
СЛУЖБА МОЛОДІЖНИХ

СПІВДРУЖНІСТЬ КОМСОМОЛУ
І ТЕАТРУ
Формувати особистість дити

ни, підлітка, юнака, виховувати 
у молодого громадянина кращі 
риси характеру — це благородне 
завдання наші театри юного 
глядача вирішують разом з Ле
нінським комсомолом. На зустрі
чі в ЦК ВЛКСМ, організованій 
у зв’язку з 50-річчям радянсько
го дитячого театру, комсомоль
ські працівники І майстри сцени 
говорили про те, як зміцнити, 
зробити більш плодотворним цей 
союз музи і молодості.

Секретар ЦК ВЛКСМ, голова

центральної ради Всесоюзної 
піонерської організації імені 
В. І. Леніна Т. Куценко закли
кала колективи більш як НО ди
тячих драматичних і лялькових 
театрів країни бути і надалі ак
тивними помічниками комсо
мольських організацій в естетич
ному вихованні дітей, молоді.

Великій групі працівників ди
тячих театрів країни були вруче
ні почесні грамоти ЦК ВЛКСМ і 
значки ЦК ВЛКСМ «За актив
ну роботу в комсомолі*.

(Кор. ТЛРС).
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Багато цікавих справ'на рахунку піонерської дружини імені Зої Космо« 
дсм'янської Сазопівської восьмирічки, що в Кіровоградському районі. Чи 
провести похід, чи організувати обговорення книги, чи написати листа до 
другарів у сонячну Болгарію — кожний захід старанно вивчається, обгово
рюється на.засіданні ради піонерської дружніш. Ось і на цьому знімку папі 
позаштатний фотокореспондент Федір Плахтій зафіксував момент роботи 
дружнього колективу над Ленінським альбомом.

ЯШ Йкг

ВИХОВУВАТИ
ПАТРІОТІВ-ЛЕНІНЦІВ

СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СОЮЗУ РСР
МОСКВА. (ТАРС), 19 грудня відбулося спільне засідання Ра

ди Союзу і Ради Національностей-Верховної Ради СРСР. З до
повіддю про проект--Основ законодавства Союзу РСР і союзних 
республік про охорон}' здоров’я виступив голова комісії по охо
роні здоров’я і соціальному ■забезпеченню Ради Союзу депутат 
М. ЛІ. Блохін.

Він навів яскраві факти, що змальовують, як високо піднято 
справу охорони здоров’я в нашій країні. За роки Радянської 
влади в два з лишком рази збільшилась тривалість життя людей. 
Знижується загальна та інфекційна захворюваність населення, а 
також захворюваність з стійкою втратою працездатності. Тільки 
за останні 10 років первинна інвалідність серед робітників і служ
бовців знизилась майже втроє.

Радянська держава рік у рік збільшує асигнування на розви
ток охорони здоров’я. Якщо в цьому році витрати на охорону 
здоров’я трудящих становили 8,5 млрд. карбованців, то в 1970 
році вони становитимуть більш як 9 млрд. карбованців. А бюджет 
державного соціального страхування в 1970 році перевищигь 
1G мільярдів карбованців.

Радянська охорона здоров'я має розвинуту матеріально-техніч
ну базу. В країні є понад 2G тисяч лікарняних закладів, на’ два’ 
з половиною мільйони ліжок, 39 тисяч закладів, які подають ам
булаторно-поліклінічну ДОПОМОГУ НаССЛеННІО, б.'ПІЗЬКО ТрЬОХ ТИСЯЧ’ 
станцій швидкої медичної ДОПОМОГИ.
• У Радянському Союзі здоров’я народу оберігають 618 тисяч 
лікарів і близько двох мільйонів працівників середнього медич
ного персоналу. Доповідач відзначив, що дальшому поліпшенню 
справи охорони здоров’я населення, забезпеченню санітарно-епі
демічного благополуччя країни, закріпленню гарантій прав гро
мадян у цій галузі громадських відносин служить радянське за
конодавство. Воно покликано сприяти проведенню в життя рі
шень Комуністичної партії, спрямованих па дальше поліпшення- 
охорони здоров’я народу. Саме цим обумовлена необхідність 
прийняття Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік 
про охорону здоров’я.

Іспер наявність численних розрізнених правових актів, не зав
жди погоджених між собою, прийнятих нерідко в різні періоди 
в одних і тих же питаннях створюють труднощі в практичному’’ 
їх застосуванні.

Враховуючи необхідність удосконалення чинного законодав
ства про охорону здоров’я, на що було вказано ра IV сесії Вер
ховної ради СРСР VII скликання, комісії по охороні здоров’я і 
соціальному забезпеченню разом з комісіями законодавчих перед
бачень Ради Союзу і Ради Національностей з участю ВЦРПС,- 
Міністерства «'хорони здоров я СРСР, Юридичної комісії при Ра- 

____________ (Закінчення па 2-й стор.).

XI
Спадкоємність батьків і ді

тей — характерна риса радян
ського суспільства. Молодь пе
реймає у старших поколінь ре
волюційну пристрасність, без
межну відданість великій спра
ві партії, готовність із зброєю в 
руках . захищати завоювання 
Великого Жовтня. Перетворю
ючи в життя настанови партії, 
комсомольські організації рес
публіки допомагають членам 
ВЛКСМ, всій молоді глибоко 
оволодівати марксистсько-ле
нінською теорією, аиховують її 
на героїчних традиціях КПРС, 
у дусі радянського патріотиз
му, дружби народів СРСР і 
пролетарського інтернаціона
лізму.

Юнаки і дівчата республіки 
беруть активну участь в похо
дах по місцях.- революційної, 
бойової і трудової слави бать
ків, вивчають життя і діяль
ність В. І. Леніна, історію Ко
муністичної ' партії і соціаліс
тичної держави, самовідданою 
працею зміцнюють економічну 
і оборонну могутність нашої 
країни.

Велика розмова про вихован
ня комсомольців, всієї молоді 
патріотами - ленінцями відбу
лася 19 грудня, на XI пленумі 
ЦК ЛКСМ України.

З доповіддю про дальше 
поліпшення роботи комсомо
льських організацій республі
ки по військово - патріотично
му вихованню молоді виступив 
перший секретар ЦК ЛКСМУ 
О. С. Капто.

Основою військово-патріо
тичного виховання юнаків і дів
чат, говорить він, є їх ідейно- 
політичне загартування. У ком
сомольських організаціях рес
публіки широкого розповсюд
ження набули Ленінські уроки, 
постійно діючі лекторії, теоре
тичні конференції, політичні 
клуби, університети молодого 
марксиста.

Одним із головних напрям
ків діяльності комсомолу у 
Ювілейному році став Ленінсь
кий залік. Як показала практи
ка, він сконцентрував у собі 
кращий досвід, всі форми і 
методи ідейно-політичного гар
ту молоді. Ленінський залік 
створив необхідні передумови 
для того, щоб конкретно дій
ти до кожного юнака і дівчи
ни, нерозривно поєднати вив
чення творів вождя з прак
тичною участю у виробничій 
діяльності, громадсько-полі
тичному житті. В ньому бере 
участь понад 4 мільйони ком
сомольців і молоді республіки.

Нещодавно бюро ЦК 
ЛКСМУ схвалило ініціативу 
кращих комсомольсько - мо
лодіжних колективів респуб
ліки про проведення 100-ден- 
ної ударної ленінської трудо
вої вахти. Сотні молодіжних 
колективів взяли нові підви
щені ювілейні зобов’язання.

На 100-денну трудову вах
ту повинні стати всі комсо
мольці і молодь республіки. Це 
буде гідним вінцем Ленінсько
го заліку комсомолу України.

На завершальному етапі за
ліку питання військово - патріо
тичного виховання мають зай
няти належне місце в ідеоло
гічній роботі серед різних ка
тегорій молоді. У гуртках, клу
бах та семінарах, на комсо
мольських зборах треба пос
тійно інформувати юнаків І

пленум ЦК ЛКСМ України
дівчат про класову боротьбу 
трудящих капіталістичних кра
їн, викривати мілітаристські і 
реваншистські плани імперіа
лізму. Особливу увагу слід 
звернути на вивчення матеріа
лів міжнародної Наради кому
ністичних і робітничих партій, 
виховання в молоді почуття 
пролетарської солідарності.

Заслуговує всілякої підтрим
ки ініціатива тих комсомольсь
ких організацій, які в період 
підготовки до 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна почали 
проводити Ленінські уроки у 
військово - навчальних пунк
тах, клубах ДТСААФ і універ
ситетах майбутнього воїна. 
Велику роботу в цьому на
прямку проводять комсомо
льські організації Луганської 
області. Комітети ЛКСМУ роз
робили і здійснюють перспек
тивний план військово-патріо
тичного виховання, розрахова
ний на кілька років.

Значний досвід у справі вій
ськово-патріотичного вихован
ня нагромадили також комсо
мольські організації Київсь
кої, Запорізької, Дніпропет
ровської, Сумської, Чернігів
ської та інших областей.

Далі О. С. Капто спиняється 
на організації походів по міс
цях революційної, трудової і 
бойової слави радянського на
роду, які стали ефективною 
формою патріотичного вихо
вання підростаючого поколін
ня. Проте, говорить він, трап
ляється, що групи вирушають 
в дорогу, не знаючи історії 
рідного колгоспу, підприємст
ва, міста, району, області. Ко
мітетам комсомолу спільно з 
працівниками туристичних ус
танов, історичних і краєзнав
чих музеїв, культосвітніх за
кладів необхідно виготовити 
по кожній області карти і схе
ми маршрутів бойової та тру
дової слави своїх земляків. 
Треба поєднувати романтику 
подорожей з різноманітною 
ідейно - політичною роботою, 
включати до програми кожного 
походу, зльоту змагання з вій
ськово - прикладних видів 
спорту, заліки з туризму, то
пографії, цивільної оборони.

Слід поліпшити роботу ком
сомольських організацій по 
увічненню пам’яті героїв. По
ряд з відкриттям нових обеліс
ків та меморіальних комплек
сів, потрібно ширше викорис
товувати й такі форми, як за
кладання на честь героїв-зем- 
ляків садів і парків, алей і 
скверів, зарахування їх почес
ними членами комсомольсь
ко - молодіжних колективів. 
Прислужилися б цій справі 
спартакіади з військово - при
кладних видів спорту на при
зи героїв, змагання піонерсь
ких дружин і загонів, комсо
мольсько - молодіжних вироб
ничих колективів за право но
сити дорогі, священні імена.

В ході нового етапу походу 
дорогами слави, який присвя
чено 100-річчю з дня народ
ження В. І. Леніна, слід звер
нути серйозну увагу на участь 
юнаків і дівчат у суспільно- 
корисній праці, на те, як 
вони втілюють у життя запові
ти Ілліча. Уже тепер слід роз
горнути підготовку до V зльо
ту переможців походу, що від
будеться наступного року в 
Ульяновську.

Важливу роль у розв’язанні 
питань, які обговорюються на 
пленумі, відіграють засоби 
масової пропаганди та інфор
мації, молодіжна преса. Ос
таннім часом на Україні вийш
ло чимало хороших книг на 
військово-патріотичну темати
ку. Проте таких творів не так 
уже й густо. Великі претензії 
у молоді і до композиторів« 
Доповідач звертається до Мі
ністерства культури УРСР^ 
творчих спілок України, політт 
управлінь військових округів 
з пропозицією провести разом 
з ЦК ЛКСМУ відкриті творчі 
конкурси на кращий прозовий 
і поетичний твір, спектакль, кі
нофільм, пісню і присвятити 
їх 25-річчю перемоги над гіт> 
лерівською Німеччиною.

Успіх виховання підростаю
чого покоління значною мі
рою визначається тим, як ко
мітети комсомолу працюють з 
різними категоріями молоді, 
враховують їх вікові і профе
сійні особливості, загальноос
вітній і культурний рівень, за
пити й інтереси. Бюро ЦК 
комсомолу України звертає 
увагу комсомольських органі
зацій республіки на необхід
ність військово-патріотичного 
загартування шкільної, допри
зовної і призовної молоді.

Добре зарекомендували ! 
себе такі заходи позакласної 
роботи, як екскурсії до істори- 
ко - революційних пам’ятни
ків, у військові частини, де уч- 1 
ні знайомляться з технікою 1 
зброєю, беруть участь у воєні
зованих іграх. Чудовою шко
лою виховання патріотизму є 
несіння почесної варти біля 
Вічного вогню, пам’ятників та 
могил полеглих героїв. Міцно 
увійшли в життя шкільних ко
лективів уроки мужності, 
урочисті лінійки, вечори, при
свячені героїчним подіям. Зро
стає кількість загонів юних 
друзів Радянської Армії, при
кордонників, моряків, дзер- 
жинців. Проте, подекуди у 
військово - патріотичному ви
хованні школярів переважають 
пасивні форми і методи робо
ти. Нерідко все зводитеся до 
бесід і лекцій, зустрічей.

Одним з важливих завдань 
комсомольських організацій є 
їх участь у проведенні обо
в’язкового початкового війсь
кового навчання. Особливе 
місце тут відводиться навчаль
ним пунктам. Успішно працю
ють вони в комсомольських 
організаціях Хмельницької, 
Чернігівської, Лугансь к о ї, 
Дніпропетровської та ряду ін
ших областей. Разом з тим 
деяка кількість навчальних
пунктів виявилась непідготов- 
леною до цієї важливої спра
ви, не забезпечена кадрами. ■ 
Потрібно за комсомольськими 
путівками направляти на цю 
роботу демобілізованих вої
нів, серед яких багато класних 
спеціалістів, справжніх майст
рів військової справи.

Варте широкого наслідування 
починання комсомольських ор
ганізацій Вінницької, Одеської 
та інших областей, де в бага
тьох школах і профтехучили
щах введено посади заступни
ків директорів по військово- 
патріотичному вихованню і вій
ськових керівників. У кожному 
районі повинні працювати пун- ’ 
кти по підготовці кадрів орга- | 

(Закінчення на 2-й стор.)«
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ВИХОВУВАТИ
28 грудню року —-СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИСОЮЗУ РСР

ПАТРІОТІВ-ЛЕНІНЦІВ
(Закінчення), 

нізаторів початкового військо
вого навчання, інструкторів 
військово - патріотичних клу
бів, шкіл і об’єднань з числа 
комсомольського активу.

Далі доповідач говорить про 
необхідність посилення уваги 
до організації «Днів призовни
ка», урочистих проводів до 
лав Радянсько? Армії, підтри
мання зв’язків з тими, хто 
проходить дійсну службу, спи
няється на питаннях поліпшен
ня роботи по загальноосвітній 
та військово-технічній підготов
ці молоді.

О. С. Капто докладно розпо
відає про розгортання на се
лі масового руху молоді за 
механізаторський всеобуч.

Значне місце в доповіді зай
няли питання зміцнення спів
робітництва комітетів ЛКСМУ 
та організацій ДТСААФ. У ав
токлубах, радіо, морських, аві
аційно-спортивних гуртках і 
гуртках ДТСААФ щорічно го
туються спеціалісти для армії, 
авіації і флоту.

Нині в республіці багато 
військово-патріотичних клубів і 
шкіл - супутників, у яких юна
ки та дівчата набувають війсь
кові і технічні знання, загарто
вуються фізично. У багатьох 
об’єднаннях уже виробились 
традиції і ритуали. Широко ві
домий луганський клуб «Дам
ко», одеський «Пошук», жда- 
новський «Альбатрос» та інші, 
У Донецьку три роки діє авіа- 
спортивний клуб «Орля» для 
учнів професійно-технічних учи
лищ, який готує парашутистів, 
авіамеханіків, пілотів-епортсме- 
нів. Треба й надалі поширюва
ти їх мережу. Промовець за
значає, що справжніми центра
ми пропаганди військових 
знань для молоді повинні стати 
будинки офіцерів.

Центральний Комітет ВЛКСМ 
прийняв рішення провести на 
честь 100-річчя з дня народ
ження В. І. Леніна всесоюзний 
екзамен комсомольців і моло
ді з військово - технічної та 
фізичної підготовки. Почесне 
завдання — чітко організувати 
і провести його на місцях.

В. І. Ленін заповів нам напо
легливо зміцнювати єдність 
армії і народу. Виконуючи цю 
настанову вождя, комсомол 
України в двадцяті роки взяв 
шефство над кінним корпусом 
Червоного козацтва, 
морським

Чсрно- 
флотом і прикор

донними військами, а в 1931 
році — над військово-повітря
ними з’єднаннями.

Особливо збагатився зміст і 
форми цієї нашої діяльності 
останнім часом. Комсомольсь
кі організації підприємств, бу
дов, колгоспів і радгоспів, на- 

3 
підрозділами і 

Комсомольські 
Київської, Харків- 

Дніпропетровсь к о ї, 
областей 

направлення на

вчальнмх закладів дружать 
військовими 
частинами, 
організації 
ської,
Кримської та інших 
практикують 
службу в них кращих своїх ви
хованців.

Однак у шефській роботі є 
ще чимало недоліків. Окремі 
комсомольські організації не
достатньо пропагують воєнні 
професії, подекуди спостеріга
ється кампанійський підхід до 
добору і направлення юнаків 
на навчання у військові учили
ща.

Наступного року радянський 
народ разом з усім прогресив
ним людством урочисто від
значатиме 25-річчя перемоги 
над фашизмом. У підготовці 
до святкування цієї дати слід 
зосередити свою увагу на 
розв’язанні проблем військо
во-патріотичного виховання

підростаючого покоління, Не
обхідно повсюдно провести 
масові заходи, присвячені Дню 
перемоги.

Від імені комсомольців і 
молоді республіки О. С. Капто 
запевнив рідну Комуністичну 
партію і Радянський уряд, що 
Ленінська Комуністична Спілка 
Молоді України не пошкодує 
сил, щоб виховати підростаюче 
покоління гідними борцями за 
справу Леніна, надійними за
хисниками соціалістичних за
воювань нашої Батьківщини.

В обговоренні доповіді взя
ло участь 18 промовців.

Пленум ЦК ЛКСМУ розгля
нув питання про скликання 
чергового, XXI з їзду Ленінсь
кої Комуністичної Спілки Мо
лоді України 25 березня 1970 
року.

З обговорених питань прий
няті відповідні рішення.

У роботі пленуму взяли 
участь завідуючий відділом ор
ганізаційно - партійної роботи 
ЦК КП України В. М. Цибуль
ко, заступник завідуючого 
відділом адміністративних ор
ганів ЦК КП України В. Д. 
Добротвор, завідуючий відді
лом спортивної та оборонно- 
масової рботи ЦК ВЛКСМ 
Б. М. Рогатій, керівники ряду 
республіканських 
відомств 
ставники

міністерств, 
і організацій, пред- 
Армії і Флоту.

* * ■?
початком роботи 

його учасники відвіда- 
з гвардійських частин 

Київсько-

Перед 
пленуму 
ли одну 
Чераонопрзпорного 
го військового округу, де оз
найомилися з сучасною бойо
вою технікою, життям та нав
чанням воїнів, складали норма
тиви комплексу «Готовий до 
захисту Батьківщини».

(РАТАУ).

(Закінчення).
ді Міністрів СРСР розробили проект Основ законодавства Союзу 
РСР і союзних республік про охорону здоров’я. До створення’ 
цього документа була залучена широка громадськість.

Далі доповідач виклав основні положення проекту. Псраіі'.іі 
і’іого розділ визначає основні принципи і завдання організації’ 
охорони здоров’я в СРСР і його законодавчого регулювання на 
сучасному етапі комуністичного будівництва. Тут закріплюється- 
найважливіша гарантія права кожного громадянина на охорону- 
його здоров’я — забезпечення безплатної кваліфікованої медич
ної допомоги. Встановлюється, що охорона здоров’я населення є 
обов’язком усіх державних органів і громадських організацій,- 
Разом з тим підкреслюється, іцо обов’язком громадянина є дбай
ливе ставлення до свого здоров’я і здоров’я оточуючих.

Проект містить основні положения про компетенцію Союзу 
РСР і союзних республік у керівництві справою охорони здоро
в’я. Відповідно до Конституції СРСР законодавче регулювання 
суспільних відносин у галузі охорони здоров'я становить спільну 
сферу діяльності союзу РСР і союзних республік, що дає мож
ливість враховувати як спільні інтереси всіх народів СРСР, гак і 
особливі інтереси народу кожної союзної республіки.

Важлива роль у справі охорони здоров’я населення належить 
місцевим Радам, у віданні яких перебуває більшість лікувально- 
профілактичних закладів. Тому поряд з законодавчим закріплен
ня.'.’ функцій місцевих Рад по керівництву закладами охорони 
здоров;я проект покладає на Ради нові відповідальні завдання, 
в тому числі координацію роботи закладів, підприємств та орга
нізацій но охороні здоров’я населення, а також контроль за до
держанням законодавства про охорону здоров’я.

У проекті Основ знайшли втілення вимоги Програмі’, нашої пар
тії про розширення участг громадських організацій в управлінні 
закладами охорони здоров'я — профспілок, а також колгоспів та 
інших кооперативних організацій.

Загалом проект охоплює всі стороші багатогранної діяльності 
Радянської держави по охороні здоров’я народу.

Депутати, які вистудили на доповідь М. М. Блохіиа, одно
стайно' підкреслювали, що проект, поданий на затвердження Вер
ховної Ради СРСР, є новим виявом постійного піклування пар
тії і державії про благо народу.

Верховна Рада СРСР одноголосно прийняла Закон про зат
вердження Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік 
про охорону здоров’я.

Потім було затверджено Укази Президії Верховної Ради 
СРСР. ' ’ . „

На цьому сесія Верховної Ради СРСР закінчила роботу.ШЛЯХ ДО КОМСОРГА
в МАСИг-
ЛЕНІНОВУ МИСЛЬ

МІНСЬК. (ТАРС). Тут закін
чився всесоюзний семінар мо
лодих лекторів. В ньому бра
ли участь представники союз
них республік, країв І облас
тей — молоді лектори, які ви
ступають на тему «В. І. Ленін 
про комуністичне вихованяя 
молоді».

Учасники семінару прослуха
ли лекції про ленінські прин
ципи виховання юнаків і дів
чат в дусі дружби народів і 
пролетарського інтернаціона
лізму, з питань виховання мо
лоді на революційних, бойо
вих і трудовик традиціях Ко
муністичної партії і радян
ського народу. Бони обміня
лись досвідом пропаганди ле
нінської спадщини, виховання 
молоді на прикладі життя і 
діяльності В. Г. Леніна, зустрі
лись з пропагандистським ак
тивом підприємств.

Цс кращі будівельники тресту «Кіровоградвуглсбуд.» Ніна Кадирова, Анатолій Днмитрїез, 
Ніна Хмельова, Віталій Уткїн. їх трудовий девіз: «П'ятирічку — достроково’.*. Фото В. Рощія.

Натужно гуркотів 
«Т-74». Він тягнув за 
собою чотирикорпус
ний плуг. А борозна 
лід ним рівиа-рівна, 
мов під лінійку. З ка
біни на мить вигля

нув тракторист. БЬ 
чуб і раптова, 

усмішка.
як 

Так
лн вий 
блискавка, .-------
це ж Шамрай! У нас. у Троян
ці, його всі .ніжно звуть прос
то Слава.

Йому всього 23 роки. А за 
плечима вже он який стаж! 
Шість років тому закінчив 
Гайворонське профтехучилище 
механізації сільського госпо
дарства. Повернувся у своє се
ло і став працювати тракто
ристом.

Скоро Отава пересвідчився, 
що вісім класів освіти — ма
лувато. Діждався осені і знову 
сів за парту — став учнем се
редньої школи.

Бригадир тракторної брига
ди колгоспу імені Мічуріна 
Адам Вінницький підійшов з 
Славою до тракториста Воло
димира Бажанюка. механізато
ра майже з двадцятирічним 
стажем роботи:

— Оце буде твій напарник.
— Гаразд...

Спочатку старий механізатор 
побоювався .за молодість. Але 
сумніви його швидко розвія
лись. Як би Слава не був пе
ревтомлений, він завжди під
готує трактора до здачі напар
никові. Легкої роботи не шу
кає. Ллє велике зло має проти 
бракоробів. У біді завжди до
поможе. Куди бпе послали — 
справиться.

Занесло, замело дороги, і 
хурделиця така, що світу не 
видно. Та є такий продукт, що 
не питає, яка погода. Вези — ( 
годі. Це молоко. Хто ж по
везе?

— Давайте я, — запропону
вав Слава.

І він повів свій трактор про. 
ти ночі, проти завірюхи. По
вернувся, почистив машину, 
щоб ранком знову бути гото
вим у рейс.

Відмінного механізатора то
вариші по роботі рекомендува
ли у склад комітету комсомо
лу. Л на першому засіданні 
комітету Слапа був обраний 
секретарем.

1. БЄЛІНСЬКИЙ.
с. Тропика
Головаиівського району.

Ті-і] А ЇХ обличчі — урочистість, в очах 
1 ’* — зосередженість. Юнаки і юнки з 
комсомольськими значками стоять в ото
ченні дорогих гостей-ветеранів громадян
сько7 і Вітчизняної воєн. Офіцери запасу 
П. О. Корольов, О. Ф. Перезознюк, К. К, 
Сельченко, П. Ф. Герасимчук прийшли 
до учнів середньої школи № 1, щоб при
віт? ти молоду зміну у знаменний для них 
день вступу до лаз Ленінського комсо
молу.

— Колишні учні вашої школи Сергій Шля- 
ХІзс.ііНй, Леонід. Ковальчук. Василь Гмиря хо- 
рс>';>’> билися -з ворогами у грізні роки війни. 
За віком нони були такі ж молоді, як і ви.
I ’.і-г.гте, що вони думали, йдучи до бою?.. 
Щоб ви так само любили свій народ, свою 
землю, як воин...

Чують ці слова комсомольці шістдеся
тих років, і, здається їм: заговорили ті, 
що навіки застигли в розпалі бою. Стар
шокласники урочисто поклялись на вір
ність радянській Вітчизні, на вірність 
справі, за яку боролись і загинули їх 
земляки.

«Ми клянемося сумлінно вивчати вій
ськову справу, вс'ляко берегти народне 
добро і до останнього подиху бути від
даними своєму народові, своїй Вітчизні»... 
ТИМ, ХТО вступає у самостійне велике
II життя, ціказо знати героїв, які боролися за 
владу Рал, воювали на фронтах громадян
ської і Вітчизняної воєн, відстоюючи засою- 
ваяпя Жовтня. їм, молодим людям, цікаво 
знати про тих, хто переборюючи численні труд
нощі, закладали основи соціалізму, створюва
ли колгоспи і радгосп» їм, старшокласникам, 
цікаво знати про ентузіастів комуністичних 
субстникіа, про новаторів 1 передовиків вяроб-

ництва, Героїв Соціалістичної Праці, ударни
ків і членів бригад комуністичної праці.

Саме з цією метою — зібрати числен
ні експонати, розповіді, документи, зро
бити подорож у день минулий — три 
роки тему при Гайворонській середній

школі № 1 було створено музей бойової 
і трудової слави. Його девізом стали 
слоза: «Герої поруч з нами». Юні слідо
пити мали сотні зустрічей з людьми, ве
дуть широка листування із земляками, 
які тепер живуть за межами району, об
ласті. Вони зібрали тисячі цікавих експо
натів.

В центрі музею обладнано стенд 
«Кров'ю героїв перемога здобута, ніхто 
не забутий і ніщо не забуто». Його екс
понати розповідають про учасників гай- 
воронського підпілля ~ командирів і

бійців партизанських загонів «Буревіс
ник», «За Батьківщину».
. Окремий стенд присвячений вихован
цям школи. На ньому фотографії Героїв 
Радянського Союзу, Героїв Соціалістич
ної Праці, кавалерів ордена Леніна.

З експозиції музею відвідувачі дізнаються 
про перших комсомольців району, членів під
пільної організації п концтаборі «СОБІБОР».

у Гайворонській середній школі № 1 прово
диться велика і цікава робота по вихованню 
учнів на славних традиціях. Тут стали тради
ційними зустрічі з учасниками громадянської 
і Вітчизняної воєн, старими більшовиками, 
ударнияамн і членами бригад комуністичної 
праці.

ОЛИ до Гайворона приїздять рідні ге- 
■и* роїв, що поховані тут, в українсько
му місті, у школі відбувається зворушли
ва урочиста лінійка, на якій гостям вру
чають сувеніри і букети живих квітів, 
шкатулку із землею з цієї могили.

Комсомольська організація школи лис
тується з вихованцями комсомолу райо
ну, які нині живуть за межами Кірово- 
градщини,

Великою радістю було для учнів 8 «а» 
класу одержати листа від льотчика-кос- 
монавта СРСР Г. Берегового:

«Дорогі дїги! Мені приємно було дізнатися 
із нашого листа про справи, якими ви захоп
люєтеся її допий час, про ваше бажання доб
ре вчитися, бути передовими, наполегливо до
биватися здійснення своєї заповітної мрії. 
Снодіпаюс-», що своє слово ви виконаєте. Га
ряче бажаю вам успіхів 1 дякую за те, що хо
чете присвоїти своєму загонові моє ім'я.

Всього вам найкращого, мої друзіі»
ЗУСТРІЧІ, урочисті лінійки, походи по 

місцях бойової і трудово» слави, лис-

тування, шефство над колективами міс- 
цевих підприємств — всі ці та інші захо
ди спрямовані до одного: сформувати 
душу нової людини, благородну, чисту.

Багатогранна робота шкільного музею 
бойової і трудової слави високо оцінена, 
Славний загін «червоних слідопитів» на
городжено Почесною Грамотою ЦК 
ЛКСМ України, Почесною Грамотою ЦК 
ВЛКСМ. Музею вручено диплом ЦК 
ВЛКСМ і Центрального штабу Всесоюз
ного походу по місцях бойової і тру
дової слави.

В музеї вже побувало понад дві тисячі від
відувачів. Погортайте книгу відгуків — скільки 
тут теплих, сердечних, вдячних записів.

«Перебуваючи у відпустці, відвідав шкільний 
музей бойової і трудової слави. Як багато зро
били учні!

Молодці! Цікаво провести час у цій кімнаті, 
де кожний стенд, кожний експонат розповіда
ють про славну історію нашого міста, району».

Це пише сержант Шестаков, колишній учень 
п’ятої школи міста.

А ось відгук учнів К класу «б» Заваллів- 
ської середньої школи:

«Відвідали цей музей. Він нам дуже сподо
бався. Спогади про музей завжди залишаться 
у нашому житті».

Таких зворушливих записів багато. 
Велике спасибі кажуть люди різних по
колінь організаторам цікавої, змістовно» 
роботи музею — директору школи В. Я, 
ґубенко, її заступнику по виховній робо
ті М. Я. Геллесу, вчителю військової під
готовки П. П. Медянику, всьому педаго
гічному колективу школи, активістам 
комсомольської і піонерської організацій.

П. МАРЧЕНКО.
Середня школа № 1, м. Гайворон.
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V ЦЬОГО кремезно г о 
•У хлопця з. відкритим 
смуглявим обличчям незви
чайна, дуже важка, але й 
дуже благородна професія. 
Він — працівник швидкої до
помоги. Але не тієї, яка роз’-

їжджае по польських міс
тах і селах в швидкохідних 
машинах з червоним хрес
том. Чеслав Гашеніца-Бед- 
наж виходить на допомогу 
людям у важких ботинках 
на товстій ребристій підош
ві, з сокирою за плечима і 
в’язкою міцних вірьовок, 
прикріплених до широкого 
пояса. А на рукапі куртки у 
нього голубий хрест. Чес
лав працює в Гірничій ря
тівній допомозі, в тій групі, 
яка обслуговує Татри. Хлоп
цю тільки недавно сповни
лось 22. Він — наймолод
ший рятівник.,.

Щоб працювати в горах, 
мало володіти однією лише 
фізичною сидою. Потрібно 
пройти спеціальну підготов
ку. бути спритним, витрива
лим, метким. Чеслав посту-

лив в дворічну школу рятів
ників, коли йому було 18 ро
ків. Але після її закінчення 
він повинен був пройти річ
ний випробувальний строк. 
Строго придивлялись «ста
рики» до молодого кандида
та. «Не пасуватиме перед 
першою небезпекою? Можли
во, одна лише романтика 
приваблює його в суворій 
професії?..»
" Але длй юнака вибір спе

ціальності не був випадко
вим. Він любив гірський 
спорт, прекрасно ходив на 
лижах, відмінно знав Татри, 
в околицях яких пройшло 
його дитинство. Та й про 
професію рятівника мав 
вірну уяву з розповідей 
своїх дядьків-, які багато 
років, віддали цій суворій 
справі.

Тисячі туристів підніма
ються щорічно в Татри по
милуватись прекрасною 
природою, спробувати свої 
сили на важких маршрутах, 
промчатись з крутої верши
ни на швидких лижах. За їх 
безпекою слідкує найстаріша 
в Польщі іірська рятівна 
служба. При необхідності 
люди з голубими хрестами 
на рукавах ідуть на до
помогу. І серед них — най
молодший Рицар Голубого 
хреста Чеслав Гашсніца-Бед- 
наж, портрет якого помісти
ла недавно польська моло
діжна газета «Штандар 
млодих».В. МИХАЛЬЧЕНКО, кореспондент ТАРС.Варшава.

0 СТАТТЯ • ІНФОРМАЦІЯ • КОМЕНТАР • За матеріалами ТАРС та АПН.ГРЕЦІЯНЕ ЗЛАМАТИЮНІСТЬ ЕЛЛАДИ
Грецьких в’язнів часто переводять із однієї 

тюрми в Іншу. Цс. своєрідний дисциплінарний 
засіб. Люди вже знають, що їх чекають гірші 
випробування. Прямо біля воріт каземату че
кають спеціальні криті вантажні машини, а 
яких стирчать пс кутках автомати. А далі -* 
біля глухого і далекого причалу пірейського 
порту — плаваючі тюрми, великі і сірі.

Ці тюрми перетинають сотні миль, і ніхто нє 
має права вийти на палубу. Все це відбува
ється сьогодні, коли хунта перетворила со
нячну Елладу в концентраційний табір...

Мимоволі згадуєш Грецію тридцять років 
тому. Коли наша країна стогнала під ярмом 
монархо-фашпстської диктатури. Рейси на 
зразок цих були чимось звичайними. Тільки то
ді для нього використовували звичайні паро
плави. На одному з таких кораблів доставили 
в тюрму острова Керкіра секретаря ЦК Ко
муністичної молоді Греції (ОКНЕ) Христоса 
■Малтезоса.

Зійшовши на причал, молодий комуніст за
кликан боротися проти фашистської диктату
ри. «Геть фашизм!» — прозвучав його заклик 
п керкірському порту...

Вістка про загибель Малтезоса сколихнула 
молодих комуністів Греції, але героїчна по
ведінка їх вожака перед лицем катів вселила 
в серця борців нову силу, впевненість в пере
мозі над фашизмом.

Звідси ж, іа тюрми острова Керкіра, повели 
па розстріл молодого борця Гсоргіса Кацімі- 
хаса. його ініціали «Г. К.» надряпані на по
ручнях біля входу у сектор. Він пішов від нас 
а 19-18 році. Його прощальний лист будить сві
домість сьогоднішніх молодих греків, які бо
рються за повалення режиму полковників.

Сьогодні режим полковників проповідує, що 
останнє двадцятип’ятиріччя — це «невеликий, 
вакуум» в грецькій історії. їх мета зрозуміла: 
вибити із свідомості молодого покоління слав
не минуле національного Опору, героїчні по
двиги молодіжної організації ЕПОІІ і демо
кратичної молоді Ламбракіса.

Підсобники хунти, які дбають за «ппховак- 
ня» молодого покоління, вказують на «за
грозливі симптоми п поведінці молоді». Голов
ний редактор рупору режиму — газети 
«Елсфтсрос. козмос» Констандопулос визнає, 
іцо не вдалось «переконати» молоде поколін
ня. а тому цинічно рекомендує більш дієві 
заходи: «якщо переконати словом важко, то 
беруть у руки батіг». І ці засоби переконання 
давно в'нкористовуються п Греції.

Молодь Греції зпертається до юнаків і дів
чат всього світу із закликом підтримати їх в 
боротьбі проги військово-поліцейського режи
му. Цей заклик знаходить гарячий відгук.Димитріос ТУСЛЯНОС, грецький журналіст.

ІРАК. Стюардеса Віолетта з далекого Багдаду. Вона мріє про щас.інвв 
майбутнє. Фото з журналу «Фрайе веяьт».

ЧІЛІ
„fi побував у вас“

ІТАЛІЯ

Всього два-трн роки тому немож
ливо було уявити, щоб в Католиць
кому університеті Сантьяго, оплоті 
консерваторів і католицької церкви 
ЧИЛІ, відбулась виставка, прнсвяче- 
па Радянському Союзові. Але часи 
міняються — і те. що недавно зда
валось неможливим, тепер стає ре
альним.

Па протязі десяти дні в в головно
му залі одного з найбільших учбо
вих закладів Чілі працювала вис
тавка. на якій було представлено 
біля трьохсот фотознімків, які по- 
, _........  назувати різні сферіг
ч~тг іг и-, життя радянських людей.

Прямо перед входом в 
зал відвідувачів зустрі
чає великий плакат — 
портрет Володимира Іл* 
ліча Леніна.

Ось невисокого зросту юнак т» 
окулярах зупинився перед фотоко
пією картини художника I. Бродсь- 
кого «Штурм Зимового». Юнак дов
го і уважно вдивляється у знімок. 
Я не зпаю, що відомо йому про ті 
тривожні жовтневі дні 1917 року, 
читав вій про них щось, чи вивчав 
цей період історії нашої держави в 
університеті. Мені було зрозуміло 
одне —• в цю хвилину він перший 
раз зримо уявив собі далеку епоху, 
коли робітники і селяни в солдат
ських шинелях І моряцьких бушла
тах вперше взяли владу в свої руки. 
Пройшло три... п’ять хвилин, а 
юнак все не відходи» під фотогра
фії.

Виставка в Сантьяго пройшла з 
великим успіхом. Великий інтерес 
виявляють до неї і в Вальпараїсо. 
Антофагасті, Консепсьоне. Ікіке і 
інших чілійськіпс містах, де вона 
ще буде працювати.А. МЕДВЕДЕНКО, кореспондент ТАРС. Сантьяго.

Ровесник бореться, прагне, мріє 1г

Обмін комсомольських квитків
СОФІЯ. В урочистій обстановці в організаціях Днмитрів* 

ської комуністичної спілки молоді відбувається обмін ком< 
гомельських квитків.

Велике свято було вчора у софійських комсомольців. На 
протязі дня 15 грудня 12 тисяч із них одержали нові комсо
мольські квитки. Особливо хвилюючим було свито в най
більшому столичному залі «Фестивальний >. Тут зібралось 
ЗЗСО юнаків і дівчат Ленінського і Левською районів. Сю
ди прибув перший секретар ЦК ДКСМ І. Паиєв, сен?, т .р 
Софійського міськкому Г. Григоров, представники партійно:, 
і. іромалськнх організацій, ветерани революційною руху.

Комсомольці вручили І. Паневу рапорт про свої справи.

Повна підтримка
ПРАГА. В Празі відбувся пленум Центрмыкно Комітету 

Ленінської спілки молодих Чеської Соціалістичної Республі
ки.

Пленум обговорил актуальні питання роботи спілки і перс
пективи ТІ розвитку, а також дальші завдання спілки.

Пленум прийняв заяву з приводу ІОи-річчя з дня народ
ження В. І. Леніна і заяву в зв’язку з 25-ю річницею звіль
нення Чехословаччинн Радянською Армією.

Головою ЦК спілки обраний Я. Стіх, секретарем ЦК «— 
Я. €нік.

В рішенні учасники пленуму пяслоннля повну підтримку 
політиці Центрального Комітету Комуністичної партії Чско- 
словаччвни.

З’їзд уругвайського комсомолу
МОНТЕВІДЕО. Закінчив роботу VI! з’їзд Комуністичної 

спілки молоді Уругваю. Він продемонстрував зрослу подітич- 
ну свідомість молоді, став свідченням непорушної єдності 
комсомолу з компартією.

З’їзд обрав центральні органи спілки. На засіданні нояог» 
центрального комітету першим секретарем ЦК КСМ був знО' 
ву обраний Вальтер Сансевьеро.

Від імені молодих німців
БОНН. Соціалістична німецька робітнича молодь (СНР.'Л) 

відзначає 8 травня 1970 року, коли народи будуть святкува
ти 25-у річницю перемоги над фашизмом, як день боротьби 
за європейську безпеку.

Рішення про цс прийняв з’їзд СНРМ. який відбувся в од
ному з промислових центрів Руру — Дортмунді. З’їзд ви

рішив в зв’язку з 100-річчям з дня народження В. І. Ленін.і ( 
провести в Гамбурзі міжнародний конгрес, присвячений цій 
знаменній події.

З самого початку свого виникнення соціалістична німецька 
робітнича молодь, яка об’єднує більше десяти тисяч моло
дих німців, веде активну боротьбу проти західнонімецького 
неонацизму та мілітаризму. В ФРІІ створено вже більше 100 
організацій соціалістичної німецької робітничої молоді.

На з’їзді СІІРМ виступив керівник радянської делегації, 
член бюро ЦК ВЛКСМ, голова комітету молодіжних органі
зацій СРСР Г. І. Япаєв. Він вітап делегатів з’їзду під імені 
радянської молоді і під бурхливі оплески присутніх вручив 
керівнику СНРМ прапор Ленінського комсомолу. Приймаючи 
прапор, готова СНРМ Рольф-Юрген Пример проголосна 
.здравицю на честь «бойової спілки між внуками Карла 
Маркса і В. І. Леніна».

З’їзд оголосив, шо найважливішим завданням цієї органі
зації є боротьба за матеріальний і суспільний прогрес мо
лодих західнонімецьких робітників, учнів па підприємствах, 
учнів і студентів.

За відмову вбивати — в тюрму
НЬЮ-ЙОРК. В США шириться рух протесту проти злочин

ної авантюри Пентагону у В’єтнамі. Влада застосовує жор
стокі репресії, щоб розправитись з непокірними. До 42-х мі- 
сяціп тюремного ув’язнення був засуджений ще один мужній 
американський юнак — Крістіан Хейден. Як повідомляє ко
респондент агентства АП із Лос-Анджелеса, Хейден обвину
вачений у відмові пройти медичний огляд і з’явитись нп щж- 
зивний пункт. Виступаючи на суді. Хейден заявно, що «виз
нав за краще провести лишок своїх днів в тюрмі, ніж посту
питись своєю совістю».

Вона була здібною ученицею, але бу
ла бідна і не могла продовжувати осві
ту. Вирішивши покінчити з собою, дівчи
на прийняла смертельну дозу снотвор
ного.

Повідомленнями про цю драму на 
протязі декількох днів були переповнені 
всі газети. Громадськість Італії обурюва
лась. Італійці звикли до того, що юнаки і 
дівчата відмовляються від навчання^ че
рез бідність і шукають роботу, щоб ма
ти засіб до існування. Але щоб 14-літня 
учениця гімназії, яка відмінно навчала
ся, не дивлячись на те, що у неї нема ні 
підручників, ні достатнього харчування, 
позбавила себе життя в знак протесту 
проти такого становища, — з таким іта
лійці ще не зустрічались.

Про те, що Марія-Піл Наталіно була здіб
ною дівчинкою, розповідають її подруги. «Во
на ходила на Пьяцца Вітторіо, де багато 
грецьких емігрантів, і намагалась навчитись 
розмовляти по-грецьки. Не пройшло іі двадця
ти днів, а Марія пжс вміла читати книги на 
грецькій мові».

Поряд з фотографією Марії, цитатами 
із її щоденників, її віршами, газети вміс-

тили фотографію її матері
— Мікели. Цс обличчя втом
леної, у відчаї жінки. їй до

водиться багато працювати — мити по
суд, прибирати кімнати в чужих будин
ках, щоб прогодувати себе й свою доч
ку. «Вона зробила це, — говорить бідо
лашна жінка, — тому що не могла біль
ше вчитися. У неї не було грошей, щоб 
купити підручники. «Якщо це так, то по
трібно з усім цим покінчити», — сказала 
мені моя дочка».

Мікела Наталіно з незвичайною яскра
вістю намалювала становище бідних ді
тей: «До третього класу середньої шко
ли справа що доходить. В школу ходять 
майже всі діти — багаті і бідні, діти 
службовців, робітників і тих, у кого, по
дібно до мене, немає за що жити. Але з 
навчанням в гімназії спраза набагато гір
ша. Там може навчатись тільки той, хто 
багатий. Гімназія ніби відштовхує тих, у 
кого немає засобів. Вона дає їм зрозумі
ти, що вони не в своєму колі, що вони 
хочуть того, чого но можуть мати через 
свій соціальний стан».Дж. ВАЙАРЕЛЛО.Рим. ї , ,

Трапсєвропейська елект
рична магістраль «Мир», яка 
об’єднує енергетичні систе
ми європейських соціалістич
них країн, — яскравий прик
лад плідного співробітництва 
держав, які входять у РЕВ.

11а знімку: пульт управлін
ня розподільчого центру 
трансєвропейської слектрич. 
ної магістралі сМнр» у Пра
зі (ЧССР).

Фото МТЇ — АПІЇ.

імперіалізм — ворог номер один
СЕМІНАР АФРИКАНСЬКОЇ МОЛОДІ

ДАР-ЕС-САЛАМ. «Цілі, проблеми, перспективи І страте
гія африканської революції» — така головна тема другого 
молодіжного семінару, іцо закінчився в столиці Танзанії. В 
його роботі брали участь представники 13 молодіжних і сту
дентських організацій Із 11 країн Центральної і Східної Аф
рики. Тут були прочитані доповіді на томи: «Ідеологія А;;> 
риканської пеполюції» «Колоніалізм п Африці», «Молодь і 
захист революції» і інші.

Иа заключному засіданні семінару виступив міністр лаиіо 
пальної освіти Танзанії Иохан Мгонджа. Він закликав мо
лодь Африки до пильності. Міністр підкреслив, що колонія- і 
лізм і Імперіалізм залишаються для народі» Африки порогом 
номер один.

«Іскра-70»
ВАРШАВА. Тут відбулось урочисте відкриття неапольської 

кампанії спілки польських харцерів лід назвою «Лкра-70», 
повідомляє агентство ПАП. В результаті цієї кампанії, при
свяченої 100-річчю в дня народження В. І. Леніна, польські 
піонери познайомляться з життям і діяльністю вождя.
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КРАЩИЙ -ФУТБОЛ

В. МУНТЯНВаКЯНСН
заповнені

, СПОРТ •

На фото: чемпіони області з самбо Юрій Тимчишін, Валерій Ханцевич, Володимир Грицегт 
ко, Анатолій Кривошея, Володимир Чумачок, Едуард Хачатрян, Тофік Байрамов.

Фото !О. ЛІВАШНИКОВА.

ПЕРЕМОГЛИ
ф Два дні в спортивному 

залі обласної ради СТ «Ди
намо» тривала особиста пер
шість області з боротьби сам
бо. В змаганнях взяли участь 
35 спортсмелів. Серед них — 
майстер спорту студент фа
культету фізичного виховання 
педінституту Валерій Ханце- 
пич, кандидат в майстри спор
ту студент інституту с-г маши, 
побудування Анатолій Криво
шея. Найбільша кількість 
учасників найсильнішин

НАИСПРИТНІШі
склад спортсменів зібрався у 
вазі до 75 кілограмів. Без 
жодної поразки провів змаган
ня в цій ваговій категорії кан
дидат в майстри спорту Ана
толій Кривошея, який і став 
чемпіоном області, на другому 
місці — А. Матвієнко, на тре
тьому — 3. Ятел. Переможця
ми змагань і чемпіонами об
ласті в порядку вагових кате
горій стали: у вазі до 58 кг— 
Віктор Литвиненко, учень 10 
класу школи № 32, у вазі до

62 кг — Тофік Байрамов, сту
дент інституту с-г машинобу
дування. до 66 кг — Едуард 
Хачатрян, викладач технікум}' 
машинобудування, до 70 кг — 
Володимир Чумачок студент 
цього ж технікуму, у вазі до 
80 кг—Володимир Гриценко, 
інструктор облрадн СТ «Дина
мо», в вазі до 86 кг—майстер 
спорту СРСР Валерій Ханце. 
вич, у вазі більше 100 кг — 
Юрій Тимчишін — працівник 
УВД облвиконкому.

Г. ПОВОРОЗКА.

І ось стали відомі імена всіх шістнадцяти фіналістів 
чемпіонату світу з футбола. Це: збірні Англії, (воло
дар кубка «Золотої богині»), Мексіки (господарі тур
ніру, який передбачається), Бразілії, Перу, Уругваю, 
Сальвадору, Марокко, СРСР, ФРН, Бельгії, Швеції, 
Болгарії, Румунії, Італії, Чехословаччини та Ізраїлю.

Останніми путівку на чемпіонат в Мексіку одержа
ли футболісти Ізраїлю, які 14 грудня у відповідному 
матчі в Сіднеї, зігравши внічию з командою Австра
лії — 1:1, забезпечили собі перше місце в п’ятнад
цятій відбірковій групі.

10 січня в Мехіко відбудеться жеребкування, яке 
визначить учасників чотирьох попередніх груп фіналу 
чемпіонату світу.

(ТАРС).

Ось уже другий рік 
нубліканська молодіжна га
зета «Комсомольское зна
мя» проводить анкету серед 
спортивних журналістів Ук
раїни з метою визначення 
найкращого футболіста се* 
зону в республіці. «Лауреа
том» етап півзахисник київ
ського «Динамо» Володимир 
Мунтян. В цьому опиті взя
ли участь 47 
преси, радіо І

На другому 
Серебряников.
Євген Рудаков. Три місця 
зайняли: Анатолій Бишо- 
вець, Ігор Кульчнцький 
(«Карпати», Львів), Вадим 
Соснихін. Всього в списках 
журналістів фігурувало 19 
футболістів.

представників 
телебачення.
місці Віктор 
па третьому —

Три
Анатолій

І гор

для молодого
ПОДРУЖЖЯ

До редакції надходить чимало листів від юнаків і 
дівчат, від молодих одружених з проханням роз
повісти, які перспективи молодого подружжя в 
одержанні житла, а також які умови створюються 
чи створені для молодих у побутовому відношенні.

На ці питання ми попросили відповісти людину 
компетентну. Сьогодні відділ «Юридична кон
сультація «Молодого комунара» веде помічник про
курора області А. Я. САЄНКО.

Рада21 ЛИПНЯ 1969 року 
Міністрів Української РСР 
прийняла постанову “ 
заходи по поліпшенню ___
лово-побутовіїх умов для мо
лодих сімей».

В цій постанові відмічає
ться, що з боку керівників 
підприємств і організацій та 
місцевих Рад ще недостат
ньо приділяється уваги ство
ренню для молоді належних 
жн.глово-побутовнх умов. Ба
гато ще юнаків і дівчат жи
вуть в гуртожитках, не мо
жуть уладнати своє сімейне 
життя. В зв’язку з невико
нанням плану будівництва 
житла тд дитячих дошкіль-

«Про
ЖИТ-

них закладів, подекуди уск
ладнюються побутові умови 
молодих сімей.

З метою поліпшення жит
лово-побутових умов для мо
лодих сімей, згаданою поста
новою зобов’язано облвикон
коми, міністерства і відом
ства УРСР:

а) передбачити на 1970 
рік будівництво будинків го
тельного типу для молодих 
сімей в обсязі не менше 5 
процентів від загального об
сягу житлового будівництва, 
і наступним збільшенням па 
1975 річ до 12 процентів;

б) здійснити будівництво 
будинків готельного

НИВ ЙОГО Олексій. — В міліції розберу
ться.

А невдовзі була розкрита зграя гра
біжників, яка наганяла страх на кілька 
сіл тодішньої Онуфріївської волості. Та 
хіба тільки одна?..

Із Камено-Потонів надійшла коротка 
звістка: «Приїздіть. Всі в зборі». Він уже 
знав, що мова йде про банду.

Зустріли довірені товариші. Відібрав кіль
кох помічників і рушив по вказаній адресі. 
Крізь освітлене вікно розгледіли п’ятьох чо
ловіків, що грали в карти. Олексія тут ще не 
знали, тому його поява викликала б перед
часну настороженість. Але треба діяти I нс-

музей комсомольської слави

К?АТЬКО підкрутив каганець. Син спав. 
«І не роздягнувся. Зморився бідола

ха. А сон тривожний — як притиснув на
гана!» Думки обірвав різкий стук у 
двері. Батько миттю погасив вогонь. Схо
пився з ліжка син.

— Хто стукає? — запитав тихо.
— Хтось під коридором... роздягнутий,

— повідомив батько, що вже остиг гля
нути у вікно.

— Відчиніть, тату.
— А може...
— Ідіть, ідіть, — м’яко наказував син, 

засвічуючи каганця.
Слідом за 
батьком до 
хати зайшов 
юнак, босий, 
в одній бі
лизні.

— Яким?!
Що з тобою?

— Бандити,
— тр:-мтячи від холоду й недавнього жа
ху, ледь вимовив нічний гість.

А потім вже розповів, як їхав з павлисько- 
го млина. На дорозі перестріли, забрали весь 
помел ще іі роздяглії.

— Пізнав когось з них? — коротко спитав 
Олексій.

— Одного. Андрія.
— Пішли, — подумавши, підвівся Альошка.

Я ОМУ вже не раз гооорнли про Андрія. Не
чистими ділами займається людина, а ось 

доказів ніяких.
— Куди тн підеш? — стурбувався батько. — 

Глуха ніч, а ти один. Вони й тебе десь...
— Не один, тату, з Якимом. Де ваші ва

лянки, кожух? — коротко говорив Олексій, по
хапцем одягаючись.

Андрія вдома не було.
— Ще за дня в Павлиш поїхав, — відповіла 

крізь шибку його дружина.
Мовчки йшли хлопці засніженою дорогою. 

Раптом здалеку зачулася підвода. «Так, кінь 
Андрія. А де ж господар? Чи то не він пле
теться слідом, хитаючись? Платком чи що за
пнутий? Ага! Маскується злодюга!» — дума
ли хлопці, підходячи ближче.

— Стій! Руки вгоруї
Яким підскочив до грабіжника і з усієї 

сили двічі огрів його межи плечі ефесом 
шаблі. Злість і образа затьмарила хлоп
ця, і він ще й з кулаками накинувся на 
Андрія.

— Облиш, Якимо, це самосуді — зупи-

срвив
„БЕЗТАЛАННА“ 
НА СІЛЬСЬКІЙ 
СЦЕНІ

Драмгуртківці села Бобрин- 
кп Бобрннецького району здійс
нили постановку п’єси Кар- 
пенка-Карого «Безталанна». 
Роль Софії виконала вчитель
ка Галина Мічуріпа, її бать
ка — секретар парторганіза- 
ції колгоспу «Родина» В. П. 
Луговськнй, матері-свскрухн 
листоноша Л. С. Назаренко, 
Гната — тракторист Анатолій 
Ігиатьсв, Варки — директор 
школи Л. І. Назаренко.

Здійснила постановку п’єси 
теж директор школи Л, І, На
заренко.

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ «МК»

для молодих сімей за діючи
ми тиловими та економічни
ми індивідуальними проекта
ми за погодженням з Держ- 
будем УРСР;

в) перевести до 1972 року 
псі сім’ї робітників і служ
бовців, які зараз прожива
ють в гуртожитках, в окремі 
кімнати або квартири житло
вих будинків.

Постанова зобов’язує нада. 
ватн переваги для вступу в 
житлово-будівельні коопера
тиви молодим робітникам і 
службовцям, що проживають 
в гуртожитках або за дого
вором найму в будинках, що 
належать громадянам на 
правах особистої власності, а 
також тим, які мають у цьо
му потребу. Забезпечити 
першочерговий продаж моло
дим сім’ям будівельних ма
теріалів і деталей будинків 
для індивідуального будів
ництва п сільській місце
вості.

З метою поліпшення пла
нового перерозподілу трудо
вих ресурсів в порядку орга
нізованого набору Держав
ному комітету Ради Мініст
рів УРСР по використанню 
трудових ресурсів доручено 
підготувати пропозиції для 
подання Раді Міністрів СРСР 
про уточнення умов типово
го трудового договору про 
роботу па підприємстві (бу
дівлі), маючи на увазі перед.

бачення зобов’язання 
нриемств і будов приймати 
на роботу молоді сім’ї — не 
менш 15,процентів до загаль
ної кількості, що направляю
ться по оргнабору, з надан
ням їм окремих 
квартир, а також 
інших необхідних 
чих і побутових умов.

Рекомендовано керівникам 
підприємств, будов, колгос
пів і радгоспів разом з проф
спілковими організаціями 
надавати одноразову мате
ріальну допомогу за раху
нок фондів матеріального 
заохочення на придбання 
предметів першої необхіднос
ті молодому подружжю, яке 
одружується, а також при 
народженні дитини.

Передбачено збільшення 
обсягу виробництва та асор
тименту товарів для дітей, 
створення спеціалізованих 
магазинів та відділів у дію
чих магазинах по продажу 
асортименту товарів для ма
лолітніх і попона роджених 
дітей.

При фірмах та бюро побу
тових послуг створюються 
спеціальні дільниці по до
гляду за дітьми, укомплек
тован! кваліфікованими ви
хователями. При театрах, кі
нотеатрах та інших видовищ
них закладах виділятимуться 
відповідні приміщення для 
організації дитячих кімнат.

£

гайно: вирішне видати себе за свою людину 
бандита. До хати ввійшли всі разом.

— Приймайте в-компанію, — звернув
ся один з односельчан, що прийшли. По
ки йшла гра, «незнайомий» уважним по
глядом вивчав картярів. «Зброї при них 
начебто немає»,—міркував Олексій. По
тім, мов би ненароком прошепотів на 
вухо старшому бандиту (пізнав його по 
вказаних прикметах):

— З тобою можна вийти... по-секрету? 
Мовчки піднялися, вийшли. А надворі 

бандита арештували. Не довго опиралися 
і його дружки.
•у БОРОТЬБІ з 
V трудівників 
вожна молодість
Пасічного. Серпанок романтики оповив 
ті незабутні дні, коли вісімнадцятирічно
му юнакові не раз одному доводилось 
йти на небезпеку й ризик, щоб знешко
дити злісних ворогів молодої Країни Рад. 
Сьогодні це вже літня людина, не по ро
ках струнка, спокійна, але така ж рішуча 
як і десятки років толАу. Його знають і 
ровесники, і молодші, й зовсім юні дівча
та та хлопці Онуфріївни.

Т. ЗІНЧЕНКО.

порушниками спокою 
землі відшуміла три- 

Олекси Семеновича

с. Онуфріївна.
і

ВСЕ ПРО ЧАЙ
7®<

<

Цього разу інтерес до заходу, який організували молоді не;, 
дагоги Кіровоградського кулінарного училища разом з комсо-> 
мольськимп активістами, був особливим. В оголошеннях спо- 
віщалось, що має відбутись «Вогник», на якому розмова 
триватиме лише про чай. Дехто вже й дивувався. ,

Та коли учні заповнили одну з найпросторішнх аудиторії! 
училища і сповна дізнались про програму «Вогника», одразу 
зрозуміли, що дві години таки варто побути тут. Світлана 
Богаченко, Люба Добровольська, Світлана Грнгор’єва, Валя 
Каплун, Таїса Чубниас та інші дівчата з 39 групи (вони май
бутні кулінари) говорилн-таки про досить цікаві речі: одні 
про тс, як вирощують чай, інші про його виробництво на 
фабриках, як готують чайний паній п різних країнах світу, 
Василь Дмитриченко, наприклад, «одкрив» секрет заварю-.

;»

І
насидь АМИтричєики, іиіпрпн.іид, >иді||>1»' icnpvi
вання чаю. А Ольга Ков’яра (з групи майбутніх офіціанток)] 
-incnnninvnn Л .1 СТОЛИ.засервірувала столи.

Присутні на «Вогнику» найвищу оцінку дали чаю, приго 
топленому «по-кіровоградськи»,

Фото Ю. ЛІВАШПИКОВА

кімнат або 
створення 

виробнії*

А

м. Кіровоград, вуд. Луначарського, Зо. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 

відділу військово-патріотичного виховання 1 спор- 
гу — 2*45-35, решти відділів — 2-45-36,

«.МОЛОДОЙ КОММУНАР» оргав Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА. 24 грудня. Перша 
програма. 11.35 — Шкільний ек
ран. Історія для учнів 7 класу. 
«Народно-визвольна війна на 
Україні в XVII ст. Возз'єднання 
України з Росією». (К). 12,10 — 
Кіножурнал та художній фільм 
-.Мандрівник з багажем». (Кіро
воград). 17.40 — Телевісті. (К). 
18.00 — «Фізкульт-привіт». (К). 
18.30 — «Очима вченого», (Хар
ків), 19.00 — Чемпіонат СРСР з 
баскетбола. СІ<А (Київ) — СКА 
(Рига). 20.20 — «За безпеку ру- 

«Бумеранг». 
«Час». (М). 

... ....... українського
кольорового телебачення. 22.15 — 
Паші оголошення. (Кіровоград). 
22.20 — Художній фільм «Ман
дрівник . а багажем». (Кірово
град).

Друга програма. 22.15 — «Ве
чір українського романсу». (К). 
23.15 — Телевісті. (К).

Кінофільм
— Програма
— Програма

БК 01155. Індекс 61197.

Друкарня їм. І . М. Днмнгррва обласного управління 
по пресі, м Кіровоград, пул. Глілки, 2.

ЧЕТВЕР, 25 ірудня. Перша 
програма. 12.00 — Кіножурнал

та художній фільм «Золотий па
поротник». (Кір.). 17.30 — До 
100-річчя з дня народження Ле
ніна. Конкурс любительських 
фільмів. «Пам’ять серця»'. 
(Кір.). 17.40 — Телевісті. (Ю- 
18.00 — «За високий урожай 
ювілейного року». (Кір-)- ІЯБО
— Художній фільм «Золотий па. 
поротпнк. (Кір.). 20.10
ма. (Служба побуту). (К). 20-??
— Програма «Час». (М). 21.Іо —
Телефільм «Українське Барок* 
ко». (К). 21.45 — МіжіїародпіпД 
огляд. (К). 22.15 — «Сторін 
великої біографії». Документа
льний фільм. «Володимир УЛЬ’ 
ЯНОВ». (К). 23-00 - Телевісті.
(К). 23.10 — .«А сніг іде»*.
(Львів). 
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