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ПЕРЕМОЖЦІВ — ВИЗНАЧЕНО
І

Розглянувши підсумки роботи комсомольських організацій ' 
кжакіп і дівчат республіки по заготівлі кормів дла громад- • 
ського тваринництва. ЦК ЛКСМ УкраТии, Міністерство сіли- і 
ського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР та ; 
Міністерство харчової промисловості УРСР присудили першу 
премію — мотоцикл ІЖ — сПланста> Лебсдннській районній 
організації Сумської області. Три других премії — магніто
фон «Дніпро-109> буде вручено Остропаваівсьмій районній 
комсомольській органі »ації Дніпропетровської, Красиоармій* 
сьцій — Донецької та Сватівській — Луганської областей. 
Третіми преміями відзначено Новоархаигельсі.ку райопиу 
комсомольську організацію Кіровоградської області, Баш- 
танську — Миколаївської області. Мелітопольську — Запо
різької. Бориспільську — Київської області.

БАГАТШАТИ 
ЗЕМЛІ КОЛГОСПНІЙ

НА ТРЕТЬОМУ ВСЕСОЮЗНОМУ З’ЇЗДІ КОЛГОСПНИКІВ
Склад делегатів Третього Всесоюзного 

з'їзду колгоспників, що проходить у 
Москві, — це, як сказав у своїй промові 
товариш Л. І. Брежнєв, «жива історія ко
лективізації, народження і торжества со
ціалізму на селі».

Колгосп врятував селянина від тяжко
го ліинулого, дав йому міцне місце в 
житті, зробив господарем своєї долі. В 
усьому цьому велику роль відіграв [Три
мірний Статут колгоспу, прийнятий Дру
гим Всесоюзним з'їздом колгоспників- 
ударників у 1935 році. Відтоді сталися 
величезні зміни. Ці зміни і визначають 
суть положень проекту нового [Тримір
ного Статуту колгоспу, який обговорює
ться на Третьому Всесоюзному з'їзді 
колгоспників.

НЕПЕРЕМОЖНА СИЛА 
РАДЯНСЬКОГО ЛАДУ

У міцності і непорушності союзу ро
бітничого класу і селянства В. І. Ленін 
бвчив надійну опору Радянської влади. 
Кіожен знає, який великий вклад робітни
чого класу, нашої промисловості в тех
нічне переозброєння сільського госпо
дарства, Два мільйони тракторів, близь
ко 600 тисяч зернозбиральних комбай
нів, сотні тисяч інших машин допомага
ють землеробам вирощувати і збирати 
врожаї, а тваринникам — більше одер
жувати молока, м’яса, яєць.

Країна бере курс на дальше зростання 
технічної озброєності сільськогосподар
ського виробництва. «Партія і уряд і да
лі будуть твердо проводити лінію не 
всебічне забезпечення колгоспів і рад
госпів сільськогосподарською технікою, 
мінеральними добривами, транспортни
ми засобами, збільшувати вкладення на 
меліорацію земель», — сказав товариш 
Л. І. Брежнєв у промові на з'їзді кол
госпників.

Всі ми з задоволенням дізналися, що 
найближчим часом, наприклад, почне
ться будівництво нового великого заво
ду по виробництву вантажних автомобі
лів, ряду підприємств сільськогосподар
ського машинобудування. Намічено спе
ціалізувати ряд підприємств на випуску 
меліоративних машин і техніки для тва
ринницьких ферм.

В яскраву демонстрацію союзу робіт
ників і селян вилилася на Всесоюзному 
з'їзді колгоспників зустріч з делегацією 
промисловості Москви. З привітанням до 
учасників з’їзду звернувся коваль Мос
ковського автомобільного заваду імені 
Лихачовр, ударник комуністичної праці 
К. Н. Малін. і

ЗЕМЛЯ — НАШЕ БАГАТСТВО
На з'їзді відзначалося, що охорона 

землі,-підвищення її родючості — неод

мінна умова дальшого прогресу в сіль
ському господарстві. Це величезна дер
жавна проблема. Колгоспи і радгоспи по
винні повсякденно працювати над поліп
шенням землі, інакше вона даватиме 
менше продукції, гірше годуватиме нас.

А яким щедрим може бути дбайливо 
доглянуте поле, скажемо, в найбільш 
«неродючій» зоні — нечорноземній? 
Майже по 42 центнери зерна з гектара 
зібрав нині колгосп «Новая жизнь» Туль
ської області. Оплесками зустрів зал 
повідомлення про цю трудову перемо
гу, про яку доповів з’їздові голова кол
госпу, Герой Соціалістичної Праці І. М, 
Семенов.

Майстерності колгоспних хліборобів 
знову аплодував зал, коли промовець 
повідомив, що «миронівська-808» дала а 
господарстві на круг по 50 центнерів 
зерна, а на окремих ділянках зібрали по 
70 центнерів пшениці і ячменю з гек- 
тараї

Землі, турботі про неї зобов’язаний 
такий урожай. Першим і головним еле
ментом успіху І. М. Семенов назвав «під
вищення культури землеробство, вико
нання всього комплексу агротехнічних 
заходів».

1 тому багато промовців особливо під
креслюють значимість розділу «Земля 
та її використання» в проекті нового 
Примірного Статуту колгоспу. ’

ГОРДІСТЬ КОЛГОСПНОГО СЕЛА
На з'їзді представлені кращі люди 

колгоспного села, сказав, виступаючи пе
ред делегатами з’їзду 26 листопада, го
лова Мандатної комісії, секретар ЦК 
КПРС Ф. Д. Кулаков. Це — передовики 
І новатори виробництва, майстри високих 
урожаїв, чудові знавці тваринництва, 
вмілі організатори і спеціалісти колгос
пів.

На III Всесоюзний з'їзд колгоспників 
обрано 4541 делегата. Представлені кол
госпи всіх союзник республік. В числі 
делегатів сім учасників Першого і 11 де
легатів Другого Всесоюзних з’їздів кол- 
госпників-ударників. Вищу і середню ос
віту мають 48 процентів делегатів.

Значна частина посланців села — ря
дові колгоспники: їх 2202. Але всі ці ря
дові — люди знатні, заслужені. У бага
тьох на грудях зірки Героїв Праці, орде
ни, медалі. В числі колгоспників, обра
них делегатами на з’їзд, 795 чоловік, або 
більше третини — механізатори. В залі 
Кремлівського Палацу з’їздів присутні 
1490 дипломованих спеціалістів сіль
ського господарства.

Виявом великого довір’я колгоспників 
Комуністичній партії було обрання деле
гатами на з'їзд 2422 комуністів. Гідно 

представлений на з’їзді і наш комсомол. 
У залі понад 1700 жінок — славних тру
дівниць села. В роботі III Всесоюзного 
з'їзду колгоспників беруть участь послан
ці 61 національності і народності нашої 
країни.

Наш з їзд — найбільш представниць
кий в історії колгоспів, підкреслив Ф. Д. 
Кулаков. Ріою склад показує, що кол
госпне селянство має добре підготовле
ні кадри, багатий досвід колективного 
ведення господарства.

СПРАВА ЗАГАЛЬНА, ВСЕНАРОДНА
На адресу з’їзду потоком ішли віталь

ні телеграми, рапорти, пропозиції. В 
них — палке схвалення Примірного Ста
туту колгоспу, який відобразив у своїх 
положеннях торжество ленінського коо
перативного плану і відкриває широкий 
шлях у краще завтра колгоспів.

Партія і уряд прийняли рішення про 
освоєння е найближчі роки виробництва 
висококласного трактора «Т-150». У 
Харкові будується завод тракторних дви
гунів цих машин. Колектив заводу в на
дісланій телеграмі запевнив з'їзд, що до
кладе всіх зусиль, щоб новий трактор у 
намічені строки вийшов на поля.

На Третьому Всесоюзному з’їзді кол
госпників пролунав заклик до комсомо
лу — розгорнути рух молоді за оволо
діння сільськими технічними профе
сіями. Юність пишається довір’ям. «Про
довжимо славні традиції своїх батьків, і 
матерів, примножимо зроблене ними». 
Сотні наших юнакіз і дівчат найближчим 
часом оволодіють технічними спеціаль
ностями, прийдуть на найважливіші ді
лянки сільськогосподарського виробни
цтва.
ЗМІЦНЮВАТИ СОЮЗ НАУКИ
З ПРАКТИКОЮ

Сучасному сільському господарству 
потрібні міцні наукові основи, сказав, 
виступаючи на з’їзді, міністр сільського 
господарства СРСР В, В. Мацкевич.

8 ряді районів нашої країни суворі 
природні умови. Багато земель потребу
ють поліпшення. Партія розробила ши
року програму меліорації. Тепер вона 
втілюється в життя. Тільки за останні три 
роки в СРСР зрошено більш як один 
мільйон гектарів і осушено 2,3 мільйона 
гектарів земель. Врожаї на них навіть в 
період освоєння у пів:ора-два рази пе
ревищують звичайні.

Потім міністр докладно спинився на 
значенні спеціалізації в сільському гос
подарстві, У багатьох областях вже ство
рено великі колгоспні і міжколгоспні гос
подарства по відгодівлі великої рогатої 
худоби на 10 — 20 тисяч голів на рік, по 
відгодівлі свиней — на 20 — 50 тисяч, 
тепличні комбінати І промислові сади, 
створення мережі птахівницьких спеціа
лізованих фабрик і ферм дало змогу, 
наприклад, у короткий строк в чотири 
рази збільшити виробництво яєць.

Дані науки і досвіду показали також 
ефективність будівництва сучасних odo- 
чо- і плодосховищ безпосередньо В МІС
ЦЯХ вирощування фруктів та овочів.

Разом з тим, підкреслив міністр, у 
нас ще залишиться багато (більшість) 
господарств, де розвиватиметься кілька 
галузей. Товариш Я. І. Брежнєв у своїй 

промові перестеріг нас від зайвої по
спішності, згортання виробництва про
дукції, по якій господарство не спеціа
лізується. ,

і пд час обговорення нового Статуту 
було висловлено багато пропозицій по 
удосконаленню роботи сільськогоспо
дарських органів і наукових закладів. Мі
ністерство сільського господарства 
СРСґ і ЬАСГНІЛ, сказав міністр, уважно 
вивчають внесені пропозиції і розроб
лять конкретні заходи по удосконален
ню діяльності сільськогосподарських ор
ганів, активізації та поліпшенню роботи 
наукових закладів.

АА. Шолохов: «З таїким богатирським 
народом можна гори перевернути».

Делегати з'їзду дружніми оплесками 
зустріли на трибуні автора «Піднятої ці
лини», «Тихого Дону», письменника 
М. Шолохова. Мені приємно і радісно ві
тати вас на вашому з їзді, який має вели
чезне значення не тільки для колгоспни
ків, але й для всіх нас, для спраєи всіє* 
країни, сказав М. Шолохов.

* * *
27 листопада на вечірньому засіданні 

з’їзду було прийнято пропозицію при
пинити дебати.

Доповідач—член Політбюро ЦК КПРС, 
перший заступник Голови Ради Міністрів 
СРСР Д. С. Полянський від заключного 
слова відмовився.

Від комісії, утвореної з'їздом для роз
гляду пропозицій щодо проекту Статуту 
і в інших питаннях, висловлених делега
тами з їзду, виступив голова колгоспу 
імені XXII з їзду КПРС Вінницької облас
ті, депутат Верховної Ради СРСР, Герой 
Соціалістичної Прюці В. М. Кавун.

Делегати одностайним голосуванням 
прийняли поправки комісії до проекту 
Статуту.

іретій Всесоюзний з їзд колгоспників 
одноголосно приймає постанову «Про 
Примір.чий Статут колгоспу».

Гов. Кавун викладає питанню про утво
рення рад колгоспів і зачитує проект 
постанови з'їзду.

Оголошується проект постанови «Про 
соціальне страхування членів колгоспів». 
Цей проект теж приймається одного
лосно.

Від імені наради представників делега
цій голова колгоспу «Семилукскин» Во
ронезької області ґ. А, Скляров вно
сить пропозицію про кількісний і персо
нальний склад Союзної ради колгоспів. 
Одноголосно обирається Союзна рада 
колгоспів у кількості 125 чоловік.

Голова колгоспу «Путь к коммунизму» 
Волгоградської області, Герой Соціаліс
тичної Праці Ф. А. Сергієнко зачитує 
текст листа Центральному Комітетові 
КГІРС, Президії Верховної Ради СРСР і 
Раді Міністрів СРСР від імені з їзду.

На знак одностайного прийняття текс
ту листа в залі лунають бурхливі тривалі 
оплески.

Головуючий товариш М. В. Підгорний 
виголошу« коротку промову і оголошує 
Третій Всесоюзний з'їзд колгоспників 
закритим.

У залі звучить партійний гімн — «Ін
тернаціонал».

(ТАРС).

лову лектора - дієвість
ПЛЕНУМ ОБКОМУ ЛКСМУ ТА ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРИСТВА «ЗНАННЯ»

Дієвості виступів перед молод
дю, підвищенню ідейного та на
укового рівня лекційної пропаган
ди, урізноманітненню форм про
паганди ленінської теоретичної 
спадщини був присвячений спіль
ний пленум обкому ЛКСМУ та об- 
ласнрї організації товариства 
«Знання», що відбувся днями.

З доповіддю на пленумі висту
пив перший секретар обкому ком
сомолу М. Д. Сиротюк.

—* Повсякденне, глибоке і твор
чо вивчення марксистсько-ленін
ської науки комсомольцями і мо
лоддю, — говорить доповідач, — 
найважливіше завдання комсомо
лу. Зараз, напередодні 100-річчя 
з дня народження В. І. Леніна, 

основою всієї нашої роботи в га
лузі політичного виховання молоді 
повинно стати вивчення ленінської 
теоретичної спадщини. В більшос
ті комсомольських організацій на
шої області на високому ідейному 
рівні проводиться Ленінський за
лік, який поєднує в собі глибоке 
вивчення творів В. І. Леніна і під
вищення трудової і громадської 
активності комсомольців. В про
цесі проведення Ленінського залі
ку зріс інтерес молоді до вивчен
ня теоретичної спадщини Леніна. 
Позитивні досвід роботи політич
них гурікі» і семінарів, методи і 
форми підготовки пропагандистів, 
набуті номітетами комсомолу міст 
Олександрії, Гайворонського, Доб- 

роаеличківського районів широко 
використовуються зараз у комсо
мольських організаціях Кірово- 
градщини.

В основу спільної роботи комсо
мольських організацій та організа
цій товариства «Знання» по вихо
ванню нашої молоді покладаються 
пропаганда і роз'яснення марк
систсько-ленінської теорії, політи
ки Комуністичної партії, конкрет
них завдань комуністичного будів
ництва; вихоаання нашої молоді 
на прикладі життя і діяльності В. І. 
Леніна; пропаганда славних рево
люційних, бойових і трудових тра
дицій нашого народу.

Лекторські групи міськкомів і 
райкомів ЛКСМУ та комісії това
риства по пропаганді знань серед

молоді, комсомольські організації, 
організації товариства «Знання» 
разом з громадськими, профспіл
ковими організаціями та культур
но-освітніми закладами приділя
ють велику увагу урізноманітнен
ню форм лекційної пропаганди — 
це проведення ленінських читань, 
комсомольських читань, циклів 
лекцій, радіо- і кінолекторіїв, те
матичних вечорів, вечорів запи
тань і відповідей, усних журналів, 
науково-теоретичних і читацьких 
конференцій. Так, з ініціативи об
ласної комісії по пропаганді знань 
серед молоді та Кіровоградського 
міськкому ЛКСМУ проходять
комсомольські читання, присвячені 
100-річчю з дня народження
В. І. Леніна. їх мета — допомогти 
молоді творчо оволодіти ленініз
мом. З лекціями вже вистулапи 
секретарі обкому і міськкому, 
члени молодіжної комісії, старі 
більшовики. Після кожної лекції, 
тематичного вечора проводиться 
перегляд хронікально-докумен
тальних і художніх фільмів. Такі ж ,

(Закінчення па 2-S crop.).

для 
ЖУРНАЛІСТІВ 
ОБЛАСТІ
Учора • Будинку полі

тичної освіти обкому КП 
України була влаштована 
прес-конференція. Про 
стан охорони здоров'я 
трудящих в нашій облас
ті та перспективи її даль
шого розвитку журна
лістам—працівникам об
ласних та районних га
зет, радіо і телебачення, 
кореспондентам респуб
ліканських газет, — роз
повів секретар обкому 
партії Л. Г. Кравченко.

На численні запитання 
відповіли завідуючий об
ласним відділом охорони 
здоров'я М. X. Подвор- 
ний, провідні спеціалісти 
медичних установ і ліку
вальних закладів, голова 
Кіровоградської міськ
ради б. К. Катеринчук.
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Промова першого секретаря ЦК ВЛКСМ 
товариша В. М. ТЯЖЕЛЬНИКОВА 
на Третьому Всесоюзному з'їзді колгоспників
27 листопада 1969 р.

Шановні товариші делега
ти! Дозвольте від імені мо
лоді, Ленінського комсомо
лу сердечно поздоровити вас 
і висловити вам нашу палку 
любов і вдячність за хліб, за 
невтомну працю, за подвиг, 
за активну роботу по кому
ністичному вихованню моло
ді. (Оплески).

Комсомол завжди вважав 
своєю священною справою 
участь в колгоспному будів
ництві. Він пишається тим, 
іцо є помічником нашої 
славної Комуністичної пар
тії у здійсненні геніального 
ленінського кооперативного 
плану, зміцненні союзу ро
бітничого класу і колгоспно
го селянства, вносить вклад 
у виконання рішень XXIII 
з’їзду партії, Пленумів ЦІ< 
по дальшому всебічному 
розвитку сільського госпо
дарства.

Склад з'їзду — це жива 
історія колгоспного ладу, це 
і жива історія Ленінського 
комсомолу. Важко знайти 
серед делегатів людину, сер
це якої коли-небудь або те
пер ие зігрівав комсомоль
ський квиток, хто б не вів 
активної комсомольської ро
боти. Адже це вашим розу
мом, працею, талантом, 
кров'ю написано багато чу
дових сторінок героїчної іс
торії Ленінського комсо
молу. ... , ь

Молоде покоління одер
жує з наших рук неоціненну 
спадщину: прекрасну, вільну 
радянську землю, колгосп
ний лад, селянську .мудрість, 
чуття господаря землі, без
межну відданість соціаліс
тичній Вітчизні.

Законом діяльності ком
сомолу залишається без
смертний ленінський прин
цип: «Тільки в праці разом 
з робітниками і селянами 
можна стати справжніми ко
муністами».

З величезним інтересом 
зустріли комсомольці і мо
лодь промову Генерального 
секретаря ЦК КПРС това
риша Леоніда Ілліча Бреж
нєва, доповідь члена ГІоліт- 
бюро ЦК КПРС товариша 
Полянського на цьому з’їзді, 
в яких дано глибокий марк
систсько-ленінський аналіз 
стану сільського господар
ства, чітко сформульовано 
основні завдання партії і 
радянського народу по даль
шому розвитку сільськогос
подарського виробництва, 
з такою любов’ю і турботою 
сказано про молоду гвардію 
колгоспного селянства.

Схвильовані промовою 
Леоніда Ілліча Брежнєва 
делегати-комсомольці при
йшли в ЦК ВЛКСМ, щоб 
висловити свої почуття, 
свою величезну радість за 
високу оцінку’ їхньої праці, 
подумати про те, як ще ви
ще піднести роль ВЛКСМ, 
кожної комсомольської ор
ганізації, КОЖНОГО ■ комсо
мольця і молодого ссляїшпа 
в розв’язанні історичних 
завдань, висунутих іїартією. 
Про цс сьогодні розповідає 
«Комсомольськая правда».

Від імені 8,5 мли. сіль
ських комсомольців, всієї 
колгоспної молоді вогіи про
сили запевнити нашу'рідну 
Комуністичну партію, її ле
нінський Центральний Комі
тет, що сільська молодь про
довжить справу старших по
колінь, спираючись на їх до
свід, віддасть усі свої знан
ня, свій творчий ентузіазм 
великій справі комунізму, 
дальшому розквітові кол
госпного ладу. (Оплески).

Виконуючи рішення пар
тії, комсомол зосередив зу
силля комсомольських орга
нізацій, молодих робітників 
і колгоспників На ключових, 
перспективних ділянках сіль- 
ськогосподарського вироб
ництва.

Жовтневий Пленум ЦК 
КПРС схвалив роботу ком
сомольських організацій но 
здійсненню широкої програ
ми меліорації земель. Спо
рудження її найважливіших 
водогосподарських систем 
оголошено Всесоюзними 
ударними комсомольськими 
будовами.

Заспівувачами боротьби 
за високий урожай, за висо
ку культуру землеробства 
виступають механізовані 
комсомольські ланки, заго
ни і бригади, яких уже по
над 70 тис. Більшість з них 
відзначається високою ста
більністю кадрів, дисциплі
ною, умілим використанням 
техніки і передових методів 
праці, турботою про зрос
тання суспільного багат
ства, відповідальністю за 
долю урожаю. Думаю, що 
ви, товариші ветерани, буде
те радіти, якщо колгоспна 
молодь, використовуючи ваш 
багатющий досвід, поб’є ва
ті, рекорди.

Комсомольські організації 
дбають і про зміцнення кад
рів працівників громадсько
го тваринництва. Багато і 
благотворно працюють у 
цьому напрямі комсомоль
ські організації України, Бі
лорусії, Башкирії, Татарії, 
Московської, Свердлов- 
ської, Вітебської та інших 
областей. Ми і далі будемо 
приділяти особливу увагу 
цьому важливому питанню, 
шукати і наполегливо впро
ваджувати активні форми 
участі молоді в піднесенні 
тваринництва.

Одна з славних револю
ційних традицій робітничого 
класу — шефство міста над 
селом. Сьогодні комсомоль
ські організації міст беруть 
активну участь у зміцненні 
матеріально - технічної ба
зи, перетворенні всього жит
тя села. Розгорнулося зма
гання молодих тракторобу
дівників по створенню 100- 
тисячиої комсомольської 
тракторної колони, метал 
для якої збирають піонери і 
школярі. Комсомольські ор
ганізації шефствують над 
будівництвом підприємств 
хімії, тракторного і сіль
ськогосподарського маши
нобудування.

Робітнича молодь прагне 
виконувати замовлення для 
сільського господарства до
строково і з високою якістю. 
Молоді інженерно-технічні 
працівники допомагають 
колгоспам впроваджувати 
механізацію. Визнання зем
леробів завоювала праця 
студентських будівельних 
загонів, які в самому тільки 
1969 році освоїли понад 300 
мли. карбованців. Влітку 
цього року майже 100 тисяч 
студентів взяли участь в 
першому агіткультпоході, 
який пройшов по тисячах 
колгоспів і радгоспів нашої 
країни.

Дальшому зміцненню со
юзу робітничого класу і кол
госпного селянства, удоско
наленню шефства міста над 
селом, поліпшенню культур
но-масової, оборонно-спор
тивної- роботи, підвищенню 
авторитету робітника, кол
госпника, на нашу думку, 
сприятиме і всесоюзний фес
тиваль молоді «Серп і мо
лот», який відбудеться в 
наступному році.

Партія закликає комсо
мол розгорнути .масовий рух 
молоді за оволодіння сіль
ськогосподарськими профе
сіями. Ленінський комсомол 
з великим ентузіазмом бе
реться за розв'язання цього 
дуже великого загальнодер
жавного завдання.

Центральний Комітет 
ВЛКСМ і місцеві сільські 
комсомольські організації 
розгортають роботу по про
веденню в країні сільсько

господарського технічного 
всеобучу, і ми обіцяємо 
Центральному Ко м ітето в і 
партії, Радянському урядо
ві, що найближчим часом 
нові тисячі комсомольців 
стануть механізаторами, ме
ліораторами, оволодіють ін
шими технічними професія
ми, такими потрібними сіль
ському господарству.

У Казахстані, Красно
дарському і Ставропольсько
му краях, Оренбурзькій, Че
лябінській та інших облас
тях комсомольські організа
ції разом з земельними ор
ганами наполегливо доби
ваються, щоб всі юнаки і 
дівчата оволоділи сільсько
господарськими професіями. 
В Алтайському краї прово
диться значна робота по 
підготовці механізаторів з 
числа дівчат, і сьогодні вже 
більш як чотири тисячі дів
чат Алтаю чудово працюють 
на тракторах і комбайнах.

Ми, звичайно, добре ро
зуміємо, що для того, щоб 
розв’язані завдання, вису
нуте партією, потрібно буде 
величезне напруження, кон
кретна, повсякденна, буден
на робота, але нам є у кого 
вчитись, нам.є кого насліду
вати, і ми впевнені, що зна
мениті механізатори нашої 
країни допоможуть молоді і 
комсомолові розв’язати це 
завдання. Понад 15 років 
керує школою молодих ме
ханізаторів двічі Герой Со
ціалістичної Праці Олек
сандр Васильович Гігалов.

Цілу плеяду дівчат-меха- 
иізаторів виховала чудова 
жінка, Герой Соціалістичної 
Праці Турсуной Ахунова.

Прославлений механізатор 
30-х років Костянтин Борін 
па зустрічі в ЦК ВЛКСМ 
з комсомольцями-делегата- 
мп цього з’їзду розповів, 
що Михайло Іванович Калі- 
нін, вручаючи йому' орден 
Леніна, зауважив: «Ви по 
праву одержуєте найвищу 
нагороду Батьківщини. Ви 
прекрасний комбайнер. Це 
дуже добре. Добре, що у 
Вас, молодої людини, троє 
дітей. Але дуже погано, то
варишу Борін, що у вас ли
ше двокласна освіта».

Костянтин Борін, якому 
тоді було вже 27 років, 
близько до серця прийняв 
це зауваження і взявся за 
навчання.

Спочатку школа, потім 
підготовчі курси, вуз. А в 
1955 році Костянтин Олек
сандрович захистив канди
датську дисертацію. (Оплес
ки). Сьогодні він відомий 
учений, доцент сільськогос
подарської академії ім. Ті- 
мірязєва. А тим часом треба 
врахувати, іцо саме на цей 
період випадає тяжка війна 
з німецьким фашизмом, 
японським мілітаризмом, по 
дорогах якої відважний сол
дат Батьківщини прокроку
вав чотири роки на Захід до 
Піллау, на. Схід — до Порт- 
Артура, або, як він жартома 
зауважив, здійснив полови
ну космічного витка. Хіба це 
не приклад для наслідуван
ня? І мп впевнені, що міль
йони молодих людей, відпо
відаючи на заклик партії, 
виявлять таку ж впертість, 
наполегливість і успішно 
оволодіють масовими сіль
ськогосподарськими профе
сіями, оволодіють сучасною 
наукою і передовою прак
тикою.

Лін сподіваємось, що важ
ливу роль у цьому відігра
ють школа, професійно-тех
нічні училища, технікуми і 
вузи. Ми впевнені, що сіль
ськогосподарські орган п, 
колгоспи і радгоспи ство
рять необхідні умови, щоб 
кожен молодий житель села 
міг глибоко, серйозно, твор- 
9'о оволодіти сільськогоспо
дарськими професіями.

Нам думається, що слід 
вжити конкретних і енергій
них заходів для рішучого 
поліпшення технічної твор
чості сільської молоді.

Назріла потреба, щоб ко
жен колгосп і радгосп мав 
дитячу агротехнічну стан
цію.

Обличчя молодого поко
ління сучасного села є най
кращим доказом тих якісних 
зрушень, які сталися на селі 
за роки Радянської влади. 
Тепер кожен другий моло
дий колгоспник має вищу 
або середню освіту. Тільки 
за останні п’ять років се
редню загальноосвітню шко
лу закінчило близько чоти
рьох мли. сільських дітей. 
Враховуючи виняткову важ
ливість школи в житті КОЛ
ГОСПНОГО села, вихованні мо
лоді, комсомол проводить 
дворічку «Комсомол — сіль
ській школі», яка передба
чає дальше зміцнення на
вчально-матеріальної бази 
всіх шкіл, підвищення рівня 
навчальної і виховної ро
боти.

Ми переконані, що в цій 
роботі зустрінемо активну 
підтримку голів колгоспів, 
колговпників, керівників 
промисловості, транспорту 
будівництва, всієї нашої 
радянської громадськості.

Ми маємо разом з проф
спілками, органами культу
ри, фізкультури і спорту, 
творчими організація м н 
провести ще дуже велику 
серйозну роботу, щоб під
нести культуру колгоспно
го села. Виняткова роль у 
цій справі належить моло
дій сільській інтелігенції.

Величезне значення для 
дальшого професійного, ку
льтурного і духовного зро
стання молоді села матиме 
Примірник Статут колгос
пу, проект якого обговорю
вався і на комсомольських 
зборах. На одностайну ду
мку комсомольців, він від
повідає життєвим інтере
сам молодого покоління, 
відкриває добрі перспекти
ви для поліпшення кому
ністичного виховання мо
лоді, всебічного розвитку 
особи, виявлення ініціати
ви, розширяє можливості 
участі молоді в розв’язаи- 

• ні проблем сільськогоспо
дарського виробпицт в а, 
всього колгоспного життя.

Серед делегатів цього 
з’їзду понад 700 молодих 
колгоспників, у тому чи
слі близько 300 комсомоль
ців. Цс найкращий доказ 
самовідданої праці колго
спної молоді, свідчення ві
ри партії у нашу молодь, 
в її зрілість, здатність про
довжувати героїчні тради
ції старшого покоління.

Тепер, коли радянський 
народ і все прогресивне 
людство готуються до 100- 
річчя з дня народження 
Володимира Ілліча Леніна, 
в усіх комсомольських орга
нізаціях проходить Ленін
ський залік. Ленінський за
лік — це звіт кожної мо
лодої людини перед пар
тією, перед радянським на
родом про те, як вона ви
конує заповіти, як вона 
вчиться, який вклад вно
сить у розвиток промисло
вості, сільського господар
ства і культури.

На XV з’їзді ВЛКСМ 
Леонід Ілліч Брежнєв го
ворив, що «...новому по
колінню молодих час до
ручає історичну місію ко
рінного перетворення всьо
го сільськогосподарського 
виробництва, всього укла
ду сільського життя».

Ми запевняємо Централь
ний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу, 
вас, товариші делегати, що 
Ленінський комс о м о л 
справдить це довір'я, цю 
надію, що Ленінськиґі ком
сомол завжди буде вірним 
помічником партії в даль
шому піднесенні сільського 
господарства, в " будівницт
ві комунізму!

Слава нашій мудрій Ко
муністичній партії Радян
ського Союзу та її боно- 
войу штабу ленінському 
Центральному Комітетові! 
(Оплески).

|ї‘ ІЛЬКАСОТЕННА колона 
посланців комсомоль

ських організацій на 17-у 
Олександрійську міську 
комсомольську конферен
цію йдо до пам’ятника 
В. І. Леніну. До підніжжя 
його лягають квіти, на 
мить западає тиша. Мож
ливо, саме в цю хвилину 
молодий робітник і учень, 
працівник сфери обслуго
вування і вчитель, кожен 
комсомольський делегат з 
усією чіткістю відчув ве
лич задумів і планів Іллі
ча...

Вітати делегатів конфе
ренції прийшли ветерани 
боїв за визволення рідної 
землі, ветерани праці — 
член КПРС з 1918 року 
К. Р. Лантух, Герой Соціа
лістичної Праці М. Т. Чир
ва, Герої Радянського Со
юзу А. Ф. Худякова та 
І. Ф. Нестеров, інші почес
ні гості.

Перший секретар Олек
сандрійського міськкому 
комсомолу Воло д и м и р

йдуть комсомольські конференції

Новий рік- 
сьогодні

М’яснянкін передає пред
ставникові міськкому пар
тії звіт молодої промисло
вої Олександрії — рапорт 
про трудові досягнення 
молоді.

Лише за 10 місяців перед’- 
ювілейного року підприємства
ми Олександрії вироблено 
продукції на 4 мільйони 778 
тисяч карбованців понад план, 
видано на-гора 222 тисячі 425 
тони надпланового вугілля, ви
роблено 66 тисяч 400 тонн бри
кету понад встановлені зав
дання.

Тридцять дев’ять комсомоль
сько • молодіжних колективів 
міста беруть найактивнішу 
участь у виконанні і перевико
нанні виробничих завдань. 
Стало гарною традицією до
строкове святкування Нового 
року. В день відкриття конфе
ренції святковими вогнями за
світилась ялинка п бригаді 
слюсарів Бориса Кривоконя — 
з Олександрійського електро
механічного заводу, услід за 
нею спалахнула ялинка І в 
комсомольсько - молоді ж н і й 
бригаді намотувальниць Алли 
Юзленко. Це значить, що мо
лодіжні колективи виконали 
свої річні завдання.

У звітній доповіді на
звано десятки молодіжних 
колективів, які трудяться 
з повною віддачею сил і 
енергії. Серед них комсо
мольсько - молодіжна 
бригада водіїв Віктора 
Кузьменка з автопідприєм- 
ства № 10062, колективи 
швейної фабрики, рай- 
енергоуправління, авторе
монтного, рудоремонтно- 
го, шахти 2—3, Бандурів- 
ського вуглерозрізу.

Поряд із змаганням се
ред комсомольських ко
лективів у місті ведеться 
змагання на кращого мо
лодого робітника своєї 
професії, в якому беруть 
участь більше двох тисяч 
юнаків і дівчат.

Проте на конференції 
говорилося і про ряд не
доліків, що мали місце в 
організації змагання. Фор
мально проводив його, на
приклад, комітет комсо
молу шахти 3-«біс». Гор
дістю міста були комсо
мольсько-молодіжні ко
лективи шахти 2—3 Банду- 
рівського вуглерозрізу, 
але вони розпалися.
"V" БОРОТЬБІ за економію 

і бережливість сиро- с 
вини і матеріалів комсо
мольсько-молодіжні ко
лективи електромеханіч
ного заводу, заводу під
йомно-транспортного об
ладнання, Бвндурівського 
вугільного розрізу, швей
ної фабрики добились пев
них успіхів. Комсомольці 
заводу підйомно-транс
портного обладнання зеко
номили 69 тонн металу, а 
це значить, що понад план 
можна виготовити 4 крани 
оантажопідйомн і с т ю 15 
тонн кожен, зекономили 
96 тисяч кіловат-годин, 
електроенергії.

у ПЕРЕДДЕНЬ 100-річчя 
” з дня народження В. І. 

Леніна у комсомольців і 
молоді м. Олександрії 
особливо зріс інтерес до 
творчої спадщини вождя, 
до його особистості. Щоб 
задовольнити зрослі по
треби молоді у політично
му загартуванні, міськком 
комсомолу попрацював 
над розширенням сітки 
політичних клубів і гурт
ків. Якщо в 1968—1969 на
вчальному році в місті бу
ло 70 гуртків і клубів, то 
цього року їх створено 86. 
Всього політичним навчан
ням охоплено 6 тисяч 300 
юнаків і дівчат.

Велике значення в організа
ції всієї системи КОМСОМОЛЬ
СЬКОЇ політосвіти молоді має 
підбір кадріп пропагандистів. 
Суттєву допомогу в цьому 
одержав комсомол від міськ
кому партії, кращі пропаган
дисти міста направлені па ро
боту з комсомольцями, з них 
86 — кандидати або члени 
КПРС, 76 мають вищу іпем- 
кінчепу вищу освіту.

Більшість комітетів комсомол 
лу приділяли багато уваги 

комплектації гургків політосві
ти, але на рудоремонтному за
воді, Семенівсько-Головків- 
ській брикетній фабриці, авто
базі комбінату «Олсксандрія- 
вугілля» та деяких інших під
приємствах справи п цьому пи
танні йшли не блискуче.

І доповідач, і виступаючі 
на конференції підкрес
лювали важливість вихов
ної роботи з допризовною 
молоддю. В місті працю
ють комісії по роботі з 
майбутніми воїнами, про
водяться урочисті проводи 
до лав Радянської Армії з 
врученням наказів і пам’я
ток колективів, комсо
мольські колективи під
тримують зв’язок з тими, 
хто служить. Але на де
яких підприємствах (авто
база № 23, автобаза ком
бінату «Олександріявугіл- 
ля», завод підйомно-тран
спортного обладнання) ще 
мало уваги приділено тех
нічній підготовці допри
зовників.

Гарну справу зробили 
комсомольці міста, органі
зувавши військово-спор
тивний клуб «Гвардієць», 
але останнім часом роботи 
його не видно.

На конференції критиці 
піддавалась робота лек
торської групи міськкому 
комсомолу, говорилося 
про поліпшення керів
ництва комсомолу піонер
ською організацією міста, 
шефських зв’язків між ви
робничими колективами і 
школами.

Незважаючи на деякі не
доліки, комсомольська ор
ганізація Олександрії при
йшла до своєї 17-ї конфе
ренції організаційно і по
літично зміцнілою. За два 
роки вона виросла більше 
як на дві тисячі членів, в 
місті трудиться 39 комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів, до керівництва 
комсомольськими органі
заціями цього року при
йшли здібні і енергійні 
люди.

В роботі конференції 
взяли участь другий секре
тар Олександрійського мі- 
ьккбму КП України І. М. 
Урицький, секретар міськ
кому КПУ І. А, Шевченко, 
другий секретар обкому 
ЛКСМУ М. Г, Гайдамака.

На організаційному пле
нумі міськкому першим 
секретарем Олександрій
ського міськкому комсо
молу обрано Володимира 
М’яснянкіна, другим сек
ретарем і начальником 
штабу «Комсомольського 
прожектора» — Аллу Гру
шу, секретарем і головою 
ради міської піонерської 
організації ім. В. І. Лені
на — Раїсу Метку,
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Імені
Олександра

Літературний огляд-кон- 
курс ім. Олександра Бойчеп- 
ка, проведений Центральним 
Комітетом ЛКСЛ\ України та 
видавництвом «Молодь» па 
честь 50-х роковин комсомо
лу України, охопив твори 
української радянської літе
ратури, в яких яскраво 
відображено молодого сучас
ника, його вірність револю
ційній справі батьків, 
натхненно розповідається про 
героїчні звершення молодого 
покоління нашої країни, про 
його авангард — комсомол 
в боротьбі за побудову ко
муністичного суспільства.

Жюрі розглянуло кожен

Бойченка
твір, висунутий для участі в 
огляді-копкурсі ім. Олек
сандра Бойченка обкомами 
комсомолу, редакціями мо
лодіжних газет і журналів, 
творчими спілками, видав
ництвом ЦК ЛКСМУ «Мо
лодь» та іншими громад
ськими організаціями рес
публіки.

Для остаточного розгляду 
жюрі відібрало такі твори:

1. «Комсомольські ночі» 
Вадима Собка.

Цс книга про подвиги, 
мрії і звершення комсомоль
ців на різних історичних від
різках нашого буремного 
життя.

2. «Ходімо зі мною, сину* 
Валентина Рсчмедіиа.

Твір розв’язує животре
петну проблему сьогодення 
—- взаємини старшого і мо
лодшого поколінь.

3. «Недопетая песця» Бо
риса Котова. Герой Радян
ського Союзу, поет Борис 
Котов загинув у Велику' Віт
чизняну війну. Ллє його чу
дові ліричні вірші, громад
сько-політичні поезії кличуть 
нашу молодь на трудові і 
ратні подвиги.

4. «Громове дерево» Ро
мана Лубківського. У дру
гій збірці поезій, молодого 
поета основною темою є 
життя радянської молоді, її 
прагнення, пошуки, мрії.

Ці автори і стали пере
можцями огляду - конкурсу 
ім. Олександра Бойченка.

ПАМ’ЯТЬ ВІКТОРИНА, ПРИСВЯЧЕНА 
100-РІЧЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
В. І. ЛЕНІНА

Щоб привернути увагу громадськості 
до виявлення і збереження пам’ятників 
історії та культури Кіровоградщини, а та
кож поширювати знання про ці пам’ят
ники, президія правління обласної орга
нізації Товариства охорони пам’ятників 
історії та культури і редакція газети 
«Молодий комунар» проводять віктори
ну «Пам’ять», присвячену 100-річчю з 
дня народження В. І. Леніна.

Вікторина проводиться у два тури.
Перший тур триватиме до 31 грудня 

1969 року, другий — з 1 січня до 1 квіт
ня 1970 року.

Відповіді оцінюватимуться не лише за 
точність, а й за повноту. Кращі будуть 
опубліковані на сторінках газети. Підсум- 
ки підбиватимуться по кожному туру 
зокрема.

На переможців першого туру вікторич 
ни чекають грамоти та грошові преміїа“'

Перша — 50 карбованців.
Друга — ЗО карбованців.
Три третіх — по 15 карбованців кожная 
Відповіді надсилати з поміткою «Вік

торина «Пам'ять» на адресу: Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36, редакція газети 
«Молодий комунар»,

ПЕРШИЙ

(Закінчення. Початок на 1-й стор.). 
читання проходять і в цілому ряді 
міст та районів області.

Теоретична конференція ло 
45НИЗІ В. І. Леніна «Завдання Спілок 
-Володі», яка була проведена з 
ініціативи комісії, міськкому ком
сомолу та обласної бібліотеки 
імені Крупської також викликала 
жваве захоплення в тих, хто брав 
у ній участь.

Коло питань, які вирішуються і 
повинні вирішуватись лекторськи
ми групами міськкомів та райко
мів ЛКСМУ, поступово розширяє
ться, збагачується за рахунок до
свіду лекторів, поповнюється те
мами, підказаними самим життям, 
комсомольцями і молоддю міст і 
районів області.

Слід відзначити, що останнім 
часом міськкоми та райкоми ком
сомолу залучили до лекційної 
пропаганди значну кількість фахів
ців промисловості і сільського гос
подарства. Позаштатні лекторські 
групи поповнились за рахунок ви
кладачів суспільних наук, природо
знавства, хімії, фізики, географії, 
за рахунок молодих агрономів, 
зоотехніків, медичних працівників 
тощо. ' ■

У складі лекторських груп ком- 
і сомольських комітетів — 178 ко

муністів. Практика нашої ідеоло
гічної роботи показує, що до мо
лоді не можна йти з байдужою 
душею, старими конспектами і чу
жими думками.

Живе слово лектора-пропаган- 
диста стає найгострішою зброєю, 
якщо він уміє встановити тісний 
контакт зі своїми слухачами, якщо 
йому вдається запалити, зацікави
ти аудиторію. В області є чимало 
лекторів, виступи яких любить на
ша молодь. Це О. І. Казаріна, П. Д. 
Марченко, М. І. Демченко, старі 
більшовики О. О. Башашин, А. І. 
Щерба (м. Кіровоград), О. С. Ве- 
Денєєв, А. С. Шевченко (м. Олек
сандрія), Г. С. Храмалюк, В. В. 
Срвенко (Нозомиргородський ра
йон) та багато інших. Перевага їх 
виступів — у глибокому викладі 
матеріалу, в його ілюструванні і, 
найголовніше, повніше задоволь
няються духовні запити юнаків і 
Дівчат.

Анатолій Оксентійович Ткаленко 
виступає перед робітничою, сіль
ською, колгоспною та учнівською 
молоддю Знам’янки з лекціями на 
суспільно-політичні, історичні те- 

^М.и. Але особливо велику аудито
рію збирають його лекції про зов
нішню і внутрішню політику Ра
дянського Союзу. Працюючи ди
ректором школи робітничої моло
ді» він знаходить час і для підго
товки виступів перед молодіжною 
аудиторією. Тільки за перше пів
річчя нинішнього року Анатолій 
у.ксентійович прочитав 23 лекції. 
Його палке, переконливе слово 
охоче слухає молодь біля інфор
маційного стенда «Світ сьогодні».

Наша молодь з великим захоп
ленням слухає лекції про досяг
нення науки і техніки. З лекціями 
неред молоддю на цю тематику 
Пасто виступає лектор Кіровоград
ської міської організації товари
ства «Знання» Микола Іванович 
Демченко. Перш ніж йти до моло- 

Микола Іванович повинен зна- 
ги, кого він буде переконувати, з 
Ким ділитиметься своїми знання- 
*4-'*Мнакше кажучи, вивчає грунт, у 
який доводиться кидати насіння.

Доповідач зупиняє свою увагу 
пропаганді і впровадженні но-

ВИх радянських обрядів. В цьрму никам, 
Пчгіінні цікаву і змістовну |_________

серед молоді проводить лектор
ська група та молодіжна комісія 
Гайворонського району.

В основі успіху лекційної про
паганди лежить пошук, безперерв
ний пошук, який дає змогу будь- 
яку лекцію подати цікаво, захопи
ти виступом аудиторію.

Лекторською групою при Улья
новському райкомі комсомолу ке
рує молодий комуніст Тамара 
Щербина, вчителька за фахом, 22 
лектори, які виступають перед мо
лоддю, входять до складу секцій: 
сільськогосподарської, літератур
но-педагогічного виховання та нау
ково-атеїстичної. їх діяльністю ке
рує методична рада. Лекторами 
райкому ко»мсомолу проведено чи
тацькі конференції «Майбутнє 
створюється сьогодні», «Славні 
сторінки бойового шляху Ленін
ського комсомолу». Рада лектор
ської групи внесла на розгляд бю
ро райкому ЛКСМУ пропозицію 
про створення у сільських крає
знавчих музеях стендів по історії 
комсомольських організацій. Уже 
створено такі стенди і куточки в 
комсомольських організаціях кол
госпів імені 
жонікідзе, 
Шевченка.

В ділових 
лектори Новгородківського райо
ну. Зкоординовано дії лекторської 
групи при райкомі комсомолу та 
комісії 
молоді 
риства 
робота 
русло.

В доповіді значне місце відво
диться молодій лекторській зміні, 
наводяться приклади вдумливої 
роботи з молодими лекторами. Та 
в усій хорошій загалом справі і 
лекторіїв, і шкіл молодого лекто
ра, і учнівських лекторських груп 
бракує часом головного — постій
ного і творчого контролю за якіс
тю лекцій, їх дієвістю і дохідли
вістю, турботи про підвищення 
ідейного рівня і лекторської май
стерності.

В галузі всієї ідейно-виховної 
роботи серед молоді одне з чіль
них місць займає також робота ко
мітетів комсомолу по ліквідації 
впливу на свідомість юнаків.і дів
чат реакційної ідеології церкви та 
сект.

Питання підготовки лекторів- 
атеїстів та ведення атеїстичної ро
боти неодноразово піднімалось на 
районних та обласному, проведе
ному разом з організацією това
риства «Знання», семінарах комсо
мольських працівників і пропаган
дистів. В більшості районів облас
ті в лекторських групах при міськ
комах, райкомах ЛКСМУ створено 
науково-атеїстичні секціі, голов
ним завданням яких є організація 
тематичних вечорів, вечорів запи
тань і відповідей, пропаганда но
вої радянської обрядовості.

Та поряд з цим доводиться кон
статувати той факт, що майже зов- 
сім не беруть участі в атеїстичній 
пропаганді комсомольські активіс
ти, погано залучаються до неї ме
дичні працівники, спеціалісти сіль
ського господарства, вчителі-бю- 
логи, фізики та історики.

До виступів перед молоддю, го
ворить наприкінці доповідач, тре
ба ширше залучати партійних, ра
дянських, господарських керівни
ків, людей науки, спеціалістів. 
Особливий докір треба зробити , 
сьогодні комсомольським працю- В. Кришевич розповів 

иьи„у які самі виступають перед лектори, комсомрльськ. ......
роботу молоддю з лекціями рідко, систв- проводять профілактику роботу,., »рві,.

Горького, імені Орд- 
імені Фрунзе, імені

контактах працюють

по пропаганді знань серед 
районної організації това- 

«Знання». Три організації, 
яких спрямована в єдине

матично не працюють над розроб
ленням лекцій і доповідей.

Міськкомам і райкомам ЛКСМУ 
треба глибоко проаналізувати стан 
лекційної пропаганди серед моло
ді в кожному місті і населеному 
пункті, продумати систему захо
дів, які б забезпечили підвищення 
рівня лекторської майстерності 
пропагандистів і лекторів, що пра
цюють з молоддю.

«Юнаки і дівчата нашої ордена 
Леніна Кіровоградської області, 
як і вся молодь Країни Рад, з ве
ликим піднесенням готуються від
значити 100-річчя з дня народ
ження В. І. Леніна. Немає сумніву, 
що в ювілейному році вони про
демонструють кращі якості моло
дого радянського громадяни
на», — сказав на закінчення М. Д. 
Сиротюк.

Про те, як виховувати ці кращі 
якості, як виховувати кожну моло
ду людину полум’яним патріотом, 
інтернаціоналістом поді лилися 
своїми думками виступаючі.

Кожний прожитий день набли
жає нас до знаменної дати — 
100-річчя з дня народження В. І. 
Леніна. 1 кожний прагне цьому 
ювілею піднести свій дарунок, — 
так почав свій виступ голова бю
ро Знам’янської районної комісії 
по пропаганді знань серед молоді 
Олександр Рябошапка. І далі пові
дав, як молоді лектори готуються 
до ювілею.

Лекторська група райкому ком
сомолу і молодіжна комісія при 
районній організації товариства 
«Знання», сказав він, разом плану
ють свою роботу і разом прово
дять її. Прочитано чимало лекцій 
на різноманітні теми. Особливою 
популярністю користуються лек
ції про героїв-земляків, які об'єд
нуються девізом «І знам'янська 
земля героїв родить». Регулярно 
проводяться ленінські читання, 
організовано цикл лекцій про ле
нінську зовнішню політику. При 
будинкоуправліннях, на великих 
житлових масивах встановлені 
стенди «Світ сьогодні», які кожно
го дня повідомляють про новини.

І в місті, і в районі стали тради
ційними зустрічі з письменниками, 
композиторами. Лише за останній 
час молодь зустрілася з Михайлом 
Стельмахом, Юрієм Бедзиком, 
Валентином Речмедіним, Віталієм 
Петльованим, з композитором 
Платоном Майбородою.

О. Рябошапка наголосив, 
треба виховувати не тільки в ті го
дини, коли читаєш лекцію, чи про
водиш бесіду, а бути 
зразком для молоді 
праці.

Про силу особистого 
говорив і лікар, член товариства 
«Знання» Ф. Д. Гетьманець з Віль- 
шанського району.

Перший секретар Бобринецько- 
го райкому комсомолу Володимир 
Кришевич і завідуючий обласним 
Будинком атеїзму П. М. Дмитрен- 
ко свої виступи присвятили питан
ню атеїстичної пропаганди.

— Наша мета, — сказав Воло
димир Кришевич, — виробити у 
кожної свідомої людини відкрито 
негативне ставлення до будь-якої 
релігії, сформувати її атеїстичну 
активність для остаточного подо
лання релігійних пережитків, для 
втілення в життя принципів науко
вого атеїзму, зміцнення яких, за 
словами Маркса, є утвердженням 
дійсно людського щастя.

далі, як 
активісти

що

постійно 
в житті і

прикладу

як працюють індивідуально з мо
лодими віруючими.

Член учнівської лекторської гру
пи Маловисківської СШ № 3 Вар
вара Бровченко повідала присут
нім про свою групу, як мужніють 
духовно школярі-лектори. Лектор
ські групи почали створюватись в 
школі в 1961 році. Першу лекцію 
про естетику поведінки читала 
С. Жеребчук, Зараз вона навчає
ться в Одеському університеті і в 
свої дев'ятнадцять років має дру
ковані праці. Такий шлях і бага
тьох інших лекторів. Тепер у шко
лі читають лекції не лише старшо
класники. Створена і працює лек
торська група шестикласників.

— Сьогодні юнаки і дівчата 
ставлять перед собою серйозні 
питання про зміст життя, про своє 
місце в житті, про права і обов'яз
ки, — дзвенить голос Варвари 
Бровченко.

Лектор Петрівського райкому 
ЛКСМУ Надія Яновська поділилася 
враженнями про роботу Всесоюз
ного семінару молодих лекторів 
на тему «В. І. Ленін — вождь Вели
кого Жовтня», який проходив в 
Ленінграді в листопаді і учасником 
якого була Надія, розповіла про 
роботу лекторської групи.

Ленінські читання, тематичні ве
чори, усні журнали, вечори-зустрі- 
чі, кінолекторії, конференції — 
ось форми, взяті на озброєння в 
дні підготовки до Ленінського юві
лею лекторською групою та за
кладами культури району. Зокре
ма, в останній час проведено чи
тацькі конференції «Н. К. Круп- 
ська — друг Ілліча», по роботі 
В. І. Леніна «Завдання Спілок мо
лоді», кілька днів тому — конфе
ренцію «Ленін і Україна». Зараз 
члени лекторської групи разом з 
працівниками районної дитячої 
бібліотеки готують конференцію 
на тему «Комсомол — резерв пар
тії».

Крім лекторської групи при рай
комі комсомолу в Петрівському 
районі працюють шість молодіж
них лекторіїв при клубах, будин
ках культури. Вони теж всю свою 
роботу спрямовують на пропаган
ду ленінської теоретичної спад
щини.

В останній час значно зріс освіт
ній і культурний рівень нашої мо
лоді. І тому настійна вимога до 
лекторів — повсякчас підвищувати 
свою майстерність, ідейно-теоре
тичний рівень усної пропаганди. 
На цьому наголошували багато 
виступаючих, зокрема, другий сек
ретар Новгородківського райкому 
комсомолу Надія Компанієць, го
лова бюро обласної комісії по 
пропаганді знань серед молоді 
П. Д, Марченко, голова правління 
обласної організації товариства 
«Знання» Ф. Г. Овчаренко. На цьо
му акцентувала свою увагу і сек
ретар обкому КП України Н. П. 
Сухаревська, яка взяла участь в 
роботі пленуму та виступила на 
ньому з промовою.

У виступах відзначалося також, 
що ще недостатньо читається лек
цій для робітничої і колгоспної 
молоді з питань марксистсько-ле
нінської теорії, на атеїстичні, при
родознавчі, юридичні, морально- 
етичні теми, з літературознавства 
та мистецтвознавства. Що мають 
місце істотні недоліки в методич
ній роботі. Що до виступів серед 
молоді недостатньо залучаються 
вчені, відповідальні партійні, ра
дянські працівники. І доречно про
думати форму навчання лекторів- 
школярів. Член республіканської 
комісії по усній та друкованій 
пропаганді серед молоді О. К. 
Паскаль наголосила на узагальнен
ні передового досвіду лекторів і 
лекторських груп.

Всі ці питання знайшли своє 
відображення в прийнятій поста

ТУР
1. Назвіть соратників 5. 

Леніна, які бували в нашому 
краї. Що он знаєте про їх 
життя і діяльність.

2. В якіГі праці В. І. Леніна 
згадується про Єлнсаветград- 
щнну? З якого приводу? Де і 
коли твір був написаний?

3. Де і коли споруджено цей 
пам’ятник? Що ви знаєте про 
героя?

4. Назвіть імена наших зем
ляків — двічі Героїв Радян
ського Союзу і двічі Героїв 
Соціалістичної Праці. Коли £ 
за що удостоєні вони цього 
звання?

5. Один з героїв французько
го руху Опору, Герой Радян
ського Союзу у свій час на
вчався на Кіровоградщнні. Хто 
пін І що вн знаєте про його 
подвиги?

6. Назвіть, які населені пунк
ти нашої області були звіль
нені першими і останніми від 
німецько-фашистських загарб
ників, якими арміями та під
розділами і в який саме час.

7. «Он был п Смоленске щит, 
В Париже — меч России».

Кому написана ця епітафія?. 
Хто її автор?

8. Назвіть пам’ятники архі
тектури в нашій області, якЕ 
охороняються державою. Роз
кажіть про історію одного з 
них.

!). Більш як 150 письменни
ків народилися на Кіровоград- 
щипі. Кого з них вп знаєте? 
Чиї музеї є в області?

10. Хто автор цього пам’ят
ника? ІЦо відомо вам про ви» 
датіюго земляка, якому вста
новлений цей пам’ятник?

Н. Будівництво стадіону 
«Зірка» пов'язане з ім’ям че- 
кіста, командира партизан
ського загону. Хто він, що ви 
про нього знаєте?

12. В якому з населених 
пунктів нашої області була 
написана «Святкова кантата», 
хто її автор, нл якому визнач
ному торжестві її виконали 
вперше?



---------- 4 стор. „Молодив комунар**- 29 инетопада 1099 potty— mm

О, ЧЕРНЕЦЬКИЙ

ПОСАДИ
СВОЄ

і ДЕРЕВО...
(Закінчення. Початок в газеті 

за 22, 25 і 27 листопада).

Але потім перше вражений від звичайної ди
тячої забави переповнювалося глибоким 
змістом. І зникала думка, начебто пажанські 
педагоги влаштовували звичайні ігри, ш.оо 
якось заповнити прогалину часу, виділеного 
дли позакдасної роботи.

Діти не просто бавилися. Вони жили в свій 
добра І зла, висловлювали свое особисте став
лення до вчинків казкових героїв. Кожпа на
мальована картинка — один з епізодів лазно- 
пого сюжету, кожний порух любимого героя 
.з того чи іншого твору, що прийшов до Кімна
ти казок, виливався для дітей в творчість: ді
ти самі ставали на місце Лисички-ссгтрички, 
Рукавички. Кота в чоботях і Оленкн, а ляльки, 
печена Баби Яги на лісній галявині допомага
ла дітям якнайкраще передавати свої думки і 
почуття, і своє ставлення. І якщо першоклас
ная, який разе:: з учителем завітав .до Кімна
ти. складаючи свою казку, пов'язував у своїй 
уяві декілька пре .тче ті в навколишнього світу— 
значить, він навчився мислити, значить слово 

рідної мови увійшло повновладно до його ду
ховного життя, стало його багатобарвною па
літрою: найтоншим засобом пізнання навко
лишнього світу, щирих і добрих людських 
почуттів.

— Мене нітрохи не бентежило те, ІЦО хлопчи
ки і дівчатка грались ляльками протягом кіль
кох років, — розповідав Василь Олександрович 
Сухомлннськнй, подорожуючи з нами Кімнатою 
казок.

— Все це ае якесь «дитинство», як інколи 
думають окремі вчителі. Казка — то запалення 
живої істини, яка пронизує весь творчий про
цес складання сюжету. В ляльках одухотворе
ний той образ, який діти, за словами фран
цузького письменника Сент-Екзюпсрі, намагаю
ться приручити. Кожна дитина хоче, щоб у 
нього було щось нескінченно дороге, рідне. 
Слово у них знаходить я казці реальну форму 
вираження духовних сил і ті благородні ідеї, 
які назавжди відкладають в дитячому серці 
зерна людяності, зерна, з яких складається 
совість.

Створення казок — то найцікавіший для Ді
тей засіб творчості і розумового розвитку.

Була в однієї учениці своя любима лялька в 
Кімнаті казок — фігурка робітника-металіста. 
Зустріч з ним надовго запам’яталась дівчинці. 
1 ось тепер, коли минуло три роки, вона скла
ло цікаву казку про Вогиеппу Ріку:’

«Біля великої печі стоїть Богатир. Він роз
плавив залізо. Підійшов Богатир до печі, від
крив .дверцята — і полилась Вогненна Ріка. 
Ллється і промовляє: пильнуйте, люди, беріть 
вогненний метял, робіть із нього псе, шо вам 
потрібно, йдуть до Вогненної Ріки майстри, 
здобувають розплавлений метал, ллють його в 
пісок, роблять із металу пес, що потрібно лю
дям».

— У мене записані казки, — продовжує Ва
силь Олександрович, — створені п години ве
чірніх сутінок, Вони дорогі для мене. Бо ко
ли б не зумів я запалити в дітей яскраиі вог
ники думки і коли б не творчість, не складан
ня казок, мова багатьох дітей була б плута
ною, а думки хаотичними.

Мова — то матеріальне вираження думки, і 
дитина лише тоді буде знати мову, кали ра
зом Ь змістам прийме яскраве емоційне за
барвлення, жипу музику рідного слова. Без 
переживання краси слова, розумові дитини 
недосяжні потаємні грані його змісту. А пере
живання краси немислимі без фантазії, без 

особистої участі дітей -в творчості, ім’я якій — 
казка...

...Ми вертаємо з Василем Олександровичем 
до його невеликого кабінету, де можуть зібра
тися і поговорити в Інтимному колі книг, газет 
і журналів п'ять —сім малюків; де кожна пі
рамідка учнівських зошиїів, до яких записані 
сотні дитячих сюжетів, перенесе вас на двад
цять-тридцять років, приведе до початкових 
класів.

Василь Олександрович, завжди спокійний і 
неговіркий, і цього разу подає нам один з но
мерів українського часопису, а сам па хвилин
ку виходить до шкільного саду, бо там, ц ку
точку Матері, зібралися першокласники.

Відкриваємо журнал «Вітчизна» ла 1968 рік; 
і вже з перших сторінок про щось знайоме .на
гадують нам вірші молодого поета Віктора 
Терєна.

О, як розпачливо па журавлиний крик 
Повисла осінь! В темному ладварі 
Ми вдвох між стінами... Останні зорі 
Уже переплавлялись на листи осик. 
Вмирав ліхтар... І сад мовчав, нк сов, 

як тінь.
І хмарам лінь розвіятись над степом,
1 цілу ні« шукали гуси небо,
1 ваші кроки теж

не визнавали стін.
Гортаємо сторінки казок павлнських учнів, І 

десь в десятирічній дапнині віднаходимо пріз
вище Віктора Тсрена. 1 знову, як журавлиний 
ключ, прилітають до нас вірші з шкільного зо- 
шита, того рукописного збірника, виданого 
шкільним літературним товариством, у якому 
починалося на одній сторінці:

У блакитному небі мріє ключ журавлиний, 
.Холодна зима з снігами й морозами
Пде до нас з північних країв.
Піднялися журавлі на світанку в високе 

небо, 
Глянули на північ 
ї побачили сніги й хуртовину...

Тільки стали пружнішими рядки Віктора Тс
рена, тільки розсунулася образно-змістовна 
афористичність, а мова, завдяки своїй первин
ній цінності, стала більш відточеною, точні
шою у виборі образу, оселилася серед яскравої 
думки, і осмислення всього спостереженого і 
відчутого.

І знову приходять рядки, і думка, -яка зав’я
залася в школі «Під голубим небом», в «Кім
наті казок», в Саду Матері, на полі, за -тихими 
вербами павлиського ставу:

Я мудрий скіф, я лук собі зробив.
Стягнув його тугою тятивою, 
Поклав стрілу, І в лютому двобої 
У. ворога ненависного вбив!
Я ХИТрПЙ скіф —. добув собі вогонь,
Спою кохану тим вогнем зігрію.
А прийде ніч —

я темряву розвію
І звіра прожену за оболіиь.
Я вільний скіф, я стеи собі знайшов.
Там дім придбав,

і грізним стаи мій камінь.
Щоб туг, на цій землі, стоять віками, 

народжувать дітей і лити кров.
Найвища любов до рідної мови, до глибоких 

джерел думки посилює ідейно-художню рівно
вагу вірша, хоч автор І цолншаєтьсп ще у сві
ті лрн.чх поетичної фантазії..„

Від першоджерел живого слова, від глибоких 
крпндць народної мудрості колишній учень 
Лаалнської школи Віктор Терен, взявши на 
озброєння пломінь рідної мови 1 ту світлу па
літру, якою наділив його на початку школі: 
Василь Олександрович, прийшов до відкриття 
поетичної майстерності.

У республіканському видавництві вже ви
йшла збірка поезій колишнього вихованця Пав- 
.ямської середньої школи, який свого часу при
ходив до Кімнати казок разом зі своїм перший 
учителем Василем Олександровичем Сухомлин- 
ським, ішов у степ до живої енциклопедії дум
ки рідиого слова.

Не кожен учень, що вакінчнв Павлнську шко
лу, стане поетом. Та від перших уроків мис
лення, від подорожей в Країну рідного слова 
на все життя зостанеться в серцих павлишан 
любов до поезії, глибоке відчуття краси І доб
ра, прагнення кожним своїм порухом принести 
своїй Батьківщині радість.

«Любов до Батьківщини не можлива без лю
бові до рідиого слова, — вчить В. О. Су- 
хомлннський. — Тільки той може осягнути сво
їм розумом і серцем красу, велич та могут
ність Батьківщини, хто відчув иахощі і відтін
ки рідного слова, хто дорожить ним пк честю»,, 

...Кожного навчального року з першим дзвін
ком приходить до иавлиськлк дітей казка. При
ходить від медових пахощів степу і лісу разом 
з мудрим невмирущим хловом рідної мови. 
Щоб на все життя стати для ппх тим глибо
ким і світлим, невичерпним джерелом, з якого 
люди черпають силу — у дні радісні і в гіркі 
години...

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ

ЧАРІВНИЦЯ •Музика В. ВЕРМЕИИЧА

Свова О. НОВИЦЬКОГО

Навесні зустрівся я з тобою, 
Ти ішла стежинкою в полях, 
А тепер не знаю я спокою, 
Ти в моєму серці 1 думках.

Приспів: Де ти росла, 
Де ти цвіла,
Що у мене, молодого. 
Серденько взяла!

Чом тебе забути я не можу.
1 співаю я тобі пісні,
Чом тобою серце я тривожу, 
Пригадавши зустріч навесні!

Прислів.
По Вкраїні ходить добра слава, 
Все про тебе слава трудова, 
Діпчннко-голубонько русява, 
Моє серце жайвором співа.

Приспів.

У НАС
ПОХОВАНИЙ
РЯДОВИЙ
БОЙКО
«Дорогі товаришії
У 1944 році у нашому се- 

пї загинув рядовий Бойко 
Іван Григоров (Григоро
вич). Його товариші рік 
тому взяли останки героя. 
У селі нашому с невеликий 
пам’ятник. Але про героя 
нічого більше не відома, 
крім того, що -він народив
ся 1924 року в Кірово
градській області.

Ми хочемо дізнатись 
якомога більше про героя, 
мати його фотографію, 
регулярно - листуватися з 
його близькими чи родича
ми. Героїчне зкиття воїна 
завжди буде служити для 
нас прикладом.

Дуже просимо Вас до
помогти вам у пошуках 
близьких і родичів Бойка

Івана Григоровича, його 
рідного село, адреси шко
ли, де «ін навчався.

З комсомольським при
вітом —• комсомоль с ь к а 
організація восьмого кла
су-

Адреса: Болгарія, На
родно основно училище, 
с. Ясеновець-Разградсько, 
VIII «а» клас».

Такого листа одержав 
•штаб операції «Пошук». 
Редакція «Молодого кому
нара» звертається до всіх 
•читачів з проханням заці
кавитись долею рядового 
Бойка. На Кіровоградщині 
багато таких прізвищ. Тож 
хай кожен із вас запитає 
знайомих вам Бойків: чи 
не його це син, бува, або 
родич?

• ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, ЗО листопада. Перша 
програма. 9.00 — Ранкова гім* 
ластика для дітей. (М). 9.15-* 
Повніш. (Лі). 9.30 — «Будіиьі
ник». (М). .10.00 — Музичний
кіоск. (М). 10.30 —’«Здоров’я»! 
(П’ятигорськ). II.00 — «Скарбі» 
Ленінграда». 11.15 — Для юна
цтва. «Всесвіт поруч». Відповіді 
на питання третього туру кос» 
нічної олімпіади. (М). 12.00 «я
«Роби з нами, роби, як ми, робЦ 
краще за нас». (Берлін). 13.00-««* 
«ТЕК-69». (К). 11.00 — Художній 
фільм «Моя дочка». (К). 15.30—^ 
«Кают-компанія». (Одеса). 16.00 
— Для воїнів Радянської Армії! 
Флоту. ІРостов-иа-Дону). ІбДОту 
Лауреат Державної премії 
А. Лишко. «Дорога під явора» 
ми». (К). 17.10 — «Планета до* 
пінливих». (К). 17.30 — Новії*

«ЯКБИ Ж ДОТАЦІЯ...»
ЧИ ВС! ГОТОВІ ДО ЗИМОВИХ СТАРТІВ?

Працівники СК «Зірка» запевняють: це
— майданчик для хокеїстів... Фото 10. ЛІ ВАШ НИ КО ПА.

Нещодавно в республіці закінчився огляд 
готовності до зимового спортивного сезону. ВІН 
тривав і у нашій області. Членів комісії огля
ду цікавило, як обладнана навчально-спортив
ні бази для команд і секцій, як готуються ва 
місцях др того, щоб організувати відпочинок 
трудящих взимку.

І вже перші сигнали насторожували: до зи
мових стартів готуються повільно,

З стадіону Кіровоградського спортивного 
клубу «Зірка» наші активісти повідомляли:

— Хокейне поле ззиедбано, богртн поламані, 
ка ввесь спортивний майданчик один ліхтар...

Потім з лижної бази цього ж клубу:
— Тут ПО пар лиж. Всі звалені на купу, є 

зіпсовані, до деяких навіть паски не прикріп
лені.

А в цей час голова клубу В. I. Мірошниченко 
спокійно заявляє:

— Та де там ще зими?
В Кіровограді перевірено пункти прокату Ін

вентаря. 1 лише на вулиці Гагаріна можна бу
ло не тривожитись; на пункті 115 пар ковзапів, 
185 пар лиж. А ось на вулиці Театральній та 
п районі Черемушоя послугами пункту прока
ту зможуть скористатися 10—15 спортсменів.

Як відомо, чимало будинкоуправліпь облас
ного центру влітку непогано займаються фізич
ним вихованням молодших школярів. На
приклад, ЖЕК № 7 — одне з кращих в цьому пи
танні. А ось до зимових поєднннів тут не го
туються. Торік діяв громадський прокатний 
пункт. Тепер ПОКИ ЩО й розмоп нро нього не 
було.

Нам довелось побувати в парку культури та

відпочинку імені Леніна, де також Має діяти 
пункт прокату спортивного іпвенгаря, Кілька 
вар лиж і ковзанів побачили в кутку захара
щеного хліва. А директор парку П. Заєць чем
но пояснював:

— По-перше, и нас нема кращого місця для 
гаких речей. По-друге, тарифна плата за пред- 
єтавлювані нами послуги мала. Ми на госпроз
рахунку. Аби ж дотація. Цс діло не зацікав
лює...

А як же справи в районах області? В спе
ціальних навчальних закладах, школах зде
більшого вжъ подбали про спортивний інвен
тар, готують майданчики для проведення зма
гань. Наприклад, в Голованівському профтех
училищі в достатня кількість лиж, 3 настанням 
зими спортсмени вир.шили влаштувати крос в 
найдальші села району, Галочанський ліс, зно
ву стартуватимуть загони «Снігового десанту». 
В Олександрівні чекають змагай:, юні хокеїс
ти. До їх послу: ковзани, спортивні костюми. 
Тільки на річці замерзне вода, обладнають 
кілька хокейних майданчиків.

Гірше справи в низових колективах фізкуль
тури колгоспів. До зимових стартів незадовіль
но готуються в Кіровоградському. Устинівсько- 
му, Новгородківському районах. Тут не подба
ли не лише про інвентар та спортивні споруди. 
В деяких колективах навіть немає графіка 
проведення спортивних омагпііь.

З перших дніп січня кожен комсомолець по
винен показати, як він готується до складання 
екзамену по фізичній підготовці. Юні спорт
смени ма оть взяти участь не лише в звичай
них лижних прогулянках, а й показати певну 
майстерність, і перше слово тут за комсомоль
ськими та фізкультурними активістами, які 
спільними справами повинні налагодити спра
ву, врахувати найменші дрібниці і надолужити 
прогаяне.

В. ШИГІН, 
інструктор комітету по фізичній 
культурі і спорту при облвиконкомі.

і

ВИ, (М). 17.45 — Програма ко
льорового телебачення. (А1), 
.«Клуб кіном а в д р і о п н к і в»', 
«Мультипянорама». (М). 19.30 -о 
хДііа КДУ». Діалог двох універі 
’ситстіз. (Kufe —-Кишинів). 21. Ц)
— «Європа, по,тії, країни, проб»
леми». ('M). 22.00 — Ношнит'.
(М). 22.15 — Ка'мєгртон доброто 
»гострою. (Херсон). 22.45 — Те* 

«деглчок. (К). 23.05 — Дочірні ні» 
події.

ПОНЕДІЛОК, 1 грудня. Пер» 
ша програма. 10.00 — Новини, 
(М). 10.15 — Для дітей. «Як 
Пафік пізнає світ». (Горькнй^. 
10.45 — Кіножурнал та художпііі 
фільм «Сьомий супутник». (Кі
ровоград), 15.55 — Програма ко
льорового телебачення. (М), 
18.30 ■— Республіканська фізико» 
математична школа. (К).' 19.00«» 
На шкільних шпротах. (К). 19.30
— Програма «Час». (М). 19.55«-
Програма кольорового телсба» 
чення. Московський міжпарод» 
вий турнір з хоксго. ЧССР — Ка„ 
нада. В перервах — новини, 
(М), Телевісті. (К). 22,30 —
«Наші прем’єри. Д. Г. Лоусоіі 
«Чудеса у вітальні». Телеснек» 
такль. (Харків).

Друга програма. 19.55 — Кіно
журнал та художній фільм «Сьо» 
мий супутник». (Кіровоград),

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

,, ■■

м. Кіровоград, вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 

■ІДД’ПУ військово-патріотичного виховання і спор
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

БК 01958. Індекс 61197,

«МОЛОДОК КОМАЇУІІАР» — орган Кировоградского 
обнома ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня !м. Г. ЛІ Дямійрсвв обласного управління 
по пресі м. Кіровоград, вул, Глінки. 2.
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Зам. № 5173.

ПОГОДА
Сьогодні передбачається, 

зініженн-ч температури від, 
1 до-G градусів нижче иуля.: 
Вітер західний, сильний, мІе-< 
ЦЯМИ ОПЙДІЬ (

Тираж 47000.

Комітет комсомолу за- • 
воду «Червона зірка», 
партійна, профспілкова і 
комсомольськії оргаяіза- 
ції механоскладального 
цеху № 3 глибоко суму
ють з приводу передчас
ної смерті МОЛОДОГО 
каря

ШАТНОЇ
Тамари Василівни. > 

і ВКСЛОВЛИЙОТЬ співчуття . 
рідним покійної
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