ще» 
обвинувачення в ході цього довюго процесу 
використає всі засоби, щоб переконати при
сяжних винести АнджслІ Девіс иайсуворіший 
впрок.

Обвинувачення властей проти амери
канської комуністки грунтуються нз фак
ті, що вона мала 2 пістолети, куплені 
після численних погроз на її адресу. 
Прокурор стверджує, що Анджела пере
дала цю зброю Джонатану Джексону, 
який спробуваа 7 серпня 1970 року ізіпь- 
нити трьох з'язніа-негрів з приміщення 
суду в Сан-Рафелі. Цей «інцидент» за
кінчився трагічно. Джексон і ув’язнені 
загинули, був вбитий і азя’ий ними як 
заложник суддя Гарольд Хейлі.

Анджела купила гістолети законним 
шляхом, зареєструвала на своє ім’я. Об
винувачення її з причетності до под:й в 
Сан-Рафелі настільки безспідстаз іе, що 
прокурор Харріс намагався «затушува
ти»» цей бік справи, роблячи натиск на 
особисті почуття Анджели до Джорджа 
Джексона.

Колишня викладачка філософії в Ка
ліфорнійському унігерситеті не запере
чувала, що в її квартирі була зброя. 
Після звільнення з університету її ге, 
що вона була комуністкою, на її адресу 
стали надходити анонімки з погрозами 
фізичної розправи.

Спроби прокурора завести кроим? у бік шля- 
хо,’.і ісреліїщеи.чя акцепту на. особисті почуття 

підсудної до Джорджа Джексона, заяви ча 
Лпджела, мають за мсту деполітизувати про
цес. еМова йде про політично переелідуваїшя 
за тс, що л — негритипка й комуністка, — 
сказала Девіс. — Я відчувала велике почуття 
дружби до Джексона, йле також до Драмі о 
І Клатчетта (лсолідадські брати»), Я відчуваю 
почуття дружби до всіх політичних в'язнів. 
Розбір фактів доведе, що моя мета внести 
вклад у створення руху, мста якого — побу
дова в країні більш гуманною, соціалістичного 
суспільства. Мої спроби добитися звільнення 
Джорджа Джексона носили чисто політичний 
характер — нони витікали з моїх переконані.* 
(мова йде про активну участь Анджели в ма
совій кампанії за звільнення Джексона. — 
Ред.)'.

Звинувачення прокурора, сказала Де
віс на закінчення, побудовані на необ
грунтованих припущеннях, а не на об’єк
тивних фактах «я не визнаю себе винною 
по висунутому проти мене звинувачен
ню», — заявила вона.

Показання перших із 140 свідків за
хисту відразу ж спростували будь-який 
□з'язок між драмою в Сан-Рафелі та 
діяльністю Анджели за звільнення «со- 
лідадських братів». Із показань виясни
лось, що дії Джонаїана Джексона були 
плутаними й не носили характеру «май-

стерно й ретельно підготовленої змови», 
змови розписаної в звинуваченні про
курора.

Після перерви в зв'язку з саяткуз.зн- 
ням пзсхи опитування продовжувались. 
З особливим інтересом чекали пока
зань прокурора Сан-Рафела Херрі Тома
са, який був взятий заложником разом 
з суддею Хейлі та серйозно поранений 
під час перестрілки. Він повинен був 
знести ясність на обставини смерті Хей
лі, якого, згідно твердження обвинува
чення, вбили в’язні. Захист тримається 
думки, що суддя був вбитий кулями по
ліцейських (судово-медична експертиза 
підтвердила, що кулі, що скосили Хейлі, 
випущені із зброї, яка була лише у полі
цейських. — Ред.).

Показання Томаса приголомшили при
сутніх. Він заявив, що особисто вбив 
Джонатана Джексона іа двох ув'язне
них. Це сталося таким чином: Джонам« 
Джексон примусив його вийти на вули
цю і сісти в мікроавтобус, що чекав їх, 
де вже знаходився суддя Хейлі, інші за
ложники та троє ув’язнених. Потім Джек
сон сів за кермо і увімкнув стартер.

а В цю хвилину я почув постріл, — пос тлав 
на суді Томас, — і побачив, що Джексон по
ранений у руку. Я вихопив йою зброю І ви
стрілив у нього один чи два рази. Джеймс 
МакклеГін спдії» поруч з Джексоном, йому « 
вистрілив у слину. Потім повернувся 1 вистрі
лив у Уільяма Крістмеса (другого звільненого 
в’язня) І, нарешті, в Рачелла ЛІаджІ (третього 
ув’язненого). Я влучив йому в груди. В ЛІЛДЖ« 
мені вдалось вистрілити лише один раз. Зброй 
дала осічку і я крикнув: elle стріляй го біль
ше, благаю, не стріпнйтеі».

Томас, уточнив, що його заклик стосувався 
поліцейських, які стріляли по автомобілю. По
казання Томаса підтвердили багато де в чому 
заяву захисту, що трагедії в Сан-Рафелі мож
на було б уникнути,, коли б поліцейські но 
відкрили вогонь. Під час допиту Томас зізнав
ся, що куля, яка серйозно поранила його, бу
ла випущена із збр >ї поліції, коли Дікецсзп, 
Макклейн і Крістмес були вже мертві, а 
Маджі втратив свідомість.

Так, головний свідок звинувачення на 
зумів прикрити переконливими доказа
ми зяючі дірки а «звинуваченні», підго
товленому прокурором Харрісом пр »ти 
Анджели Девіс.

б квітня трапилася надзвичайна подія: 
був вбитий свідок захисту Джеймс Карр. 
Якщо зізнання прокурора Томаса під
твердили відповідальність поліції за 
«серпневу трагедію»» з Сан-Рафелі І ви
явили безпідставність пред'явлених 
Анджелі Девіс звинувачень, то вбизстзо 
Kappa свідчить про пряму змову калі
форнійських властей з метою не до
пустити оправдання судом Анджаля 
Девіс.

Джеймс Карр сидів у одній камері 
в’язниці Соледедад з Джорджем Джек
соном. Він активно браз участь у русі 
нагрів за громадянські права і готувався 
виступити під час суду на захист Андже
ли Дезіс. Кзрр хотів викрити мохачіш 
расистської змови гроти мужньої амери
канської комуністки, І ось смерть.,,

(З журналу *3а рубежом*), • '■
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КОЖНОМУ МОЛОДОМУ 
СЕРЕДНЮ ОСВІТУ

«Збільшити підготовку кваліфікованих 
робітників у професійно-технічних учбо
вих закладах з тим, щоб молодь, як пра
вило, набувала спеціальності до вступу 
на роботу». Таке завдання ставлять Ди
рективи XXIV з’їзду КПРС.

Перспективним шляхом здійснення за
гальної середньої освіти є профтехучи
лища, що дають середню освіту. Проте 
як бути випускнику восьмирічки, який 
вступатиме в училища профтехосвіти, що 
не даватимуть середньої освіти? Зараз 
на Кіровоградщині з 21 профтехучилища 
середню освіту даватимуть лише

В такому випадку на допомогу 
дять вечірні (змінні) школи.

В порядку участі у Всесоюзному 
«Кожному молодому трудівникові —

2. .
прихо-

ОГЛіІДІ 
середню

ЗУСИЛЛЯМИ
освіту» в області передбачено збільшити ме
режу спеціальних класів вечірніх шкіл для 
дворічних ПТУ, створити групи заочних шкіл 
на базі техучилищ, взагалі, збільшити прийом 
вихованців ПТУ до всіх типів шкіл працюючої 
молоді. За цих умов дуже важливо виробити 
систему спільних навчально-виховних зусиль 
працівників обох типів закладів.

Система спільного планування, коор
динації навчально-виховних заходів, при
стосування режиму роботи вечірньої 
школи до вимог ПТУ, вироблення єди
них вимог до учнів в процесі навчання, 
праці, відпочинку — все це обумозлює 
поліпшення професійної підготовки уч
нів, розширення їх культурного круго
зору, забезпечує майже повне збере
ження контингенту у вечірній школі. А 
головне — в учнів виховуються стійкі 
мотиви навчання, любов до обраного 
фаху, глибокі ідейні переконання.

Про це переконливо свідчить система 
навчально-виховних заходів, яку успішзо 
запроваджують колективи кіровоград
ських ПТУ № 2 і вечірньої школи № 9, 
готуючи гідне поповнення робітничого 
класу.

В чому полягає система спільних за
ходів? -

Вона починається з дій по укомплектуванню 
ПТУ учнями. Педагоги школи — обов’язкові 
учасники співбесід із вступниками до учили
ща, тут же оформляються направлення від 
училища до відповідних класів ніколи. Для 
комсомольців заіальноосвітнє навчання розгля
далося як першочергове комсомольське дору
чення. На випускних вечорах в ПТУ педагоги 
вечірньої школи проводжають юнаків І дівчат 
напутнім словом у виробниче життя. Надовго 
запам’ятовується учням, особливо вступникам 
ДО училища, урочиста лінійка на початку на
вчального року. З словами вітання до молоді 
звертаються ■колишні Енхованці училища — 
нині кавалери ордена Леніна, бригадири шту
катурів Марія Ломаченко з тресту «Кірово- 
градпромбуд», Марія Волошина з РБУ Рем- 
будтресту. .

Розмова йде не лише про майбутню 
професію, уславлені будівельники діля
ться досвідом загальноосвітнього на
вчання. Адже кілька років тому вони в 
базовій вечірній школі одержали повну 
середню освіту.

Майстер в училищі — центральна фі
гура. Саме на нього покладено контроль 
за відвідуванням загальноосвітніх занять 
школи. І справа не тільки в тому,, що 
кожного ранку на столі у директора 
школи — відомості про відвідування за
нять у вечірній школі. Загальна інформа
ція про успішність учнів — на спеціаль-

1в шмалил 1972 поли

лише самостійні

У РИТМІ РУХІВ...
Фото В. КОВПАКА.

ХРОНІКА ЗМАГАНЬ

вечірній 
повідом-

зусиль 
І MSTÜ-

- ---- —— „МОЛОДИЙ КОМУНАР"
ТРУДІВНИКОВІ

ному стенді в ПТУ. Тут два рази на мі
сяць вивішується розгорнутий табель 
успішності вечірників.

Вчитися у школі й оволодівати фахом — 
справа складна. Як краще розподілити час, 
якого режиму праці і навчання дотримува
тись, як змістовніше організувати дозвілля? 
Ці питання було винесено на відкриті комсо
мольські збори. Відміннпці-десятнкласниці 
Люба Осадча та Наталка Лаиікул — активіс
ти училища. Перша — групкомсорг, друга — 
профорг. Вони й поділилися досвідом органі
зації навчальної праці. До речі, здібні дівча
та рекомендовані на навчання до технікуму, 
їх досвід обговорювався й у групах. Було на
голошено на потребі самоосвіти учнів, підви
щенні їх відповідальності за стан навчання. 
Це — також один з шляхів подолання пере
вантаження. Та й чимало тем вивчаються па
ралельно у школі й училищі. Тож викладач 
електротехніки Л. А. Падулець постійно ра
диться з учителькою фізики школи О. С. Не
живою. Координують вони тематичні плани. 
Наприклад, теми, пов’язані з трансформато
рами, вивчалися переважно в ПТУ, у ’ ’“
школі учні робили ‘ ’
лення.

Лінія спільних 
проходить через 
дичну роботу училища.

Були і скептики: « Навчати можна лише 
найбільш підготовлених вихованців ПТУ. 
Решта не встигатиме і у школі, і в учили
щі», — стверджували вони.

Почали з коордінеції і чіткого плану
вання спільних навчально-виховних зу
силь, 1 тут ніхто не перекладав відпові
дальності один на одного. Склали єди
ний план-календар виховних заходів. По
ступово зменшувалось перевантаження 
учнів, зникав паралелізм. Спільні дії по
ступово привели до системи єдиних пе
дагогічних вимог до учнів, до відвіду
вання ними занять, рівня відповідей, 
виконання самостійних творчих завдань 
тощо. І наслідки не змусили себе чека
ти. Перш за все, закріплювався контин
гент учнів. Поступово підвищувалась ус
пішність: з 86 процентів в позаминулому 
навчальному році до 91,2 процента в 
1970—1971 навчальному році.

«Вчити на уроці» — така вимога стала пе
редумовою розвантаження учнів. Значна роль 
відводиться закріпленню матеріалу, не від
мовляються вчителі й від домашніх завдань, 
узгоджуючи їх по можливості з темами, що 
виносяться в ПТУ на гоДинн самопідготоііки.

Чимало, звичайно, і труднощів. Не вижито 
ще паралелізм в роботі, багато вихованців 
вчаться на трійки. Та в перспективі — дальше 
наближення школи до вимог ПТУ.

— Вечірня школа стає базовою для ПТУ, — 
це підкреслюють самі учні.

«Мій шлях у педагогічну діяльність по
чався з вечірньої школи», — каже Раїса 
Костянтинівна Костенко, досвідчений 
майстер виробничого навчання профтех
училища.

Старостою групи мулярів в училищі, 
активісткою у вечірній школі була Марія 
Гриценко. Роки самостійної праці в трес
ті «Кіровоградпромбуд» відзначені по
чесними грамотами, грошовими премія
ми, подяками. Її товариш по групі Ана
толій Михайленко зазначає: «Школа, 
училище виховали в нас постійний потяг 
до навчання, до знань». І дійсно. Колиш
ній випускник сільської восьмирічки ово
лодів декількома будівельними профе
сіями, зараз без відриву від виробництва 
навчається на III курсі будівельного тех
нікуму, мріє про вступ до індустріаіо- 
ного інституту. Роки одержання фаху, 
здобуття повної середньої освіти були 
роками ідейного загартування.

к. лівшиць, 
зав. кабінетом вечірніх (змінних) 
шкіл і заочного навчання Кірово
градського ОБЛ1УВ, науковий ко
респондент НДІП У PCP.

Клуб 64-х клітин
Керівник клубу 

кандидат у майстри спорту 
Г. ДУБІВКА.

ЗАВДАННЯ № 6
1. Назвіть, хто був пер

шою чемпіонкою світу Р 
шахів серед жінок. (2 очка).

2. Що таке заочні зма
гання? Які види заочних 
змагань ви знаєте? (2 очка).

3. Розв’яжіть етюд. 
Білі: КРс2, п 
Чорні: Кр£6, п а4.
Білі починають і виграють, 

(З очка).

педагогічних 
всю навчальну

ЗАВДАННЯ № 7
1. Назвіть команду-пере- 

можця першої шахової 
Олімпіади. (2 очка).

2. Де і коли був винайде
ний шаховий 
(2 очка).

3. Розв'яжіть етюд.
Білі: Кріїб; Та2.
Чорні: Кр£т1пп: рг7; 115.
Білі починають і виграють, 

(З очка).

ГОДИННИК?

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, 17 ТРАВНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 17.00 - «За 
накресленнями XXIV з’їзду 
КПРС», «Досвід». (Донецьк). 
17.30 — «Піонерський салют». 
(Чернівці). 18.00 - «Працею 
звеличені». Кіночарис «Свинар
ка». (Кіровоград). 18.10 — Теле
фільм, (Кіровоград), 18.30 — 
Інформаційна програма «Вісті». 
(К). іо.оо _ наші прем’єри. 
До 50-річчя Всесоюзної піонер
ської організації імені В. І. Ле

ніна. «Зимородок». Телевистава.
Ні частина. (К). 19.40 — По
концертних залах Києва. (К). 
20.25 — Репортаж з молодіжно
го фестивалю «Київська весна». 
(К). 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — В ефірі — 
«Молодість». (М). 22.30 —
Спортивна програма. 1. Чемпіо
нат Європи з важкої атлетики. 
2. Велогонка миру. (М). По за
кінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00 — 
Новини. (ЛІ). 18.10 — Для
школярів. «Завжди напоготові*. 
Всесоюзний піонерський збір. 
(М). 19.00 — Кольорове телеба
чення. «Оренбурзькі вечори». 
Концерт. (М). 19.35 — «Пробле
ми 1 події». Політичний комен
тар. (М). 19.55 — Прем’єра теле
візійною багатосерійного ху
дожнього фільму «Людина у 
прохідному дворі». З серій. (М). 
21.00 — Програма «Чаг». (М).

21.30 — Чемпіонат СРСР з 
гандбола. (Запоріжжя). 21.10 — 
Художній телефільм «Ніч перед 
світанком». 6 серія. (К). 22.40 — 
Вечірні новини. (К).

ЧЕТВЕР, 18 ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 — Новини. 
(М). 9.45 — Кольорове телеба
чення. «Піонері«! на марші». 
(Ленінград). 10.15 — Художній 
фільм «Морський характер». 
(М). 11.50 — «Комуніст і час». 
(Саратов). 12.20 — Кольорове 
телебачення. Циркова програма. 
(ЛІ). 13.00 — Новини. (М). 17.00
— Цивільна оборона. (М). 17.10
— Кольорове телебачення. Для 
дітей. «Василиса Прекрасна». 
Спектакль театру ляльок Біло
руської PCP. (К). 18.00 — За на
кресленнями XXІV з’їзду КПРС. 
Тележурнал «Прогрес». (Запо
ріжжя). 18.35 - Для юнацтва. 
«Назустріч сонцю». (Дніпропет
ровськ). 19.00 — Інформаційна

Наша адресі і телефони
316050 ГСП, Кіровоград-50, вуп. 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,

БК 04124. індекс 61 197

ЛІДЕРІВ - ДВОЄ
Відбулися ігри п’ятого і шостого турів першості 

області з футбола. Лідери — сьітловодський «Аван
гард» та олександрійський «Шахтар» грали на виїзді 
і здобули чергові перемоги. Гірники виграли у ново- 
миргородського «Колоса» — 8:1, авангардівці — у 
«Спартака» (Кіровоград) — 1:0. Обидві команди на
брали по 10 очок і мають відмінну різницю забиг.іх 
і пропущених М'ячів: олександрійці — 23:2, свігло- 
водці — 16:0.

Поки що пйжче своїх можливостей виступають 
футболісти кіровоградського заьоду тракторних гід
роагрегатів і новомйргородського «Колоса» та гайво- 
рбнського «Локомотива»; Кіровограді^ та новомирго- 
родці записали до. свого активу лише по 2 очка, гай
воронні — жодного.

• В. ГАЛЕНКО, 
заступник голови обласного комітету 
по фізкультурі і спорту.

Вдалий дебют І. Вільного
Поєдинки першості облради ДСТ «Колос» зі стендової 

стрільби завжди проходить у гострій спортивній боротьбі. 
Не були винятком і нинішні змагання. На траншейному 
стенді переміг майстер спорту Іван Вільний, серед жінок — 
Катерина Колісник, а серед юнаків — Віктор Маковеєв. На 
круглому стенді перше місце виборов майстер спорту Валерій 
Вільний, у стрільбі по парних мішенях — Анатолій Савчспко. 
Трете місце у цій вправі виборов дебютант Ігор Вільний, 
батько і старший брат якого чині відомий па Кіровсград- 
щнні та Україні майстри. Що ж, дебют юного стрільця 
можна вважати вдалим: на перших же змаганнях Ігор ви
боров призове місце.

В. ТАТАРЧУК, 
суддя першої категорії.

«ЗОЛОТІ» РАПІРИ 
К1РОВОГРАДЩВ

В Києві кіровоградські фехту-. 
пальники брали участь у 
командній першості республі
канської ради ДСТ «Спартак»/ 
Успішно виступили рапіристи, 
Жіноча команда виборола дру
ге, а чоловіча — перше місця. 
За чоловічу команду виступали 
майстер спорту Василь Литви
ненко та кандидати в майстри 
спорту Олександр Вушлер і 
Олександр Жданович. У за
гально-командному заліку кіро
воградські фехтувальники вибо
роли п’яте місце.

Наші земляки Валентина Чор
на, Людмила Штанденко та 
Василь Литвиненко включені до 
складу збірної команди рсспуб 
ліки і виступатимуть за конай 
ду ДСТ «Спартак» на всееоюз 
них змаганнях.

В. БУРСЬКИЙ, 
директор ДІОС11І 

«Спартак».

програма «Вісті». (К). 19.30 —
«Екран молодих». (Харків). 20.30
— репортаж з молодіжного фес
тивалю «Київська весна». (К). 
20.45 — «На добраніч, діти». 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Спектакль Київ
ського театру опери. В перерві — 
«Міжнародне життя». (К). 23.30
— Вечірні новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18,00 - 
Новини. (М). 18.10 — Науково-
популярна програма «Здоров’я». 
(М). 18.40 — Для дітей. Мульт
фільм. (М). 19.00 — Ленінський 
університет мільйонів. (М). 19.55 
— Прем’єра телевізійного бага
тосерійного художнього фільму 
«Людина в прохідному дворі». 
4 серія. (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — «Іраклій
Андропнікоп розповідає». (М). 
22.50 — Спортивна програма. 
1. Чемпіонат Європи з важної

«МОЛОДОЙ КОММУНАР«, орган Кировоградского 

обнома ЛКСМу, г. Кировоград.

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

Зам. № 10770. ж'56 $00.

атлетики. 2. Велогонка миру.грама «Час». (М). 21.45 — «Ко-
По закінченні — новини. (М). зацькому роду нема переводу?'.

П’ЯТНИЦЯ, 19 ТРАВНЯ. ПЕР- Розважальна програма. (До* 
ІНА ПРОГРАМА. 10.55 — Колію- пецьк). Під час перерви — вс- 
рове телебачення. Передача, чірні новини. (К).
і рисвичена 50-рІччю Всесоюзної
піонерської організації імені 
Леніна. По закінченні — доку
ментальний фільм «Марлі поко
лінь» і новини. (М). 17.00 —
Програма передач. (Кіровоград). 
17.05 — «Хроніка тижня». (Кіро
воград). 17.15 — Кольорове теле
бачення. Прем’єра телевізійного 
документального фільму «Хлоп
чаки йдуть у капітани». (М). 
17.30 — «Польова пошта «Подвн- 
іу». (М). 18.00 — «Салют, иіоне- 
ріє!». Святковий концерт. Транс
ляція о Кремлівського Палацу 
з'їздів. 20.00 —’ Кольорове теле
бачення. Репортаж про свлгку- 
паніїя 50-річчя Всесоюзної піо
нерської організації Ім*>н1 
В. І. Леніна. (М). 21.15 — ііро-

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.45 — 
Передача, присвячена 50-річчіб 
Всесоюзної піонерської органі
зації Імені В. 1. Леніна. Транс
ляція з Хрещатика та Київсько* 
го Палацу спорту. (К). 19.00 
Інформаційна програма «ВІСТІ»« 
(К). 20.30 — Художній фільм
«Срібні сурми». (К). 21.00 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.15 -А 
Програма «Час». (М). 21.15 — 
Вечір артистів Ленінградського 
театру музкомедИ. (Ленінград)/ 
22.55 — Спортивна програма. По 
закінченні — новини. (М).

Про можливі зміни в програ
мі вас повідомлять диктори ра
діо і телебачення.

ПОГОДА

єтіся х/іпчит «УЗ1 області 1 міста Кіровограда передбача- 
Ч ісііиіі -ІОІИ ‘гпА’ДГ гСТЬ* •“ за*ЬИ1йх районах місцями коротко- 
міппііП ппси-,)03а’ т М|СГУ без опадів. Вітс-р південний, по- м стЛз 94 г пппк0.’ ТемпеРатУРя повітря по області 22-27, по 
місту Д5—25 градусів тепла.

лош~місцям0« ЯгпТ«<іМ пі,ні,а *маР|,ість. Місцями короткочасний 
Темнена™«п™?’ ; ВпС|- "’нтечннп, помірний, часом сильний« 

'■ ^Ра повітря вночі 9—14, вдень 20—25 градусів тепла.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,
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