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НА ЛЕНІНСЬКІЙ ТРУДОВІЙ
ф УСПІШНО несуть ленінську трудову вахту колективи 

автопідпрпємств Міністерства автомобільного транспорту Ук
раїни. За десять місяців цього року перевезено понад план 
Сімнадцять мільйонів тонн народногосподарських вантажів, 
річне зобов’язання перевиконано більш вк у два рази.
0 П’ЯТЬ швидкісних плавок замість чотирьох за планом 

на одному агрегаті за добу видали сталевари восьмой марте
нівської печі Дніпровського металургійного заводу у Дніїїро- 
дтержинську Іван Бондаренко, Григорій Фраичук і Олексій 
Шаповал. Додатково до плану виплавлено 110 тонн сталі.

ПО 0250 літрів колова від кожної з 17 корів, яких вона 
догтядае, зобов’язалася надоїти за рік колгоспниця сільгосп
артілі імені М. Горького Харківської області В. Панченко. 
Товариші по роботі уже поздоровили її з великою трудовою 
перемогою «- а достроковим виконанням річних соціалістич
них зобов’язань. 55,5 тисячі літрів молока одержала 
В. Панченко.
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ЯКОСЬ заговорили ми в одному 
районі про шефство комсомолу 

над сільськими школами. Згадали 
післявоєнний період, коли в далеко 
незатишних класах стояли дбвіі столи 
замість нарт, коли доводилося писати 
чорнилом з бузини, а єдина читанка 
передавалася з рук у руки по всій 
групі, як дорогоцінний скарб.

Виросло післявоєнне покоління. 
Агрономами, зоотехніками, Інженера
ми, вчителями стали хлопчики і дів
чатка, іцо вчилися писати перші літе
ри на шматку фронтової газети. Сьо
годні їх діти щоранку простують у 
світлі класи, мають багаті бібліотеки, 
кінотеатри, гарні палаци піонерів. 
1 це — не тільки у великих містах. 
Навіть найбільш віддалені села від 
райцентрів, обирають щоранку галас
ливу дітвору біля гарних восьмирічок 
та десятирічок, і в тому немає ніяко
го дива, що найкрасивіший будинок 
на колгоспному помешканні — школа.

Великі завдання поставив перед 
комсомолом по допомозі СІЛЬСЬКІЙ 
школі VI Пленум цк ВЛКСМ, який 
оголосив дворічку «Комсомол — сіль
ській школі». Отже, минув рік. Цей 
термін великий, а водночас І досить 
малий. Бо не тільки комсомольцям- 
виробнлчинкам доводилося бути во
жатими, почесними гостями в юних 
друзів... Та іцс коли врахувати, що п 
нашій області — ножна восьма шко
ла — сільська.

В області обрано три основні на
прямки зв’язку комсомоли з сільськи
ми шкалами: допомога в забезпечен
ні матеріально-технічною базою, ро
бота з молодими вчителями, участь в

КОМСОМОЛ -
СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ
поліпшенні учбово-виховного процесу. 
Вже зараз ми можемо похвалитися 
деякими зрушеннями в цьому важли
вому питанні. Тут і участь комсоколь- 
ців-виробинчннків у ремонті шкіл, об
ладнанні учбових кабінетів, музеїв, 
кімнат бойової слави І організація ту
ристських мандрівок разом із старшо
класниками, І вечорн-зустрічі...

В Знам’янському районі молоді ви
робничники разом з учнями проводять 
суботники, влаштовують ленінські 
читання. Комсомольці Днам’янської 
меблевої фабрики (секретар Валерій 
Кущ) допомогли Богданівській серед
ній школі в обладнанні кабінету-май- 
стерні. Молодь Сабліно-Знам’пнсько- 
го цукрозаводу подарувала школярам 
Володимирівської СШ бібліотеку ле
нінської літератури на суму 200 кар
бованців. Вони ж допомогли в .комп
лектуванні шкільних кабінетів наоч
ним приладдям. Зараз тут будується 
нове приміщення школи на 610 місць. 
На комсомольських суботнкках на 
будові закладу поруч з учнями пра
цюють і молоді виробничники. Об
ладнати Ленінську кімнату в Панта- 

зіївській середній школі допомогли

комсомольці колгоспу імені Дзержин- 
ського.

Там, де вірно проведено роз’ясню
вальну та організаційну роботу щодо 
ріввограииосіі «трикутника» — сіль
ська молодь школі, школа — кол
госпу, там і справи йдуть добре.

Вдало організовано шефство комсо
молу над сільськими школами і в 
Гайвороиському, Новоукраїнському, 
Світловодському районах. Тут вірно 
розуміють сьогоденні вимоги контакту 
школи і виробництва, участь молодих 
колгоспників у навчально-виховному 
процесі школи. Але подекуди можна 
почути й такс: «Колгосп подарував 
учням телевізора... колгосп купив для 
дітвори трактор, автомашину... кол
госп збудував для школи майстер
ню...» Все колгосп та колгосп. Справ
ді, сільгоспартілі у нас багаті, щедро 
обдаровують шкільні колективи. Та 
коли починаєш запитувати колгоспну 
молодь, їх комсомольського вожака, 
що ж вони ОСОБИСТО зроцнли для 
своїх кшнх друзів — тільки руками 
розводять. Нетрудно колгоспу купити 
для школи телевізор. Інша справа —

вийти на недільник всією колгоспною

комсомольською організацією, добре 
попрацювати, а на зароблені гроші 
придбати і піднести дітям телевізор!

За рік комсомольцями колгоспів 
Олександрійського району передано 
школам три телевізори і близько 5 ти
сяч карбованців. Та прикро, що ба
гато комсомольських організацій кол
госпів не мають уявлення про шеф
ство над школами. Парадоксально, 
аа₽ факти — вперта річ: в 33-х ком
сомольських організаціях сільгоспар
тілей питання про допомогу школі 
навіть не обговорювалося.

Деякі комсомольські комітети вва
жають основним у шефській роботі 
матеріальну допомогу школам, ви
пускаючи при цьому учбово-шіховним 
процес. .Мовляв, для останнього е 
вчителі. Так. Але хто може ліпше ви
робничника повідати учням про кра
су праці, про романтику трудових 
буднів! Все те, що старшокласники 
набувають за допомогою гуманітар
них наук, шефи мають повну можли
вість ІіКАКіиЧНи передати їм d по
льовому стані, па тракторній бригаді, 
фермі, при зустрічі з старими більшо
виками, ветеранами праці.

На жаль, ще інколи чуємо: «Ну, що 
потрібно сьогоднішньому учневі? Під
ручники є, зошити, піше необхідно 
приладдя... Вчися тільки». Справді, 
давно минув час чорнила з бузини. 
Нині школярі забезпечені. Але ж іде
ться про здоровий контакт старшого 
покоління з молодшим, Йдеться пр.о 
коріння одного дерева — про всебічне 
ідейне загартування шкільної юні, 
про її право на иовнокровне грома

дянство.

Позавчора минуло ПО років відтоді, як денікінці страти
ли Андрія Стратієнка — командира партизанського заго
ну, що боровся за встановлення Радянської влади на 
СіисавстградіцннІ, І одинадцять його товаришів.

В цей день на місці загибелі героїв (тепер — парк 
<м. В. і. Леніна) відкрито пам’ятник, відбувся мітинг 
трудящих Кіровограда.

На фото: пам’ятник, підкритий на місці загибелі 
червових партизанів.

______ Фото В. КОВПАКА.
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КОЖНІЙ СІМ’Ї — ГАЗЕТИ і журнали
Відбулося засідання обласної ради по передплаті періодич

них видань при обломі КП України, на якому розглянуто пи
тання про завдання завершального періоду передплатної 
кампанії на 1970 рік.

На засіданні звітували секретарі Новомнргородського рай
кому партії В. А. Титов, Компаніївського — 1. В. Артеменко, 
завідуюча відділом пропаганди і агітації Олександрійського 
райкому КП України Т. ЛІ. Білснно та начальник Кірово
градського районного вузла зв’язку В. О. Жсрдієв.

В обговоренні питания взяли участь завідуючий обласним 
відділом «Союздруку» А. Д. Таран, редактор обласної газе
ти «Кіровоградська правда» А. П. Мостовий, заступник на
чальника обласного виробничо-технічного управління зв'язку 
Ф. Г. Манухін, секретар Знам’міського міськкому КП Украї-

$-------------------------------------------

ни А. М. Герман, редактор молодіжної газети «Молодий ко
мунар» В. О. Погрібний, завідуючий відділом реснублікан- 
ської газети «Сільські вісті» Ф. П. Бутченко.

Голова ради, завідуючий відділом пропаганди і агітації 
обкому КП України О. К. Піскунов у своєму виступі звер
нув увагу на незадовільну організацію передплати. в Ново- 
миргородському, Компаніївському, Знам’янському, Кірово
градському, Олександрійському та деяких інших районах.

Залишилося небагато часу до завершення передплати. То
му слід докласти максимум зусиль для утішного завершен
ня цієї важливої політичної кампанії.

Рада прийняла конкретні рекомендації по успішному за
вершенню передплати.

НАЙКРАЩЕ—
У 
ВІЛЬШАНЦІВ

Нині на Кіровоградщину по пе
редплаті надходить понад півтора 
мільйона примірників газет і жур
налів. Розповсюдженням видань 
займаються зв’язківці, працівники 
«'Соїоздруку», громадські активісти. 
Під керівництвом і з допомогою 
партійних органів воин дбають, щоб 
газети і журнали дійшли до кожної 
сім’ї. Добре поставлена ця робота 
у Вільшанському районі, де на 1970 
рік по передплаті уже досягай на
сиченості 1260 примірників на кожну 
тисячу чоловік населення. У Пстрів- 
ському районі, який займає по пе
редплаті трете місце, цей показник 
становить 1201 примірники.

Однак не скрізь організовано про
ходить передплата. Дуже відстають 
Знам’янський, Кіровоградський, Но- 
воархангедьськнй, Долинськки, Уль
яновський, Новомнргород є ь к и її, 
Олександрійський райони. В Кірово
градському районі, наприклад, з 32 
відділень зв’язку тільки Веселівськс 
має насиченість 1080 примірників на 
1000 чоловік. А в таких відділеннях, 
як Клннцівське, Олсксіївське, Круп- 
ське, Миколаївське, Новоолсксанд- 
рівське та Оаспниківське ця цифра 
не перевищує 740 примірників.

Все ще багато читачів, особлнио 
спеціалістів сільськогосподарського 
виробництва, не передплатили на 
наступний рік видань за фахом. 
Так, .журнал «Механізація сільсько
го господарства» в Опуфріївському 
районі передплачено тільки ІЗ, Світ- 
ловодському — 10, Компаніївсько
му — 14, Новомнргородському — 35 
примірників. Дуже мало розповсюд
жено на 1970 рік таких журналів, як 
«Тваринництво України», «Хлібороб 
України», «Сахарная свекла», «Жи
вотноводство», «Кукуруза» та 1н.

Не досить активно йде розповсюд
ження молодіжних видань, по яких 
минулого року наша обласна комсо
мольська організація займала пер
ше місце а республіці. Порівняно з 
нинішнім роком ще недобрано 6 ти
сяч -примірників галеги «Комсомоль
ская правда», 5 тисяч примірників 
газети «Молодь України», більше 
десяти тисяч примірників обласної 
молодіжної галети «Молодий кому
нар».

Незадовільний хід передплати на 
періодичні видання пояснюється 

тим, що в багатьох районах цю 
важливу політичну кампанію ведуть 
лише зв’язківці, а пункти передпла
ти не працюють, самоусунулись від 
цієї роооти громадські розповсюд
жувачі, спеціалісти народного гос
подарства не виявляють належної 
-турботи яро передплату, не цікав
ляться, хто і що передплачує, не 
аналізують хід розповсюдження 
преси.

б Компаніївському районі, скажі
мо, з 400 спеціалістів і керівників 
сільськогосподарського виробництва 
передплатило журнали по профілю 
своєї роботи тільки 12 чоловік, а із 
механізаторів лише 165 чоловік.

Це говорить про те, що в районі 
слабо піклуються про тс, щоб ко
жен спеціаліст передплатив потріб
ні йому видання. Обласне управ
ління сільського господарства, ного 
начальник В. С. Клюй мають зроби
ти з цього необхідні висновки.

Через цільна днів закінчується пе
редплатна кампанія. Необхідно мо
білізувати всі сили зв’язківців і 
«Союздруку», громадських розпов
сюджувачів на те, щоб успішно 
закінчити передплату, забезпечити 
високу насиченість видань, на кож
ну тисячу чоловік населення. Треба 
иодоати, щоб кожен комуніст пе
редплатив газету «Правда» і один з 
партійних журналів, щоб кожен 
спеціаліст, в числі інших .видань, 
одержував би у наступному році 
журнал за фахом роботи, щоб не 
залишилося жодного юнака і дівчи
ни, студента, учня, який бн не пе
редплатив потрібних йому газет і 
журналів.

Слід подбати, щоб усі, хто бажає 
регулярно читати обласну молодіж
ну газету «Молодий комунар», пе
редплатили її на весь 1970 рік нині. 
Особливо цс стосується таких райо
нів, як і'олованівськнй, Сштловод- 
ський, Добровелнчківськнц, Ново- 
миргородський, Олександрійський.

Комітети комсомолу мають нада
ти дійову допомогу розповсюджува
чам преси. Необхідно проаналізува
ти хід і якість розповсюджень ви
дань. Листоноші, громадські акти
вісти, працівники «Союздруку» ма- 
мгь дійти до кожної сім’ї, до кож
ної людини, запропонувати їй необ
хідні для навчання н роботи видан
ня, оформити передплату.

Справа честі ножного відділення 
ан язку, керівників обласних і ра
йонних організацій у дні, які зали
шилися до кінця передплатної кам
панії, зробити все від них залежне, 
щоб наша область і в наступному 
році в розповсюдженні преси мала 
цоорі иоказвикн.

В. САРЖЕВСЬКИй, 
інструктор облвідділу 
«Союздрук».

До закінчення 
передплатної 
кампанії на 1970 
залишається 
кілька днів.

рік

ПЕРЕДПЛАТУ
НА «МОЛОДИЙ КОМУНАР»
ПРИЙМАЮТЬ ВСІ
ЛИСТОНОШІ
ВІДДІЛЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ, АГЕНТСТВА 
«СОЮЗДРУКУ» БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.
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ЗВІТУЄ КОМСОМОЛЬСЬКИЙ КОМІТЕТ

РУБЕЖІ
ЗАЛІЗНИЧНИКІВ
Погожого осіннього ран

ку над Помічною залунали 
молодії революційних мар- 

і шіа. Рівняючи л<рок, до па
м'ятника Володимиру Іллі
чу Леніну йшла під черво
ними прапорами колона 
юнаків і дівчат. Це були 
делегати Помічнянської 
вузлової звітно-виборної 
комсомольської конфе
ренції.

Лягають квіти до підніж- 
I! жя пам'ятника. А в погляді

молодих, зверненому до 
рідного образу Леніна, — 
вдячність, гордість, вір
ність — найкращі людські 
почуття.

Вен робота комітету комсо
молу і первинних комсомоль- 

і ськнх організацій проходила у 
і звітному періоді під знаком 

підготовки до знаменної дати 
— 100-річчя з дня народження 

і В. І. Леніна. Комсомольці, мо
лодь успішно працюють над 
виконанням зобов’язань, взя
тих на честь ювілею, 1 вироб
ничих планів четвертого року 
п’ятирічки. Так, колектнп ло
комотивного депо десятимісяч
ний план перевезень виконав 
достроково на 101,8 процента. 
Значна заслуга в цьому успі- 

Іхові належить комсомольсько- 
молодіжній колоні, якою керує 
комуніст Дмитро Полченко. 
Хлопці цієї колони провели 
320 велиКОІіаГООНХ ПОЇЗДІВ, І1Є; 
ревезлн понад план тисячі 
тони народногосподарських І вантажів.

Успішно виконують зав
дання колективи вагонни
ків, станції, дистанції зв'яз
ку, заводу залізобетонних 
виробів та інших підпри
ємств.

В усіх первинних комсо
мольських організаціях 
відбулися звітно-виборні 
збори. На високому рівні 
вони пройшли, наприклад, 
на заводі залізобетонних 
виробів. Тут відбулося ді- 

■ лове, принципове обгово
рення всіх питань комсо- 

: мольського життя. Цікаво
пройшли збори і в локо
мотивному депо. Колектив 
його бореться за виконан- 

1 ня п’ятирічного плану до 
7 листопада 1970 року.

Однак, відзначив допові- 
1 дач — секретар комітету 
■ комсомолу А. Гуртовий, — 

в деяких первинних ксм- 
; сомольських організаціях 
; не завжди була повна явка 
1 на збори, нерегулярно від

бувалися засідання коміте
тів комсомолу, були ви
падки порушення трудової 

' дисципліни. На зборах рід
ко обговорювалися питан
ня участі молоді у вико
нанні виробничих планів, 
соціалістичних зобов’я- 

Іі зань. Від випадку до ви-

50-річчю КІМу 
присвячується

Бойовим іаииом Комінтерну був комуністичний Інтернаціонал 
Молоді, 50-річчя якого відзначається d ці дні. Ювілею КІМу 
Присвячена всесоюзна пауког.о-теорстична конференція «Кому
ністичний Інтернаціонал Молоді, його революційні традиції і 
сучасність», що відкрилася в Москві 17 листопада. її організу
вали ЦК ВЛКСМ і Комітет молодіжних організацій СРСР ра
зом з інститутом мдрксвзму-леіііпідму при ЦК КПРС та Інсти
тутом міжнародного робітничого руху Академії наук СРСР.

В актовому залі МДУ зібрались молоді москвичі, комсомоль
ські активісти столиці. Серед почесних гостей — ветерани КІМу 
і ВЛКСМ У президії конференції секретар ЦК КПРС Б. М. По- 
номарьов. член Полії бюро Комуністичної партії Франції, колиш
ній Генеральний секретар КІМу Раймон Гюйо, член керівництва 
обласного комітету Італійської комуністичної партії па острові 
Сардінія, колишній член виконкому і і 11 конгресів КІМу Луїджі 
Подано, колишній представник Комуністичної спілки молоді 
Фінляндії в КІМІ, головний редактор журналу Комуністичної 
партії Фінляндії «Комуністі» Інкері Лехтіїїен, член Національ
ного комітету Комуністичної партії США, колишній член секре
таріату КІМу Джеймс Уест, член ЦК Італійської компартії, ге
неральний секретар Інституту Грамші Франко Феррі, керівники 
міжнародних молодіжних організацій.

Представники братніх комуністичних і демократичних спілок 
молоді майже з 20 країн прибули в Москву на цю зустріч.

Конференцію відкрив голова оргкомітету академік Є. М. Жу
ков.

З привітанням до учасників науково-теоретичної конференції, 
до радянської молоді звернулись Раймон Гюйо, голова Комітету 
по пресі пря Раді Міністрів СРСР, колишній перший секретар 
ЦК ВЛКСМ М. О Михайлов, президент Всесвітньої федерації 
демократичної молоді Анджело Оліва, віце-президент Міжнарод
ної спілки студентів Рікардо Агіляр, перший секретар ЦК Дч- 
митропської Комуністичної Спілки Молоді І. Панев.

Доповідь «Революційні традиції комуністичної молоді та їх 
значення для сучасного молодіжного руху» зробив директор Ін
ституту марксизму-леиіиИму при ЦК КПРС академік П. М. Фе
досеев.

Перший секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельников виступив з 
доповіддю «Ленінський комсомол — бойовий загін міжнародного 
Комуністичного і демократичного молодіжного руху».

(ТЛРС).

падку оголошувалися під
сумки змагання на звання 
кращого молодого вироб
ничника. Залишає бажати 
кращого організація на
вчання в гуртках комсо
мольської політосвіти на 
станції, у вагонному і ло
комотивному депо.

Доповідач підкреслив та
кож необхідність поси
лення роботи з комсо
мольцями, які щойно ста
ли членами Спілки, вій
ськово - патріотичного ви
ховання молоді, шефських 
зв’язків залізничників з 
колгоспниками.

Цього року тепловозними до
помогли змонтувати зрошу
вальну систему в артілі (мені 
Жданова, а вагонники — кор
мозапарник о артілі «Про
грес». .Молодь електростанції 
встановила підстанцію для 
зрошувальної системи в кол
госпі «Перше травня».

В звітній доповіді підда
но справедливій критиці 
роботу постів і штабів 
«Комсомольського про
жектора», народних дру
жин.

Секретар комсомоль
ської організації вагонного 
депо т. Возовничев розпо
вів про трудову ініціативу 
молодих робітників. Вони 
не раз виходили на субот- 
ники і недільники по ре
монту вагонів. Лише в не
ділю 26 жовтня ентузіасти 
відремонтували п'ять ва
гонів.

Корисну роботу провадять 
комсомольці лікарні. У них 
створено три санітарних дру
жини, гурток но догляду за 
новонародженими. Молодь бе- 
ГС активну участь в художній 
самодіяльності, в масових су- 
богниках. Про це розповіла 
секретар комсомольської орга
нізації лікарні т. Шостак.

Приємною новиною по
ділився комсомольський 
ватажок дистанції колії 
т. Безпалько. їх колектив 
утримує колію у відмінно
му стані. За підсумками 
змагання у третьому квар
талі дистанція колії наго
роджена перехідним Чер
воним прапором Знам’ян- 
ського відділення залізни
ці і комітету профспілки.

В обговоренні звітної до
повіді взяли участь 15 де
легатів.

Обрано новий склад ко
мітету комсомолу і штабу 
«Комсомольського про
жектора». На організацій
ному засіданні вузлового 
комітету комсомолу сек
ретарем обрано А. Гурто
вого.

І. ВЕДМІДЬ.
м. Помічна.

ГР ІМ. Що говорить це слово сьо- 
*'• годнішньому юнакові? А ми, 
комсомольці 20-х, 30-х років, но
сили іакий значок — червоний 
прапорець з трьома буквами — 
КІМ. Вони, ці букви, означали ба
гато:

— належність до міжнародної 
організації, яка з 1919 по 1943 рік 
об'єднувала передові загони рево
люційної молоді багатьох країн;

— єдиний фронт трудящих у бо
ротьбі з класовими ворогами;

— чудові традиції антивоєнних 
виступів юнацьких спілок;

— вірну допомогу пролетарській 
молоді, комуністичним партіям, 
джерело поповнення їх рядів.

А коли розповідати «по поряд
ку», то мені здає
ться правильним 
почати з того, що
В. І. Леніна зав- ииивжягавии 
жди хвилювало 
майбутнє молоді.
Ілліч вважав, що 
вона займе своє 
місце в перших 
шеренгах борцір 
революції, думав 
про ство р е н н я 
юнацьких органі
зацій і їх роль у 
політичній бороть- ■ 
бі пролетаріату. 
Ленін цікавився 
розвитком юнаць
кого руху на За
ході. Ставленням 
молоді до міліта
ризму і війни. Ле
нін сприяв виправ
ленню помилок лі
вого толку в мо
лодіжному русі, 
перетворенню ЙО- 
го в спразді ма
совий, революційний. Ленін рату- 
вав за керівництво юнацтвом з бо
ку комуністичних партій...

На початку століття в ході класової 
боротьби в багатьох країнах світу ви
никали молодіжні організації. Проле
тарська молодь- самовіддано допомага
ла пролетаріатові боротися з капіталіс
тичним гнітом, проти націонал-шовіиіз- 
му, мілітаризму та імперіалістичної 
війни.

Тисячі юних німців, французів, італій
ців, австрійців, бельгійців, трудяща мо
лодь усього світу захоплено вітали Ве
ликий Жовтень, рвались у перші ряди 
борців зі світовим капіталом, багато 
робили для міжнародної солідарності 
трудового народу, на підтримку соціа
лістичної революції в Росії.

Юнацький рух в Росії, спрямова
ний Леніним, партією більшовиків, 
з перших своїх кроків стояв на по
зиціях пролетарського інтернаціо
налізму. Шостий з'їзд партії (ли
пень — серпень 1917 р.) закликав 
усі організації партії звернути най
серйознішу увагу на згуртування 
молоді під ідейним керівництвом 
комуністів, прагнучи до того, щоб 
«майбутня соціалістична спілка 
робітничої молоді Росії при своє
му виникненні приєдналась до Ін
тернаціоналу молоді».

Ініціатива у створенні міжнарод
ного об’єднання комуністичної мо
лоді належить РКСМ, діяльність 
якої з самого початку була про
низана духом інтернаціоналізму. 
Ленін, прийнявши делегацію пер
шого з'їзду РКСМ, порадив якомо
га швидше встановити міжнародні 
зв'язки і вручив делегам декілька 
номерів журналу «Інтернаціонал 
молоді-».

Пригадується. як гаряче вітав І! 
з’їзд комсомолу повідомлення про те, 
що наші представники візьмуть участь 
у міжнародному конгресі робітничих ор
ганізацій. Делегованим на нього був 
секретар ЦК Лазар Шацкін з наказом 
молоді Росії, в якому говорилося про 
необхідність створити Комуністичний 
Інтернаціонал Молоді. З Шацкіним I 
німецьким товаришем Альфредом Ку- 
реллою перед їх під’їздом за кордон 
зустрічався Володимир Ілліч, схвалив
ши проект програми КІМу та лінію 
РКСМ в основних питаннях руху. Ленін 
обгрунтував необхідність згуртування 
революційної молоді навколо Пі Ініср- 
націоііа.ту. секцією якого повинен ста
ти КІМ.

Перший конгрес Комуністичного 
Інтернаціоналу Молоді нелегально 
відбувся в Берліні 20 — 26 листо
пада 1919 року. В ньому брали 
участь делегати чотирнадцяти 
юнацьких організацій.

Знаменно, що конгрес почав 
свою роботу з прийняття звернен
ня «До російського пролетаріату». 
В ньому були такі слова: «З особ
ливою любов'ю і повагою звертає
ться конгрес до Російської кому
ністичної партії і комуністичної 
спілки молоді, які під керівни
цтвом Леніна йшли в перших ря
дах великої боротьби і вказували 
шлях..,»

ОНГРЕС став початком нового 
етапу в революційному русі 

Молоді. Виконком КІМу (секрета
рем був Віллі Мюнценберг, пред
ставником РКСМ Лазар Шацкін) 

активно допомагав організаційно
му зміцненню спілок молоді бага
тьох країн. РКСМ, як найбі/^ш 
численний і передовий загін КІМу, 
був ініціатором багатьох виступів 
молоді на міжнародній арені.

В Берліні більшістю голосів ви
рішено було приєднати КІМ до 
платформи Комінтерну. Але неза
баром у молодіжному русі стали 
проявлятись авангардистські тен
денції і «ультраліві» відхилення. 
Книга В. І. Леніна «Дитяча хворо
ба «лівизни» в комунізмі», яка 
відіграла велику роль в діяльності 
комуністичних партій, в рівній мірі 
допомогла й вірному переломові в 
роботі молодіжних організацій., III 
конгрес Комінтерну мав важливе
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значення для юнацького руху, по
силивши політичний вплив на нього 
і керівництво комуністичних пар
тій.

За прикладом В. І. Леніна і його 
соратників правильній орієнтації 
молодіжних спілок сприяли багато 
видатних діячів міжнародного ко
муністичного руху: Карл Лібкнехт 
і Роза Люксембург, Клара Цеткін, 
Ернст Тельман і Вільгельм Пік, 
Пальміро Тольятті і Долорес Ібар- 
рурі,^ІЛьям Фостер і Георгій Ди- 
митров, Марсель Кашсн і Моріс 
Торез, Сен Катаяма і Хо Ші Мін, 
Бела Кум1 і багато інших. І до II 
конгресу (1921 рік) ряди КІМу ви
росли і зміцніли, об’єднуючи біль
ше 800 тисяч членів у 49 спілках 
країн Європи, Америки, колоніаль
ного Сходу.

До цього часу організаційно зміцнілі 
комуністичні партії стали справжнім 
авангардом робітничого класу. I II 
конгрес КІМу визначив безумовну не
обхідність політичного керівництва 
юнацькими спілками з боку компартій. 
В цих умовах спілки молоді ставали 
масовими організаціями .революційного 
виховання юнаків і дівчат, безпосеред
ньо могли зайнятися питаннями їх осві
ти, праці, побуту, очолювати їх еконо
мічну боротьбу.

Теорія авангардизму молоді, яка зу
стріла рішучу відсіч на II конгресі 
КІМу, не могла мати скільки-небудь 
значного поширення в нашій країні. 
Комсомол у своїй роботі завжди отри
мував допомогу від більшовицької пар
тії, чуйно спрямовувався Леніним і 
незмінно слідував його ідейним наста
новам. Наш Ленінський комсомол не до
зволив відірвати молодь від партії і ан- 
тилеиінцю Троцькому. який улесливо 
називав молодих «авангардом авангар
ду» і «найвірнішнм барометром» пар
тійного життя.

На ряді з їздів нашої спілки, по
чинаючи з другого, обговорювали
ся питання міжнародного моло
діжного руху. Пам’ятаються мені 
і конгреси КІМу — третій, четвер
тий, п'ятий, — на яких я був деле
гатом.

На третьому і четвертому кон
гресах КІМу, в зв’язку із завдання
ми економічної боротьби молоді, 
розгорнулася дискусія навколо 
пропозицій щодо створення широ
ких юнацьких організацій у вигля
ді секцій молоді при профспілках 
(Франція) і особливих організацій 
безпартійної молоді на фабриках і 
заводах (Австрія). Представники 
РКСМ, полемізуючи з товаришами 
із західних організацій, спиралися 
на досвід переборення подібного 
«юнацького синдикалізму» в на
шій спілці (були такі невірні по
гляди, коли заявлялося, що ком
сомол не може бути масовою ор
ганізацією, помилково протистав
лялися інтереси молодих робітни
ків і дорослих).

ОМСОМОЛЬЦІ багатьох країн 
вели справді героїчну роботу 

в масах по класовому згуртуванню 
робітничої молоді, проти зростаю
чого наступу капіталу. Ширилася 
мерожа осередків на виробництві, 
де захищались інтереси молодих, 
їх повсякденні вимоги, зрозумілі і 

близькі кожному. Розгорталася 
діяльність спілок на сері. Відбувся 
з'їзд молоді народів Сходу.

Ті важкі роки пам’ятні яскрави
ми свідченнями пролетарського 
інтернаціоналізму революційної 
молоді. Вона вимагала від урядів, 
які брали участь у військовій ін
тервенції: «Руки геть від Радян
ської РосіїІ». Широкого розмаху 
набув рух на допомогу голодую
чим у молодій Країні Рад (після 
страшної засухи в 1921 році). Ви
конком КІМу добився високої ор
ганізації в проведенні масових мо
лодіжних демонстрацій в День па
м'яті К. Лібкнехта, у святкуванні 
Міжнародного юнацького дня. Все 
це викликало прилив нових сил до 
комуністичних спілок молоді, вели
ку їх активізацію.

В боротьбі за юне покоління во
рогами використовувались (вико
ристовуються і тепер) соціал-уго- 
довці, різні лжепророки і ренега
ти, які приховують буржуазну про
паганду і антирадянщину тріскучи- 
ми фразами про демократію і різ
ні свободи. На комуністів і комсо
мольців обрушувалися репресії, 
терор і наклепи.

З середини двадцятих років ба
гато комсомольських організацій 
перейшли на нелегальне станови
ще. Переслідування, арешти, стра
ти багатьох видатних борців не за
душили комуністичний рух молоді. 
Він продовжувався в боротьбі за 
завоювання юних пролетарів на 
бік партій, проти реакції, проти 
фашизму, в боротьбі за підтримку 
Радянського Союзу.

На п’ятому всесвітньому конгре
сі КІМу (в 1929 році) на мою до
лю випала честь виступити з допо
віддю про діяльність ВЛКСМ у 
будівництві соціалізму в СРСР. 
Конгрес прийняв резолюцію, в 
якій відзначив велику роботу 
ВЛКСМ по наданню моральної і 
матеріальної підтримки комуніс
тичним спілкам молоді капіталіс
тичних і колоніальних країн, особ
ливо велику допомогу китайській 
революції і комсомолові Китаю.

В кінці 1924 року я був нелегально 
посланий у Париж на конгрес комсо
молу Франції як представник делега
ції КІМу. На конгресі я робив допо
відь про роботу ВЛКСМ. Не забути 
грому овацій на честі. Радянського 
Союзу, нашої партії і комсомолу, на 
честь міжнародної пролетарської солі
дарності. А потім па зустрічах молоді 
французи засипали мене десятками пи
тань: їм хотілось якомога більше знати 
про пашу країну-і про її людей, про 
наше життя і боротьбу. Питали про 
Леніна І його промову на ill з’їзді 
РКСМ, про роботу комсомольських осе
редків, про фабиапчавня і охорону 
праці підлітків, про заробітну плату 
робітників і учнів, про клуби І курор
ти. про сільську молодь і про піонерів. 
Настійно вимагали: «Ти ще розповідай. 
Нам це дуже цікаво і треба знати». В 
таке становище потрапляв кожний, хто 
приїжджав із Країни Рал.
Х?ІМ, як і Комінтерн, діяв майже 

чверть століття — до травня 
1943 року, коли виконком Комін
терну за схваленням всіх компар
тій світу вирішив розпустити Ком
інтерн. Припинила свою діяльність 
і секція Комінтерну — КІМ. До 
цього часу комуністичні і робітничі 
партії зміцніли й самі з успіхом 
могли вирішувати всі завдання, які
стояли перед ними.

А міжнародні зв'язки комуніс
тичних і робітничих партій і юна
цьких організацій з тих пір незмір
но розширились і поглибились. 
Міжнародна Нарада комуністичних 
і робітничих партій, яка відбулась у 
Москві в цьому році, стала вели
ким успіхом комуністичного, ро
бітничого і всього визвольного ру
ху у згуртованості всіх демокра
тичних прогресивних сил світу 
для дальшого посилення боротьби 
проти імперіалізму. З 1945 року 
діє Всесвітня федерація демокра
тичної молоді, яка об’єднує біль
ше 100 мільйонів юнаків і дівчат у 
115 країнах світу.

Комуністичний Інтернаціонал, 
живий ленінськими ідеями, ввій
шов в історію як керівний центр 
світового революційного руху і 
організатор боротьби за справу 
робітничого класу і всіх трудящих. 
Досвід КІМу теж багато чому 
вчить діячів сучасного юнацького 
руху. Ленінські традиції КІМу за
лишаються в арсеналі ідейної 
зброї молодих комуністів усіх 
країн. Непорушні основи справді 
революційного руху — ленінська 
єдність бойових сил трудящих, 
пролетарський інтернаціоналізм не 
на словах, а на ділі, захист Радян
ського Союзу і світової соціаліс
тичної співдружності від ворожої 
сили імперіалістів, фашистів, все
світня боротьба за торжество 
безсмертних ідей марксизму-лені- 
нізму.

Ол. МІЛЬЧАКОВ.
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МІСІЯ ХУДОЖНЬОГО КЕРІВНИКА

КІДОВЦІ - ЕЮ

„Молодий комунар"

ЗАСПІВАЛО ПОДОРОЖНЄ
Рік тому в селі Подорожньому 

відкрився новий Будинок культури. 
На посаду художнього керівника 
призначили Анатолія Олександрови
ча Сокуренка.

Пройшло небагато часу, а в робо
ті Г]одорожнянського Будинку куль- 
Іур»і стались великі зрушення. До- 
сит|. сказати, що зараз працюють 
дев'ять гуртків художньої самоді
яльності, а кількість учасників у них 
перевершує 150 чоловік. І цілком 
зрозуміло, що застрільником всіх 
починань є молодь.

Скоро після відкриття Будинку культу
ри завітала до художнього керівника 
Ганна Пономарснко, медсестра місцевої 
лікарні.

— Анатолію Олександровичу, а хор у 
нас буде?

-- Звичайно, буде. Ось думаю, кого б 
запросити на перше заняття, але не всіх 
ще знаю п селі, Можливо, допоможете?

— А чому ж ні? Ніна Іванівна Пнро- 
женкс добре співає. Це — вчителька. По
тім, Піна Петрівна Панченко з лікарні, 
Олекса Григорович Бапдурович...

Так народжувався хор. Той, який нині 
відомий далеко за межами свого села, 
який на обласному огляді хорових колек
тивів нагороджено грамотою обласного 
управління культури. Учасники хору — 
механізатори, тваринники, хлібороби. В 
програмі — пісні про Батьківщину, про 
Леніна, українські народні пісні. Заспіва
ло Подорожнє, Зараз готується до участі 
в районному фестивалі, присвяченому 
100-річчю з дня народження В. І. Леніна. 
Слід зазначити, що до цього в селі вза
галі не було хору.

Працює вокально-інструменталь
ний ансамбль «Подорожанка». Ана
толій Олександрович розуміє, що 
молодь прагне до сучасних ритмів, 
мелодій. Тож у програму «Подо
рожании» увійшли сучасні пісні ра
дянських і зарубіжних композито
рів.

У А. О. Сокуренка_ ^’явились по
мічники. Прибула до ПоДбрЗяИЇього 
випускниця Кіровоградської школи 
підготовки керівників художньої са
модіяльності Валя Кучер. Зараз в 
її постановці виконуються три танці. 
До цього в селі вряди-годи можна 
було побачити одноактівку. Сьо
годні ж подорожнянці. взялись за 
підготовку серйозного твору з на
шої класичної спадщини — п’єси 
І. Карпонка-Карого «Мартин Бору- 
ля». Ставить її керівник драмгуртка 
Людмила Шевченко.

Тепло приймають глядачі й агігкульт- 
бриіаду. Культармійці побували в усіх 
бригадах свого колгоспу, на фермах, на 
польових станах, майже в усіх колгоспах 
району, виступали на районній сцені, на 
підприємствах міста Світлоподсьиа. На 
кущовому огляді агіткультбригад подо- 
рожнянці зайняли перше місце.

О. АЛЕКСЄЄВА, 
інспектор Світловодського ра
йонною відділу культури.

_ Клуб інтернаціональної друж
би н нашій школі існує з 1902 
року. Сорок шість кідовціи —• 
кращі учні, які підтримують тіс
ні зв’язки з ровесниками з брат
ніх республік і зарубіжних 
країн.

Гарною традицією стали звітні 
вечори кідовців. Надовго зала-

ПП О БУЛО справжнє лі- 
А тературне свято чер- 
вонозорівців. Дівчата, 
господині гуртожитку, 
розставили квіти на сто
лах, червонобокі яблука, 
цукерки...

Чекати довелося не
довго. Зайнято столи, на- 
^н° слово кіровоград
ському поету Валерію 
Юр’єву.

— Добре, тисячу раз 
добре, що до цього залу 
завітала молодість, кві
ти, поезія...

Потім Валерій розповів 
про підготовку молодих

Зустрічі 
літераторів

Тепло
осінніх
хризантем

поетів України до Ленін- 
’ с^-Тоїо ювілею, про те, 

чиї книги вже дійшли до 
читача і одер жали 
схвальні оцінки, поділив
ся думками про твор
чість кіровоградських 
літераторів. А на закін
чення виступу прочитав 
вірша, присвяченого мо
лодим виробничникам 
заводу «Червона зірка».

Лункі оплески. Вони не 
стихають, коли читають 
поезії Валерій Гончарен
ко, Леонід Народоеий, 
Георгій Щербина... То 
щирі усмішки, то задума

1 набігають на обличчя 
присутніх, торкають пе
люстками НІЖНІ ІОНІ сер
ця. Оплески лунали й то
ді, коли декламували 
вірші молоді робітники- 
чорвонозорівці Надія 

[< ц^миш та Юрій Ільченко. 
я л' на столах іскрили 
8 барвисті хризантеми. 
Р Суворі і милі квіти, 
її Як поезія.

Н. ПАЛИВОДА.
її. _

м’ятався учням вечір, присвяче
ний WO-річчю з дня народження 
В. 1. Леніна 1 КВВ, програма 
якого велася на... англійській 
мові.

Зараз у заняттях гуртка чер
воною ниткою проходить ленін
ська тема. Члени КІД готують 
урочистий вечір до славного юві
лею, подарунок для Ленінської 
кімнати та цікавий альбом 
«Киргизька РСР».

Т. ЗИКОВА, 
учениця Олександрійської 
CL11 № 2.

колгоспу, розповів про з’їзд, про 
зустрічі з прославленими хлібо
робами республіки.

11а цьому тижні Василь Да
нилович буи гостем у колгоспни
ків сусідніх сіл, виступив перед 
делегатами районної комсомоль
ської конференції.•
СЛІДОМ
ЗА ІНІЦІАТОРАМИ

ГІСТЬ —
ДЕЛЕГАТ З’ЇЗДУ

Голова артілі імені Щорсв 
ВІльїнанського району В. Д. Ге- 
расимчук щойно повернувся з 
Республіканського з’їзду кол
госпників. Приїхав у село і од
разу зустрівся з трудівниками

На всіх трьох молочно-товар
них фермах артілі «Победа» Кі
ровоградського району відбулися 
збори тваринників, де йшла роз
мова про ініціативу працівників 
сільського господарства Київ
ської області, як) взяли на себе 
високі зобов’язання на ювілей
ний 1970 рік. Вирішили до кінця 
цього року продати державі пі>- 
над план ще 2 тисячі центнерів 
молока, а до квітня 1970 року 
надоїти його па корову по 660—

700 кілограмів. За весь ювілей
ний рік державі буде продано 
на 500 центнерів молока більше, 
ніж у 1969 році.

Тваринники артілі звернулися 
до всіх працівників молочно-то
варних ферм району з закликом 
включатися в соціалістичне зма
гання за гідне відзначення Ле
нінського ювілею.

Ю. СТОРЧАК.

Герою Радянського Союзу, національному герою Фран
ції Василю Порину, ного легендарним подвигам на фран
цузькій землі в роки другої світової війни присвячено но
вий художній фільм Київської студії Імені О. Довженка 
_______ «Лейтенант Базиль». Цю двосерійну карти

ну ставить режисер Ю. Лисенко.
На фото: кадр з фільму, В ролі лей

тенанта Базиля — артист Луганського ук
раїнського музично-драматичного театру 
Михайло ГОЛУБОВИЧ, в ролі Станісла
ви — артистка студії «Мосфільм» Ольга 
ЛИСЕНКО.

НАПУТТЯ
ПЕРЕД СЛУЖБОЮ

Призовники, які будуть нести 
службу на прикордонній заставі 
імені О. Терлсцького, були учас
никами зустрічі в обкомі 
ЛКСМУ. З ним» мали розмову 
комсомольські активісти, вете
рани Спілки. Біля прапора об
ласної комсомольської організа
ції призовники дали клятву на 
вірність Вітчизні.

О. КЛИМЕНКО.

Фото Ю. МОСЕНЖНИКА. 
(Фотохроніка РАТАУ).

ЦЕ БУВ один з найщасливіших днів 
у житті учнів 4-А класу середньої 

школи № 32.
Радість хлопчиків і дівчаток можна 

зрозуміти — вони стали піонерами та 
ще й на порозі такої знаменної да
ти — 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна.

їх старші товариші — комсомольці- 
десятикласники зробили все, щоб цей 
день назавжди залишився в пам'яті

ОДИН ДЕНЬ,
АЛЕ ЯКИЙ! 

юних піонерів. Після урочистої цере
монії прийому комсомольці виступи
ли з концертом, спеціально підготов
леним до цієї радісної події. Читали
ся вірші популярних поетів минулого, 
популярних сучасних авторів. Були ви
конані пісні, які любив Володимир 
Ілліч, пісні часів Великої Вітчизняної 
війни, нові твори. Виконавців довго 
не відпускали зі сцени. Знову і знову 
линула над притихлим залом «Гре
нада».

Це був один з найщасливіших днів 
в житті учнів 4-А,

В. ГРИ ЦЕЛЬ.
м. Кіровоград.

Світловодський дослідний завод вапняково-кремнеземистих ви
робів входить до складного виробничого організму «Дніпроенер- 
гобудіндустрія». Більш як сорок тисяч кубічних метріп тепло
ізоляційних деталей одержують звідси щороку провідні будови 
країни.

Продуктивність праці на заводі невпинно зростає. В цьому не
мала заслуга заводських комсомольців та молоді. Ганна НЕ
БОРАК, одна з них, працює оператором масоприготовпого відді
лення (фото вгорі). У заводській сім’ї вона з першого дня пуску 
підприємства. Це від пеї у великій мірі залежить якість виро
бів. Адже приготування маси — один з найвідповідальніших 
процесія у виробництві будівельних матеріалів.

Так заповнюються форми (фото ліворуч). Звідси — шлях до 
пропарювальних камер, де густа маса перетворюється на тверді 
плити, сегмент тощо.

Дівчина, яку вн бачите на фото праворуч, — комгонопка Таня 
ЛОСЕВА. Роботу на заводі розпочала лаборанткою. Закінчуючи 
Куйбншевський енергобудівельний технікум, темою дипломної 
роботи обрала технологію формування виробів на рідному заво
ді. Зараз Таня працює на посаді інженера відділу технічного 
контролю.

Комсомольці заводу прикладають багато зусиль, щоб їхня 
продукція відповідала всім вимогам технічних умов, -вчасно 
надходила до замовників. А ось і сама продукція (фото внизу), 
її знають не тільки на будівництві Придніпровської ГРЕС, Сло
в’янської ГРЕС, ГЛогнліоської ТЕЦ, Південно-Уральської ГРЕС 
та інших будов країни, а й у Румунії та Німецькій Демократич
ній Республіці.

ВОНИ-3 БУДІНДУСТРІЇ



4 стор.

НА ПЕРОНІ,
ПІД ТЕПЛИМ
ДОЩЕМ

ЙДУТЬ ХЛОПЦІ ДО АРМІЇ
Микола Степанович Джулай — май

стер 14-ї групи — занепокоївся не на 
жарт, більшій половині хлопців його гру
пи йти до армії, в їм п’ять місяців до за
хисту дипломних проектів залишається. 
Як тут бути?

Об’єднує він призовників в одну групу, 
дає їм максимально ущільнену програму 
з теорії і йде до заступника начальника 
Знам ямського депо з проханням надати 
можливість хлопцям достроково пройти 
практику з водіння електровозів і тепло
возів.

Степаное розуміє Джулая з півслова. 
Але Микола Степанович не заспокоює
ться. Дуже вже його непокоїть Володя 
Литвиненко. Не можна сказати, 
хлопець слабо підготовлений. Але 
проявляв несерйозність,

«Що коли «завалить» водіння?» ■ 
давала спокою думка.

Але ось Володя пішов у рейс. І 
вдруге.

— Ну, як там мої хлопці? — кожного 
дня запитував майстер у машиністів.

Де було їм знати, що під «хлопцями» 
Микола Степанович мав на увазі Володи
мира. А тут чує таке:

Будете видавати характеристики 
’язково відзначте Литвиненка,

ЩО 
часто

— не

Поті/А

„Молодий комунар

С. ШКУРКО, 
завуч училища.

20 листопада 1900 року

СЕРГЕНЧУКА

сказав Джулаєві слюсар по ремонту 
електровозів П. Т. Оньша. — Дуже доб
ре він веде тепловоз. І взагалі до робо- 
ти ставиться по-справжньому.

Що може бути відраднішим у роботі 
майстра, ніж почути такі слова? А тут 
ще й на Андрія Турчина похвала при-? 
йшла. Дзі поїздки він зробив дублером, 
а на третю сам повів тепловоз. І взагалі 
із -7 хлопців, які достроково закінчили 
Знам’якське МИТУ № 7, 14 одержали 
свідоцтва з відзнакою.

Тому такими радісними були прозоди 
їх до армії.

На пероні в той день чулись мелодії 
маршів. їх змінювали задушевні «Вы 
служите, мы вас подождем». Хлопців 
прийшли проводжати всі дівчата учи
лища.

— Пишіть нам.
— Пам’ятайте наші традиції,
— Будьте і в армії прикладом, — на

пучували призовників ті, хто проводжав.
Та ми знаємо і без цього —— наші хлоп

ці і там будуть відмінниками.
На фото: проводи до Радянської Армії учнів Знам’янського МПТУ Лі 7. Люда 

ЛЯХОВИЦЬКА, Неля ЯРОВА та Наталя ТИТОВА дають останні «настанови» Василю 
ПІД КАМІННОМУ.

Фото Б. В1ТОХ1НЛ.

Чотири рази в цьому ро
ці аЕангардівець Серафим 
Сергенчук поновляв ре
корд області в бігу на 
1500 метрів. Його особис
тий рекорд — 3 хвилини 
52,9 секунди. Це переви
щує норму кандидата в 
майстри спорту.

Нелегким був шлях до 
визнання. Захоплюватись 
легкою атлетикою почав 
ще в школі. Спочатку про
бував сили в спринті, по
тім на стайєрських дистан
ціях. А коли вперше про
біг 1500 метрів, зрозумів: 
щоб долати цю дистанцію 
легко і невимушено, тре
ба мати реакцію спринте
ра та витривалість стайера.

Починав тринадцять ро
ків тому, у невідомого ще 
тоді тренера Миколи Сте
пановича Кашиля. Кашиль 
запалив Серафима своєю 
відданістю легкій атлети
ці, навчив його не відсту
пати перед труднощами, 
привчив додержувати по
стійного режиму, тренува
тись творчо.

Не залишив спорту і під 
час військової служби. В 
листах радився з трене
ром. Та результати 
•повільно,

В квітні минулого 
в Ялті на першості 
тральної ради ДСТ «Аван
гард» вперше обновив ре
корд області. Пробіг 1500 
метрів зе 3 хвилини 59,2 
секунди. Цей результат

росли

року 
цен-

був на 5 секунд кращим 
від попереднього 
області. То тільки 
А потім, що не 
то й рекорд. Вдало висту
пав і на дистанції 400 мет
рів. В змаганнях на приз 
газети «Известия», разом 
з товаришами по команді, 
став співавтором рекорду 
області в естафеті 4X400. 
Та найбільший успіх — 
виконання норми кандида
та о майстри спорту.

Спорт — покликання Се
рафима Ссргенчука. За
кінчивши Кишинівський 
університет, працював ви
кладачем фіззиховання в 
Одеському технологічно
му інституті харчової та 
холодильної промисловос
ті, читав лекції з легкої 
атлетики б Кишинівському 
університеті. Зараз працює 
старшим тренером облас
ної ради ДСТ «Авангард».

— /Лої плани на майбут
нє? — перепитує Сера
фим. — Рівно виступити в 
змаганнях 1970—1971 ро
ку, подолати рубіж май

стра спорту СРСР. Голов
не для мене — успіх моїх 
учнів. Деякі з них, як, на
приклад, хлопці з п’ятої 
школи Володя Тсрнов- 
ський та Олександр Довб
ня, — вже другорозряд- 
ники. Якщо підведу їх до 
майстерського рубежу — 
буду щасливий.

рекорду 
початок, 
старт —

Ю. ЯІВАШНИКОВ.

ПДНА ЗМІНА ФУТБОЛЬНА
У Береговом7 Закарпатської області закінчилася першість рес- 

пуСлікн з футбола серед команд груп підготовки при колективах 
майстрів класу «А» У фіналі цих змагань брало участь шість 
команд. У боротьбі за перше місце зустрілися юні футболісти 
київського «Динамо» 1 донецького «Шахтаря». Лауреатами тур
ніру стали споріснснн столиці України, які обіграли своїх супер
ників з рахунком 2:0. Трете місце зайняли вихованці Респуб.Ц- 
нарсьюї спеціалізованої шко.тн-інтеріїату (Київ). Далі місця роз
поділилися так: «Металіст» (Харків). «Карпати» (Львів), «Чор
номорець» (Одеса).

(РАТАУ).

У ВИЩУ КАТЕГОРІЮ
Врахопуючв багато р Іч в п й 

ирактнчннй стаж самостійного 
суддівства великих змагань і 
громадської роботи з підготов
ки суддів, Комітет по фізичній 
культурі І спорту при Раді Мі-

пістрів Української РСР при
своїв Кіровоград цю Р. Р. Лимар
ському (обласна рада ДСТ 
«Спартак») звання судді респуб
ліканської категорії з настільно
го теніса.

КАПІТАНИ, ВПЕРЕД!
Ще з самого ранку біля будинку Черлоно- 

вершської середньої школи було помітне не
звичайне пожвавлення. Разом з учнями міс
цевої школи сюди прийшли й інші сільські 
любителі спорту А незабаром відбулися зма
гання з волейоола школярів Компаніївського 
району. Першість виборювали волейбольні 
команди Компавіїпської, Червоновсршської, 
Зеленівської і Софіївської середніх шкіл.

«Хай переможе сильніший!» — так закінчив 
своє привітання викладач фізвнховання міс
цевої школи, тренер волейбольної команди 
Червоновсршської СШ Павло Есауленко.

Найгострішнмн були поєдинки між волей
больними командами Червоновсршської і Ком- 
паніївської середніх шкіл. Серед юнаків при
зерами стали волейболісти Компаніївської СШ.

Серед дівчат першими були волейболістки 
Червоновсршської СШ, на другому — зеленів- 
ська команда. Загальне схвалення дістала ви
сокотехнічна гра голейбельної команди Чср- 
воноиершської СШ і особливо її капітана — 
учениці 8 класу Л. Ткачепио.

М. ЯКИМЕНКО, 
учитель Чсрвоиовершської СШ.

(-?) Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 

Телефон*»: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання І спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

БК 01116. Індекс 01197.

ЗАКІНЧИЛАСЯ спартакіада на
шого завод)'. В командному заліку 

кращими були спортсмени механіч
ного цеху (фізорг Леонід Титаренко). 

■Спортсмени цього цеху провели свої 
цехові змагання, в заводській спарта
кіаді виступили рівно в усіх видах 
програми, заслужено добились успі
ху. Старти спартакіади виявились 
щасливими для багатьох спортсменів. 
72 робітники стали розрядниками. А 
всього розрядні норми викопали бли
зько 260 чоловік.

На бігові доріжки та майданчики 
виходив кожний третій робітник за
воду. У змаганнях відзначилися ін
женер відділу головного механіка 
Анатолія Богушевич та копіювальни
ця техвідділу Людмила Кишлші. Во
ни^ стали чемпіонами заводу з кульо
вої стрільби. С. Гордієнко, Б. Петрен- • 
ко та С. Івалченко — кращі шахісти,.ВЕДУТЬ І t

Павло Тимофеев — з настільного тс- Р 
ніса. Серед волейболістів леремож- V 
цем стала команда складального це- Е 
ху, а команда відділу технічного кон- І 
тролю не 
шашкістів.

Та наші 
не лише у 
нях. Вони 
поєдинків, і 
рада ДСТ .........
вибороли друг, командні місця з во-

мала собі рівних серед

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

спортсмени беруть участь 
внутрізаводських змаган- 

учасники усіх спортивних 
які організовує обласна 

«Колос». Цього року 

лейбола, настільного теніса та в лег
коатлетичному кросі. А волейболісти 
М. Аінкитенко та П. Торохтій, майс
три спорту з стендової стрільби 
І. Вільним та ЛІ. Лїаковєєв, майстер 
спорту з городків О. Грошовий вхо
дять до збірних команд обласної па
ли ДСТ <Колос».

Всі змагання допомагає проводити 
численний актив — 60 спортивних ін
структорів во спорту та інструкто- 
рів-суддів. Усі активісти — кращі ви
робничники. Наприклад, слюсаря ме
ханічного цеху, комсомольця Леоніда 
иітарснка знають не тільки як від
мінного фізорга та члена збірної ко
манди заводу з волейбола, а й як чле
на бригади комуністичної прані.

Комсомольці завжди попереду. На 
змаганнях постійно є хто-небудь з 
комітету комсомолу, по-діловому пі
клується за справу і секретар комсо
мольської організації Дмитро Коти
ков.

Зараз спортсмени чекають зимових 
стартів. Активісти • лаштують лижі, 
ковзани, купують новий спортінвен
тар. Комсомольці ж готуються до 
огляду спортивної та оборонно-масо

вої роботи та до скла
дання екзамену з вій
сько во -тех н і ч в о ї и і дго-
товкн.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі м. Кіровоград, вул. Глінки. 2.
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І. ПИСАРЕНКО, 
інструктор-методнст 
виробничої гімнасти
ки ремзаводу <Укр- 
сільгосптехніки».

м. Кіровоград.

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ЧЕТВЕР, 20 листопада. Перша 
програма. 11.00 — Тслепісті. (К), 
11.10 — Кіножурнал та художЧ 
иіП фільм ^Годинник 
ї'ііріко.'. (Кіровоград). 17.40 
ТелевістІ. (К). 18.60 — Для
школярів. «Мама, тато і ми»; 
(Дніпропетровськ). 18.30 — ЛС» 
пінський університет МІЛЬЙОНІ!). 
«Політекономія соціалізму«; 
(М). 19.00 — Програма «Час». 
(М). 19.30 — Концерт Буковин
ського ансамблю пісні і танцю. 
(Чернівці). 20.15 — До Ш Все
союзного з’їзду колгоспників. 
(К). 2Х®0 — Програма кольоро
вого телебачення. Чемпіонат

—..

СРсг о локея. ЦСКЛ — «Спар» 
так». (М). 21.45 — Кіножурнал 
та художній фільм «Годшлчік 
капітана Енріко». (Кіровоград),

Друга програма. 21.45 
«Старт-69». (К). 23.00 — «ЛснІИУ 
присвячується». Концсрг. (КЬ 
,23.20 — ГсЛевістІ. (К). .

П’ЯТНИЦЯ, 21 листопада. 
Перині програма. 10.05 — 
м'який гість». Художній фільм, 
(Кіровоград). 11.35 — «Шкільний 

іскран». Українська література 
для учнів 9 класу. ..«Українська 
драматургія і гсатр другої поле» 
.впни Х1Х століття». «1. К. Кар» 
пенко-Карий». (К). 17.10 — Те..іс- 
вісті. (К). 18.00 — Інформаційна 
програма «День за днем». (Кі
ровоград). 18.20 — Телефільм. 
(Кіровоград). 18.30 — Наші гас

лі. Розповідають журналісти 
«Іізвестиіі». (К). 19.00 — Кіно
журнал та художній фільм 
«Кам’яний гість». (Кіровоград). 
20А0 — .«Естафета новіш». (М), 
21.30 — «Погляд». (К). 22.30"» 
«Із квітів складаю я пісню 
свою». (Харків). 23.15 — Телевіс
ті. (К). 23.25 — Баскетбол, Збір
на Європи — збірна Югославії. 
(Белі рад).

СУБОТА, 22 листопада. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика длй 
всіх. (М). 9.45 — Новини. (М)’, 
10.00 -- «Будьте щасливі». Му
зична розважальна програма. 
(М). 10.30 —- Зустріч з майстра- 
ми театру, Народний артист 
СРСР С. Я. Лемешев. (М), 11.30 
— Наша афіша. (К). 11.35 — Ху
дожній фільм «Армія Трясогуз
ки знову в бою». (К). 13.00
Телевізійний народний універси
тет. (М). 14.30 — Театр для ді» 

■ тей. «Леви живуть на пустирі»» 
(Ленінград), 15.30 — «РаїіЯЖй» 
(Одеса). 16.00 — «На меридіа
нах .України», (К). 16.30 — Про
грама УТ. (К). 17.00 — Повиті. 
(М). 17.15 — Програма кольоро
вого телебачення. 1, «Крокодил», 
«Геца». Мультфільми. 2. Л. Тол
стой. «Після балу». Прем’єра 
телеспектаклю. '(М). 18.30 --»
«Атлас народів СРСР». Чсчсно» 
Ііігушська АРСР. (М). 19.00 
Урочисте закриття республікан
ського фестивалю комсомоль
ської пісні «Молода гвардія»» 
.<Дуг,а.!ІСІ,к)- 21.00 - Програма 
УТ. (К). 21.20 — Владики без ма
сок. (М). 22.00 — «ТаємниШ?
Вільгельиа Сторлцн». Прем’єра 
чехословацького художнього 
фільму. (М).

Редактор 8. ПОГРІБНИЙ.

Колектив редакції гл- 
■зети «Молодий комунар* 
ВИСЛОВЛЮЄ співчуття ирїі' 
півникові редакції КУ" 
мавському Броніславу 
Петровичу з приводу 
смерті ного ДОЧКИ.
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