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Премії сільським новаторам
Президія Всесоюзної Центральної Ра

ди професійних спілок прийняла поста
нову «Про додаткові премії ВЦРПС за 
впровадження наукової організації пра
ці і механізацію ручних робіт у колгос. 
пах, радгоспах та інших сільськогоспо
дарських підприємствах».

За розробку і впровадження заходів 
по науковій організації праці для колек

тивів радгоспів, колгоспів та інших 
сільськогосподарських підприємств уста
новлено премії: першу — в розмірі п’ят
надцяти тисяч карбованців, другу — в 
сумі десяти тисяч і третю — п’ять тисяч 
карбованців.

Колективи, які добились найкращих 
результатів у механізації ручних робіт, 
одержують одну першу премію в сумі

десять тисяч карбованців, одну другу в 
розмірі п’яти тисяч карбованців і одну 
третю — три тисячі карбованців.

Премії ВЦРПС присуджуються щора« 
ку до дня І Травня. Колективи, удостой 
ні премій ВЦРПС, нагороджують^ 
дипломом, а робітники, Інженерно-теХ- 
нічні працівники і службовці, які внесу 
лн істотний вклад у розробку І впрб* 
ваджеиня заходів НОП, — нагрудним 
знаком ВЦРПС встановленого зразка.

(ТАРС).
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ПОШУК

За великі заслуги перед Комуністичною партією і Радян
ською державою і в зв’язку з шістдесятиріччям з дня народ
ження члена Політбюро ЦК КПРС, Голови Ради Міністрів 
РРФСР тов. Воронова Г. І. нагородити тов. Воронова Гсннадія 
Івановича орденом Леніна.

Голова Президії Верховної Ради СРСР 
М. ПІДГОРИ И И. 

Секретар Президії Верховної Ради СРСР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Змагаючись за гідну зустріч XXIV з’їзду КПРС, бригада водіїв Кіровоградської міжобласної контори зрідженого газу ви
конала свій п’ятирічний план по доставці газу жителям Кіровоградської, Полтавської, Миколаївської і Дніпропетров
ської областей.

На фото: водії (зліва направо) А. Яковенко, С. Гранов, А. Антоненко (бригадир), А, Вещєв, А. Вдовиченко, В. Крайнев, 
В. Пономаренко.

Фото Г. ТОЛОКА.
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Прибуття товариша Л. І. Брежнєва 
в Ашхабад
31 серпня з Алма-Ати в Ашхабад 

прибув Генеральний секретар ЦК 
КПРС товариш Л. І. Брежнєв.

В Ашхабадському аеропорту 
тов. Л. І. Брежнєва зустріли Пер
ший секретар ЦК Компартії Туркме
нії тов. М. Гапуров, Голова Ради Мі-

Товаришеві Воронову
Геннадію Івановичу

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР палко 
поздоровляють Вас п день Вашого шістдесятиріччя.

Бажаємо вам, Геннадію Івановичу, довгих років життя, доб
рого здоров’я і дальшої плодотворної роботи 
сьного народу, п ім’я торжества комунізму в

ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
КОМІТЕТ 

КОМУНІСТИЧНОЇ
ПАРТІЇ

РАДЯНСЬКОГО
СОЮЗУ

О ІК технічного прогресу пред’яв- 
ляє нашому молодому поко

лінню все більші і більші вимоги. 
Чому молодому? На прикладі 

нашої країни видно, як на очах 
«молодіють» промислові підпри
ємства і будови. Кожний другий 
робітник на нашому заводі має 
менше, ніж 25 років. І, очевидно, 
ця тенденція буде посилюватись; 
росте мережа професійних учи
лищ, збільшується випуск спеціа
лістів з вищою і середньою осві
тою, молодь змінює старших не 
лише біля верстатів, а й здійснює 
технічну політику на підприємстві.

В арсеналі комсомолу немало 
різних форм, які допомагають ак
тивно впливати на прискорення 
науково-технічного прогресу. Од
на з них — участь молоді в раці
оналізації і винахідництві.

Більше 650 чоловік червонозорів- 
ців беруть участь у цій справі. Сто з 
них — молоді, що зовсім недавно 
переступили поріг прохідної. Так, 
за сім місяців цього року надій
шло 947 раціоналізаторських про
позицій і 5 винаходів; 366 з них 
було впроваджено у виробни
цтво. Це значить, завод зеконо-

ністрів Туркменської РСР тов. О. Н. 
Оразмухамедов, члени бюро ЦК 
Компартії Туркменії, керівники пар
тійних, радянських органів Ашхабада, 
представники громадськості столиці 
республіки.

(ТАРС).

мив 1 мільйон 155 тисяч карбо
ванців, при плановому завданні 
855 тисяч. А також зекономили 
389 тонн металопрокату, 519 тонн 
чавуну.

Інженер-конструктор Л. Линник 
та технік-конструктор О. Зайцева 
запропонували новий механізм 
регулювання заглиблення сошни

ків кукурудзяної сівалки «СКНК- 
6». Цінна була пропозиція. Завод 
зекономив 58,8 тисячі карбован
ців. А хлібодарам в першу чергу 
— полегкість, збільшення вро
жаю.

Кілька років підряд між цеха
ми і відділами щоквартально про
водиться огляд-конкурс на кращу 
постановку раціоналізаторської і 
винахідницької справи. Такий кон
курс проводився і до 100-річчя 
з дня народження В. І. Леніна.

ХЕЛЬСІНКІ- (ТАРС). 31 
серпня завершила свою робо
ту Загальноєвропейська кон
ференція молоді з питань 
безпеки, яка тривала тут чо
тири дні.

Дискусії на конференції, 
що стосувалися існуючого у 
Європі становища, говори
ться в заключному комюні
ке, мали діловий і відвертий 
характер. На конференції бу. 
ло підтверджено відпові
дальність молоді за дальше 
зміцнення миру, за безпеку і 
соціальний прогрес.

Перші премії одержали інстру
ментальний та механічний цех 
№ 4. А п’ягь кращих пропону
вань, в тому числі й роботи Ми
хайла Комідєва та Віктора Маля- 
ренка були представлені на Все
союзну виставку досягнень народ
ного господарства у Москві.

При заводському комітеті ком
сомолу працює рада молодих 
спеціалістів. І хотілося б, щоб го
лова ради А. П. Самсонов більше 
приділяв уваги цій добрій справі. 
А саме: дбайливо виховувати по
чуття господаря, показувати мо
лодим, що раціоналізація — ва
гомий вклад у технічний прогрес.

Йдучи назустріч XXIV з’їздові 
Комуністичної партії Радянського 
Союзу, раціоналізатори і вина
хідники «Червоної зірки» взяли 
зобов’язання до кінця цього ро
ку зекономити матеріалів на суму 
200 тисяч карбованців, а з по
чатку 1971 року до відкриття з’їз
ду — на суму 150 тисяч.

Я. ЩЕРБА, 
начальник відділу раціо
налізації і винаходів за
воду «Червона зірка».

м. Кіровоград.

Про 
тов.

нагороджеи н зі
Воронова, Г. І. 

орденом Леніна

ПОВНЯТЬСЯ РЯДИ
Нещодавно на партійних зборах колгоспу імені 10-рІччя Жовт- 
” мі^пиліНпгькогп оайону комуністи артілі прийняли в свої £ кращих вихованців комсомольської організації. Першим 

став перед старшими товаришами тракторист колгоспу Іван 
ігпиппятюк Він — передовик. Навчається.

юбов грндіна вже кілька років завідує дитячими яслами- 
ком Люблять її малюки, поважають дорослі, бо знають, за 
візьметься то добре зробить. Молода ще вона, а вже дспу- 
оайонної Ради Змістовне життя Любові Грндіної. Тож 

змсидували її комсомольці та комуністи п ряди ленінської 

партії. _ «плин КПРС також були прийняті ветеринар-ни^’фелмшер Віктор Ж^рдіп та акумуляторних Володимир 

Яриш. „„лпл пппопнення прийшло в партійну організацію НаЛ±С Вивішує секретар бюро Яків Софронович
«ОЛГОС”У«И? ш паотіїні доручення дати молодим? Адже залу- 
Йїя їх до активного"‘життя партійної організації - справа від

повідальна. ю ГАДЖІЄВ.
Колгосп імені 10-річчя Жовтня 
Маловисківського району.



2 стор „Молодий комунара 8 вересня року;

ВЧИМОСЯ МУЖНОСТІ

ДО ПОЧАТКУ нового на
вчального року було ще 

більше місяця, а секретар ком
сомольської організації сіль
ськогосподарського технікуму 
Анатолій Стельмах вже об
мірковував кожен параграф 
плану роботи комітету комсо
молу на перших три місяці. 
«Військово-патріотичне вихо
вання» — цей розділ був од
ним з головних. Далі — записи 
про конкретні заходи в цьому 
напрямку; «Знайомство з на
ми».., «Зустріч з ветерана
ми»... «Вечір Василя Порика...» 

«Знайомство з нами». Такий за
хід вже традиційний п технікумі. 
Щороку першого вересня комсо
мольські активісти знайомлять 
першокурсників з історією свого 
навчальною закладу, розповідають 
про вихованців технікуму, які ста
ли його гордістю і славою...

• ...Анатолій веде хлопців 
широким коридором. Зупиня
ється біля стенда героям-зем
лякам А. X. Календюку та І. А. 
Іванченку.

— Про подвиги цих прослав
лених воїнів ви детально змо
жете дізнатись в кінці цього 
місяця, — каже Стельмах. — 
Буде вечір слави. І сам Кален- 
дюк виступатиме перед вами...

А через кілька хвилин в уро
чистій тиші всі знову зупини
лись, Це вже біля стенда Ва
силю Порику.

— Він вчився в нашому техніку
мі, — повідомив комсомольський 
ватажок. — І в якійсь мірі ми теж 
його вважаємо споїм земляком. У 
жовтні самодіяльні актори пока
жуть вам виставу «Лейтенант Ба- 
зіль». А перед цим на тематично
му вечорі про Василя розкажуть 
вам ті, хто знав його. Буде дане 
слово п'ятьом кращим учням в тех
нікумі, що їздили торік на Бать
ківщину цього героя і привезли чи
мало матеріалів для кімнати-музею 
Василя Порика, яку ми збирає
мось відкрити. Взимку’ хтось з вас 
теж зможе побувати на Вінниччині, 
в родині ІІориків. Звісно, поїдуть 
відмінники навчання. Всі ви мати
мете нагоду взяти участь в легко- 
атлетичному кросі на приз Василя 
Порика..,

Вже з цих слів комсомоль
ського ватажка можна переко
натись, що комсомольська ор
ганізація технікуму постійно 
дбає про війсьново-патріотич- 
не виховання молоді. Вечори- 
зустрічі з героями, розмови 
про тих, хто вчився в техніку
мі, а потім став прославленою 
людиною — це лише окремі 
з заходів, які практикуються в.

ПЕРЕД БЕЗІМЕННИМИ,
ПЕРЕД ЖИВИМИ
технікумі. Походи по місцях, 
де в грізні роки минулої війни 
гриміли запеклі бої, пошуки 
безіменних героїв, цікаві ве
чори молодого воїна, участь в 
огляді спортивної та оборон
но-масової роботи — все це 
заслуговує на увагу і популя
ризацію.

Комсомольські активісти, на
приклад, листуються постійно 
з колишніми випускниками тех
нікуму В. Пойдою та Ю. Кап- 
раленком, які нині служать о 
армії. З військових частин по
відомляють, що ці хлопці ста
ли відмінниками бойової і по
літичної підготовки, що вони 
хороші спортсмени. Безумовно, 
риси характеру зразкового во
їна в них виховувались ще в 
технікумі. Слід в їх житті зали
шили і вечори Василя Порика, 
і зустрічі з героями-земляка- 
ми. А тепер комсомольські 
активісти вирішили запросити 
Василя Пойду та Юрія Капра- 
ленка на зустріч з учнями тех
нікуму, які нині готуються до 
служби в армії...

Досвід роботи по військово-па
тріотичному вихованню мають нині 
комсомольські активісти і в інших 
первинних організаціях району. 

Особливо пожвавилась робота в 
цьому напрямку в дні підготовки 
до 100-річчя з дня народження В. 1. 
Леніна та 26-річчя Перемоги над 
гітлерівською Німеччиною. -Юнаки 
та дівчата побували о походах, 
збирали матеріали там, де йшла з 
боями 93 стрілецька дивізія, що 
визволяла паш район від ворога. А 
учні Бобринсцьної школи- інтерна
ту, Інші слідопити Бобрннеччннн 
почали створювати рукописну кни
гу про юних патріотів, які допо
магали партизанам громити оку- 
пантів. Нові сторінки одкрили во
ни про життя та подвиг Сергія Рн- 
баченка і Леніни Топор.

Юнаки та дівчата всіх сіл ра
йону взяли активну участь в 
тижні пам’яті героїв. В клубах, 
школах відбувалися вечори, 
на яких тривали розмови про 
подвиги воїнів, що боронили 
наш край і загинули смертю 
хоробрих, згадували воїни-од- 
носельчани. Цілий тиждень бі
ля обелісків стояли в почесній 
варті комсомольці і піонери. 
ЦІКАВІ знахідки є в роботі 

комсомольської організа
ції колгоспу «Україна». Юнаки 
та дівчата чимало тут зробили 
в створенні краєзнавчого му
зею. І тепер всі експонати, зі
брані в ньому, намагаються 
використати, коли влаштову
ють бесіди, лекції про своїх 
прославлених земляків, коли 
організовують вечори бойової 
слави.

В колгоспі імені XXI з’їзду 
КПРС стали популярні «Вогни
ки», присвячені Дню Перемо
ги, річницям Радянської Армії 
та Військово-Морського Фло
ту, Дню танкіста, Дню прикор
донника тощо. Організовуючи 
такі заходи, комітет комсомолу 
запрошує в клуб молодих вої
нів, що приїхали в село у від

пустку чи одбули строк служ
би, запрошують воїнів-ветера- 
нів. І тоді триває розмова про 
те, як наш народ одстоював 
свою землю в роки громадян
ської війни, як гнав ворога з 
свого краю двадцять п ять ро
ків тому, як стоїть на сторожі 
спокою і мирної праці радян
ський воїн сьогодні. А ті, хто 
має змінити своїх товаришів, 
слухаючи цю розмову, дають 
клятву бути в усьому схожим 
на своїх батьків, старших 
братів.
Т.ТАДАЮЧИ важливого зна- 

чення військово-патріотич
ному вихованню молоді, ми 
регулярно виносимо це питан
ня на засідання бюро райкому 
комсомолу. Нещодавно, на
приклад, слухали комсомоль
ських активістів колгоспу імені 
40-річчя Жовтня, міжколгосп
буду, Олексіївської на Ново- 
градівської середніх шкіл. 
Шкільним комсомольським ак
тивістам було чим похвалитись. 
А ось О. Гамі, секретареві ко
мітету комсомолу колгоспу 
імені 40-річчя Жовтня довело
ся червоніти. Тут пущено на 
самоплив проведення екзаме
ну з фізичної та військово-тех
нічної підготовки. Такий же 
промах і в будівельників.

Знаючи про вузькі місця в ді
яльності комсомольських організа
цій по військово-патріотичному ви
хованню молоді, члени районного 
комітету ЛКСМУ повсякчас цікав
ляться цим питанням, буваючи в 
колгоспах, школах, Інших організа
ціях. Включившись, наприклад, в 
огляд спортивної та оборонно-масо
вої роботи, ми знали, що в шко
лах, окремих селах ще погана 
спортивна база, і тоді колгоспні 
комсомольці допомогли школярам, 
а робітники Бобрннця виїхали на 
підмогу колгоспникам. Разом бу« 
дувалн спортивні майданчики, ти
ри, разом обладнували спортивні 
зали. Кращі спортсмени районного 
центру взялися навчати майбутніх 
громадських інструкторів по спор
ту, які повинні були приймати в 
комсомольців екзамени з фізичної 
та віськово-технічної підготовки... 
Екзамен складено непогано. Л над- 

ри, які ми підготували, знову ді
ють Вони і в військово-спортивно
му таборі, 1 в пунктах початкової 
військової підготовки.

Нині ми знову вносимо ко
рективи а план роботи райкому 
комсомолу по військово-пат
ріотичному вихованню молоді. 
Створений позаштатний відділ 
військово-патріотичного вихо
вання, який керує в цьому на
прямку роботою всіх комсо
мольських організацій. Знову 
готуємось до зустрічей з геро- 
ями-земляками, організовуємо 
походи, виставки, створюємо 
фільм про діяльність військово- 
спортивного табору, продовжу
ємо конкурс на кращий краєз
навчий музей, кімнату бойової 
слави, організовуємо спортив
ні змагання на приз героїв- 
земляків.

Використовуючи досвід діяль
ності комсомольської організації 
Бобринецького сільськогосподар- 
сього технікуму, частіше пропа
гуємо біографії молодих воїнів- 
патріотів. Наприклад, про Василя 
Порика влаштовували розмови май
же в кожному селі. Виставу «Лей
тенант Базіль» культармійці район
ного Будинку культури вже пока
зували и 12 населених пунктах ра
йону. її обговорювали в школах, 
на літературних вечорах в сіль
ських клубах. Зміцнюючи зв’язки 
з культармійцями, ми збираємось 
обговорити всюди кращі твори 
письмснників-земляків, в яких зве
личено подвиг радянського народу 
в роки минулої війни...

Слід відзначити, що кожного 
разу, організовуючи темати- 
ний вечір, чи зустрічі з воїнами- 
ветеранами, ми ставимо собі за 
мету одне: сьогодні в клубі чи 
біля обеліска молода людина 
неодмінно має дати в душі 
клятву на вірність тим ідеа
лам, за які боролись їх старші 
товариші. Перед живими ге
роями, перед безіменними, —« 
хай кожен клянеться йти з 
гордістю під червоним роз
криллям нашого прапора, бути 
патріотом своєї Вітчизни,

О. РОЖКОВАН, 
перший секретар Бобри- 
иецького райкому ЛКСМУ.

ДІЄ ШТАБ «КПп

.. •

у ГІЛАНОВО-ЕКОІІОМ1Ч-
& НИЙ відділ фабрики 
зайшла білява, рожевощока 

........ І СТІЛ
сумочку, вона

її професія непомітна, але її необхідна. Ні. Леся Сла
вші не працює в якійсь дослідницькій лабораторії, не 
сидить над складним кресленням тощо. Вона — офі
ціантка. -

Я не ставив перед Лесею традиційного запитання, чи 
любить вона єною професію? Той, кого хоч раз обслуго
вувала ця молода офіціантка, або той. хто хоч би спо
стерігав. як вона працює, теж би подібне в неї не за
питав. Про любов до своєї нелегкої професії говорить 
серйозне 1 сумлінне ставлення дівчини до своїх обо
в’язків.

На фото: Леся Славич.

карбованців надпланових 
прибутків.

— Вагомий вклад у цю 
справу повинна внести і на
ша молодь, — іоворить на
чальник «Комсомольського 
грежектора» Валентина Ку
ценко. — Тому всі негативні 
явища, якГ заважають нашій 
роботі, піддаємо і острі й 
критиці.

слава Денеяа, Володимир Ле
сечка та Антоніна Постова а 
приводу цього випустила гост
ру, дотепну і влучну стіннівку. 
Партійна організацій фабрики 
виступ «КП» взяла під свій 
контроль. Було вжито конкрет
них заходів. «Відзначились» у 
«Комсомольському прожекторі» 
І порушниці трудової дисциплі
ни — верстатниці шпоно-стільце
вого цеху Катерина Герасимен
ко і Валентина Горбунова. Не 
жалкували критичних фарб 
«прожектористи» і для слюсаря 
відділу, головного механіка Ми
коли Андрющенка.

...Кінчився звичайний трудо
вий день. Сріблилось море під 
промінним наддніпрянського 
сонця. Шелестіли стрункі топо
лі. Фабрична алея все більше й 
більше заповнювалась молоддю, 
яка поспішала на відпочинок. 
До нас підійшов літній чоловік. 
Це був директор підприємства 
Іван Панасович Койда.

— Заслуга п чіткій і злагод
женій роботі «прожектористів» 
належить, звичайно, нашому 
ватажку, — сказав вія.

По всьому відчувалось, 
що ні секретар первинної 
комсомольської організації, 
у складі якої 80 юнаків і 
дівчат, пі начальник «КП» 
Валентина Куценко не за
спокоювались досягнутим 
—■ першими росами копіткої 
наполегливої | "__
лоддю. Адже справ у них 
ще чимало.

Е.

ніІ

з

дівчина. Кинувши на 
капронову сумочку, 
розгорнула якісь ділові па
пери.

— Наш 
ватажок, ■ 
ник відділу Зінаїда Арте
менко. — На зріст малень
ка, але за півроку роботи на 
фабриці набрала висоти...

Знайомлюсь. З короткої 
оповіді дізнаюсь, що Ніна 
Яценко прийшла на під
приємство після закінчення 
Львівського лісотехнічного 
інституту. Почала з обо
в’язків змінного майстра. 
Згодом стала економістом 
шпоно-стільцевого цеху. В 
цей час очолила комсомоль
ську організацію підпри
ємства. Зараз Ніна трудить
ся економістом планового 
відділу фабрики.

...Гудуть фрезерувальні вер
стати. Фейерверком розсипаєть
ся духмяна стружка. Йдемо 
прольотом меблевого цеху. Дів
чина розповідає про те, що із 
завданням п’ятирічки колектив 
фабрики упорався іце в травні, 
про устаткування нового про
мислового обладнання, споруд
ження нового меблевого цеху, 
потужність якого 1 мільйон 200 
тисяч карбованців продукції на

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ 
сказала началь

вишукує резерви, 
економить, дбає 

фабричної марки,

мені здалось,

V

рік. Раптом Піна підходить до 
одного з складальників:

— А це що за «дисгармонія»?
— запитала у юнака, вказуючи 
на косо припасовані дверці бу
фета.

Винувато блимнувши очима, 
Володимир Нечаев тут же взяв
ся за їх переробку.

— Ще одне зауваження — 
потрапиш на «рентген», — з ус
мішкою сказала комсомолка.

І тут же діловим тоном:
— Молодь 

впроваджує, 
про честь 
а ти...

Спочатку
що це прозвучало надто су
воро. Але познайомившись 
з пунктами підвищених зо
бов’язань, які взяв колектив 
фабрики по почину москви
чів, переконуюсь, що інак
ше не можна. Підвищені 
зобов’язання — підвищена і 
відповідальність кожного за 
доручену справу. А справа
— значима. До кінця року 
необхідно видати понадпла
нової продукції на 1 міль
йон 160 тисяч карбованців. 
На півтора процента підви
щити продуктивність праці і 
на стільки ж знизити собі
вартість продукції. За раху
нок зекономлених матеріа
лів виготовити меблів на 8 
тисяч карбованців. Одержа
ти за цей період 20 тисяч
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наТак ще зовсім недавно 
зміну і з зміни дехто йшов 
найкоротшим шляхом-.. Че
рез цегельну огорожу. Од
ні брали з собою діловий 
пиломатеріал, інші не забу
вали прихопити поліровані 
деталі для книжкової ша
фи, буфета, журнального 
столика. Це був серйозний 
сигнал «прожектористам».

Редколегія «КП», у складі 
якої Валентина Куценко, Стані-

роботи з mo-

ЯРУШОК,
наш позаштатний ко
респондент.

м. Світловодськ,

НОГО РОДОВІД 1 ПОРТРЕТ

в. БРОДСЬКИЙ, г♦

ПОЯВА «на світ» антнкомунізму відноситься 
до тієї далекої пори, коли в Європі виник 

тільки привид комунізму. «Всі сили старої 
Європи об’єдналися для священного травлення 
цього привиду: пана і цар, Меттсрніх і Гізо, 
французькі радикали і німецькі поліцейські».

— Пам’ятаєте ці рядки із «Комуністичного 
маніфесту» Маркса і Енгельса? Такий вигляд 
мав тоді табір антнкомунізму.

Більше сторіччя минуло з того часу. Що ж 
являє собою цей ворожий нам табір сьогодні?

Помітно відрізняються в ньому групи, в 
кожній з яких свій «вираз обличчя».

Антнкомунізм в його неофашистській формі

УНІВЕРСИТЕТИ
нізмом», — закликає, наприклад, колишній 
кандидат в президенти США Б. Голдуотер в 
своїй книзі «Чому б не перемога?» Пропаган
дисти цієї різновидності антнкомунізму нестям-

НА КОНВЕЙЄРІ БРЕХНІ
БЕСІДУ ПРО СУЧАСНИЙ АНТИКОМУНІЗМ ВЕДЕ 
ПРОФЕСОР Є. МОРДЖИНСЬКА
виступає п політиці під закликом войовничо
го мілітаризму, терору, реваншнзвіу, з від
критою проповіддю ненависті і боротьби про
ти соціалізму будь-якими засобами. «Нічого 
боятися світової термоядерної війни, голов
не _ одержати тотальну перемогу над кому-

по твердять, що «краще бути мертвим, ніж 
«червоним», розповсюджують найбрутальнішу 
брехню, найзлішнй наклеп на соціалістичний 
лад, розраховуючи на неосвіченість людей, на 
їх слабку обізнаність у всьому, що стосується 
соціалізму | маркензму-леиінізму. Однак та-

кою «пещерною», примітивною зброєю з кож
ним роком стає все важче боротися проти но
вого світу і його передових ідей — надто оче
видні успіхи і сила соціалізму. Тому нашим 
класовим противникам доводиться все часті
ше удаватися до інших, більш удосконалених 
форм антнкомунізму.

Ще до Жовтня В. І. Ленін говорив про те, 
що існує міжнародна тенденція ідеологів 
буржуазії «вбити марксизм за допомогою 
м’якості», «задушити за допомогою обіймів». 
Він писав і про інше надто цікаве явище: діа
лектика історії така, що перемоги марксизму 
заставляють його ворогів «переодягатися марк
систами». В наші дні виявлені В. 1. Леніним 
тенденції одержали найшнрше розповсюджен
ня.

Антнкомунізм в його буржуазно-ліберальній 
формі уникає грубої лайки на адресу соціа
лізму і марксистсько-ленінського вчення. Його 
апологети наряджаються в тогу «об’єктивних» 
дослідників, знатоків, експертів у комуііісінч- 
ннх справах, називають себе «марксологамн». 
Вони оснащують свої праці багатьма цитата
ми із творів класиків марксизму-ленінізму. не 

При, цьому Фальсифікації (вихоп
люють цитати Із контекстів, неправдиво їх ко- 
монтують І Т. п.).

Така пропаганда переслідує мету позповсю- 
дигн шілив антнкомунізму в колах людей, які 
мають певну суму знань про соціалізм і його 

’ Я ,асом проявляючи до них відомий іпте. 
рес. Мова Йде про середовище людей, прогре

сивно настроєних, що критично ставляться до 
капіталізму, про середовище молоді і ради
кальної інтелігенції. Тут антнкомуністи вва
жають за краще рекомендувати себе творчими 
марксистами, майже марксистами або в усяко
му випадку вченими, що ставляться до марк
сизму з симпатією. Інакше їх не слухатимуть, 
уіакше без такої обгортки не вдасться підно
сить антикомуністичні пнлюлі, І таким чином, 
не увінчається успіхом намагання зірвати 
створення широкого демократичного антимоно- 
иолістнчного фронту під керівництвом робіт
ничого класу і його комуністичного авангарду.

Саме так діє, наприклад, відомий Герберт 
пр,,,,нсляе себе до «творчих 

“ сп,,і паФ°с він наиравляє
„її Г’ J4?6 переконати лівіючі кола інтеліген- 
ненччЛ ui 1 Лраі” капіталістичного Заходу. 
naSrH- „и! р?,о1т“ичнй клас, ні комуністичні 
потеніїіп wuKPa-1 НЄ ППЛОДІЮТЬ революційним

НОГО ОСНАЩЕННЯ
Піп??0 суч:?сі1е J обгрунтоване. Піднятий на 
SokунізмТяє11 « пол1тики ‘ пропаганди, антн- 
иентпії О?І пЛ?ВгОему розпорядженні могутні 
llmb-uAh?« розробляють І РОЗПОВСЮДЖУЮТЬ 
фальсифікацію і наклепи.

(Закінчення на 4-й стор.).
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Трагедія юності Заходу
В Основному документі міжнарод

ної Наради комуністичних і робітни
чих партій говориться: «Важливим 
фактором громадського життя в За
хідній Європі, Америці, Японії. Ту
реччині та інших країнах стали 
зросла чисельність молоді та її по
літична активність».

Цілком природно, що буржуазна 
пропаганда пробує приховати і за
вуалювати причини незадоволеності' 
молоді існуючим капіталістичним ла
дом.

За даними токійської профспілки 
вчителів, більше 50 процентів філь
мів, які демонструються для дітей 
по телебаченню, звеличують над
людину, війну, садизм, секс та 
вбивства. В кінотеатрах Японії по
каз фільмів на аналогічні теми до
сягає 70 процентів. Американське 
телебачення відводить більше 40 
процентів програми для дітей пере
дачам, присвяченим насильству. У 
ФРН щорічно виходить із друку бі
ля 200 или. екземплярів бульварних 
видань для підлітків.

В арсеналі буржуазної пропаганди 
в багаточисельні псевдонаукові тео
рії, які ставлять своєю метою очор
нити молодь, штовхнути її на шлях 
пасивності і зневіри в свої сили.

Але тривога громадськості капіта
лістичних країн у зв'язку з поси
ленням морального розтління моло
дого покоління не випадкова.

Так, наприклад, у США злочин
ність серед молоді за останні десять 
років зросла вдвоє.

За даними американської статис
тики, кожна п’ята молода людина 
притягувалась до суду по звинува
ченню в тому чи іншому злочині.

В Англії, наприклад, число серйоз
них злочинів У 1969 році збільшилось 
на 30 процентів порівняно з мину
лими роками. Число вбивств у ФРН 
в минулому році було на 10 процен- 

!■ тів більше, ніж в 1968 році. Число 
. кримінальних злочинів за останні 10

років в Голландії збільшилось вдві. 
чі. Кожного дня в Уругваї чиниться 
40 грабежів І 4 збройних напади.

Пияцтво неповнолітніх, на думку 
журналу «Сатердей івнінг пост», 
стало одною з національних проб
лем США. Статистика проведених 
американськими соціологами до
сліджень свідчить, що число підліт
ків, що пиячать, коливається від 50 
процентів (від загального числа мо
лоді) в одних районах країни, до 50 
процентів в інших.

В багатьох країнах капіталу без
перервно росте простітуція, нарко
манія, випадки вбивства та інші по
творні явища серед молоді. В Лон
доні 50 тисяч юнаків та дівчат —• 
наркомани, в Нью-Йорку їх 250 ти- 
сяч. 41 процент наркоманів Парижу 
— це юнаки та дівчата віком до 21 
року. За даними канадської преси, 
від ЗО до 70 процентів школярів та 
студентів країни вживають наркоти
ки. Хвиля наркоманії буквально за
лила ФРН. На землі Баден-Вюр
темберг кількість злочинів, зв’яза
них з наркоманією, зросла від 166 в 
1968 році до 424 в минулому.

Збільшуються випадки самогуб
ства серед юнаків та дівчат. Згідно 
матеріалів спеціального «Симпозіу
му по самогубствах», зараз у США 
самогубство чиниться через кожні 10 
хвилин. За підрахунками американ
ської преси, в 1968 році близько 
50.000 американців покінчили з со
бою. Лікар-психолог підрахував, що 
щорічно 15.000 студентів у США роб
лять спроби на самовбивство.

Моральне розтління молодого по
коління багато захисників капіталіз
му пробують пояснити, як правило, 
пересиченістю молоді тим «безтур
ботним» та «щасливим» життям, яке 
дає їм капіталістичний лад. Повтор
ні явища в житті деякої частини мо
лоді, яка прийшла у відчай або 
розгубилась, головним чином вихід-

ців із дрібнобуржуазного середови
ща, породжені кризою капіталізму, 
яка поглиблюється, видаються бур
жуазними теоретиками і пропаган
дистами за «кризу» всього молодого 
покоління.

Що ж стосується молодого проле
таря, то головними причинами, які 
штовхають окремих його представ
ників на кримінальні правопорушен. 
ня, в, перш за все, економічні труд
нощі: експлуатація, безробіття, по. 
гане житло, низький рівень освіти 
І т. д.

Згідно даних офіційної статисти
ки, зараз у США нараховується 30 
млн, бідняків, із яких третина сгра> 
дає від постійного недоїдання: в 
Англії — 7,5 млн (тобто 14 процен
тів населення), у Франції ■— 2 млн 
сімей. Вцілому, загальне число осіб: 
які живуть в напівжебрацтві. скла
дає 10 процентів населення індуст
ріально розвинених капіталістичних 
країн.

Підігрівання підлих людських 
страстей, роздування націоналізму і 
расизму, дифірамби культу сили та 
жорстокості або ж заклик до прими
рення і знаходження спокою в лоні 
церкви — псе цс дешеві засоби бур
жуазної пропаганди, спрямовані на 
молоде покоління, зайвий раз свід
чить про те, що ідеологів капіта
лізму повністю вичерпала себе. Мо. 
лодь капіталістичних країн все яс
ніше починав розуміти реакційну 
суть І класову спрямованість бур
жуазної пропаганди, її розтлінну 
дію на молоді уми. Ось чому кращі 
сини і дочки пролетаріату шукають 
і знаходять відповіді на свої питан
ня в марксистсько-ленінській ідеоло
гії, в цьому вічному джерелі прогре
сивної думки.

Анатолій СВЄТЛОВ, 
кандидат історичних наук.

(АПН).

ІНФОРМАЦІЇ, ПОДІЇ, ФАКТИ

За що борються 
студенти ФРН

Студентські, заворушення продовжують
ся. Демонстрації, сутички з поліцією, 
студентські страйки стали постійним яви
щем громадсько-політичного життя ФРН. 
В чому ж причина політичної активності 
молодих, яка наростає?

Штутгарт — столиця землі Баден- 
Вюртемберг. Літній райок. Ландтаг схо
жий на військовий об’єкт, який дуже охо
роняється. Під’їзди до будинку обнесені 
колючим дротом, на центральній вулиці 

ь встановлені грати. В сусідніх дворах на- 
г леготові поліцейські вантажні та санітар

ні машини. По площі снують поліцейські в 
шоломах, серед них — криміналісти в 
штатському і поруч — поліцейські з соба
ками. Кожного хто йде о Ландтаг, переві
ряють по декілька разів. Парламент збира
ється на обговорення державного закоііо-

встановлені на автомашинах гучномовці 
лідери студентських організацій оголошу
ють страйк урядовому законопроект}', ви
магають від уряду збільшити фінансуван
ня університетів за рахунок скорочення 
військового бюджету.

Студенти протестують проти катастро
фічного становища в освіті і науці, проти 
американської агресії у В’єтнамі, проти 
нацизму і мілітаризму, які відроджуються, 
проти всевладдя монополій. Протест сту
дентів був підтриманий всіма політичними 
студентськими організаціями.

Зараз демократично настроєні студенти 
вимагають ліквідувати авторитарну систе
му у вищій школі, звільнити навчання від 
служіння інтересам монополістичної бур
жуазії. надати громадськості праву демо
кратичного контролю над освітою, забез
печити студентству рівноправну участь у 
вирішенні всіх внутріпузівських питань, 
ліквідувати систему дисциплінарних стяг
нень. Ці вимоги одержали підтримку за
хіднонімецьких комуністів. Німецька ко
муністична партія в політичній програмі

проекту про реформу вищої школи. Новий 
закон передбачає розпуск усіх прогресив
них студентських організацій, введення в 
університетах пової посади — наглядача за 
дисципліною.

А на підступах до будинку шумить, 
вирує молодь. Студенти Штутгартського 
університету розповсюджують листівки, де 
таврують ганьбою уряд землі Баден-Вюр
темберг. який відгородився від студепт- 
тів та їх вимог колючим дротом, Через

«З молоддю — для молоді», у проекті «За 
демократичну реформу вищої школи» та в 
пропозиціях «До демократичної реформи 
системи освіти» виступає на захист Інте
ресів і прав трудящих і студентської моло
ді в галузі освіти, соціального забезпечен
ня, за політичну рівність молодого поко
ління.

С. РЕУТОВА, 
кандидат історичних наук.

За 25 років, що ми
нули від дня прого
лошення Демокра
тичної Республіки 
В'єтнам, в країні до
сягнуті великі успі
хи в соціалістичному 
будівництві. За ці ро
ки невпізнанно змі
нився вигляд країни, 
зміцніла її економіка 
і обороноздатність, 
підвищився життєвий 
і культурний рівень 
народу.

На знімку: в одно
му з дитячих садів 
міста Ханоя,

Фото В1А-АПН.

ВІЧНИЙ СТУДЕНТ
Журнал «Паворама» (Польща).
Швед Свен Рутберг — студент філософського факультету. В цьому не було 

б нічого дивного, якби студенту не сповнилось 67 років. За своє життя Рутберг 
провчився 95 семестрів. Упсальський університет оголосив що, коли Рутисрг 
закінчить сотий семестр, йому буде присвоєно звання Почесного студента, на 
навчання Рутберг заробляє, розносячи пошту.

«ПІДТРИМАЙ СВОЄ ТВОРІННЯ»
Газета «МориІнг стар» (Англія).
Чи довго ще проіснує знаменита похила башта із італійського міста ПІ.чаР 

Стурбовані її долею, італійські власті оголосили конкурс на кращий проект 
врятування башти. Перше місце зайняи англійський архітектор із міста Кента 
Пітер Хаммонд. Він запропонував спорудити поряд з баштою велику статую 
її творця Вільяма Інсбрука, який буде підтримувати своє творіння.

Тринадцять команд з Польщі, Чехослооаччинн, Угорщини, Болгарії. Югославії, 
ЛімецькоТ Демократичної Республіки брали участь в змаганнях на кращого орача. 
Для Гельфріда Ульмана (НДР), Ульріха Кауфмана (НДР),Івана Станчева (Болгарія) 
число «тринадцять» стало щасливим. Вони повезли додому знаки переможця.

На фото: на старті. (Журнал «Фрайє вельт»).

ГЕЛЕНА перебирав листи, до
кументи. фотографії, повіль

но розповідає, мішаючи росій
ські. словацькі, чеські слова. 
Сторінки недавньої історії ожи
вають, пропливають мов кадри 
незвичайного фільму.

...Гелена народилась у Східній 
Словаччині в 1921 році. Батько 
служив лісником у графських 
володіннях. Після війни повер
нувся з російського фронту не 
зразу. Пішла чутка, що він здав, 
ся «червоним», воював за Ра
дянську владу. Говорили, що по
вернувся у рідну Словаччину 
ТІЛЬКИ для того, щоб зробити тут 
революцію. Чутки ДІЙШЛИ до 
графських вух, до жандармерії. 
Батька знайшли вбитим, коли 
Голені не сповнилось І року. 
Вдову «червоного» граф вигнав 
на вулицю з чотирма дітьми на 
руках.

З п’ятнадцяти років Гелена 
стала покоївкою п будинку ба
рона.

Поруч з особняком барона зна
ходився будинок, де збиралась 
робітнича молодь. Як не тяжко 
жилось, недільними вечорами 
приходили сюди юнаки та дівіз- 
та потанцювати, поспівати пі
сень, поділитись радощами та 
турботами. Але утіха —• утіхою, 
а більше тягнулись, щоб почути 
розумних людей, розібратись, 
чому живуть в тяжкій нужді, що 
нового в близькій 1 такій далекій 
за політичними кордонами Краї
ні Рад.

В робітничому буднику міцнів 
комуністичний осередок.

Незабаром Голену визнали 
своєю. Вона жадібно слухала, 
вчилась і допомагала товари
шам, чим могла. То принесе за
лишки їжі з баронської кухні, то 
щось із старого одягу. Правду 
кажучи, іпколи бувало страшно. 
А що коли дізнається господар?

— Геленко, тн знову біжиш до 
сусід?

— Л ви що. знаєте про це, ба
роне?

— Та йди. Тільки будь обе
режною. Ось гроші. Передай їм, 
але не говори, під кого.

Що ж це за людина? Алже цс 
багатій, німець, ворог. Чи він 
прикидається, провокує? Ану, Ге- 
лено, придивись до нього ближ
че. спробуй зрозуміти.

Ернст Якобс народився І вцріс 
у Словаччині, куди в пошуках 
дешевої робочої сили переселив, 
ся його батько, У нього фабри
ка, дві вілли па околиці Кошіце. 
Ця спокійна, витримана людина 
була несхожа на інших панів. Ні 
на німецьких, ні на словацьких. 
Допомагав робітникам, які по
трапили у біду, і не тільки 
своїм.

Між молодою покоївкою та її 
господарем виникли міцні почут
тя. Незабаром дочка лісника, нк- 
тавна помічниця комуністичного 
осередку в Кошіце, стала баро
несою Якобс.

Коли гітлерівські дипізії увір
вались у Радянський Союз, ба
рон дістав із столу велику карту 
Європи. Кожного дня він нано
сив па неї напрямки німецьких 
ударів, дати, захоплені області І 
міста. Гелена чула від нього такі 
слова: «Війна — не злочин. Вій
на проти Росії — божевілля. Де 
був твій розхвалений раціона
лізм, німецька націє, коли тн 
дозволила єфрейтору стати твоїм 
фюрером? Не мине й року, як я

відмічу шляхи відступу гітлерів. 
ської армії*.

В день капітуляції Паулюса в 
Сталінграді Ернст Якобс чорним 
хрестом перекреслив карту «тре
тього рейху».

Весь напружений у чеканні був 
серпень 19-14 року. Німці коти
лись на захід, псе ближче і 
ближче до кордонів Словаччини. 
Народний гнів, ніби порохова 
бочка, чекав іскри.

Ернст Якобс перебрався з 
сім’єю із міста у спій будинок в 
Кошіцькі Гамрн. «Тут буде 
більш надійніше, скрізь свої 
люди», — сказала йому Гелена.

ххх
...Капітан Марченко відчув 

різкий поштовх парашутних 
строп, а потім удар об землю. 
Спочатку навіть не відчув болю. 
Купол повис на верхівці високої 
ялини. В непроглядній темряві 
не видно в! землі, ні неба. Удар 
ножа по стропах. Зрадницьки 
тріснула суха гілка. Стрімке па
діння. Гострий біль на мить про
пихав усе тіло...

сиз допомогти в організації міс
цевої підпільної групи. Ти, на
певне, знаєш всіх у цій окрузі?»

«Гелено, потрібно терміново 
виїхати у Братіславу. Потім у 
Відень. Завдання і явки одер
жиш від товариша Олексія. Па
м’ятай: ніяких записів, все три
мати в голові*.

Одного разу Марченко розпо
вів Ернсту, що о Кошіце розта
шована школа абвера, де готу
ють шпіонів для перекидання в 
Радянський Союз. Необхідні ві
домості про цю школу. Товариші 
просять передати: «Сподіваємось 
на Карла та Гелену»,

ДІЇ Карла перейшли всі спо
дівання партизан. В колі своїх 
впливових знайомих він зустрів
ся з німецькими офіцерами і був 
представлений начальнику шко
ли. Ерудиція барона здивувала 
німців. Він був призначений кон
сультантом та членом екзамена
ційної комісії школи абвера. 
Тепер радист передавав на «ве
лику землю» не лише прізвяша 
випускників, характеристику І

Товариш Гелена
Опритомнів у маленькій світ

лій кімнатці. Над ним — тур
ботливе жіноче обличчя.

Куди ти потрапив. Саша Мар
ченко? До друзів? До ворогів?

За три дні до цього товариші 
знайшли Марченка під деревом 
непритомного. Про його приєд
нання до десантної групи не 
могло бути й мови. Майор Пет- 
рухін наказав зв’язатись з міс
цевими партизанами.

«Найближче селище — Ко
шіцькі Гамри». Так, там є надій, 
ний будинок. Будинок барона 
Якобса...»

Що? Залишити нашого офіце- 
ра-розвідника п будинку німець
кого барона? Зараз не час для 
жартів! «Ви нам вірите, това
ришу майор? Вірите? Добре. А 
ми віримо баронесі. Нашій Голе
ні. Ми знаємо і її чоловіка. 
Будьте впевнені, товаришу ма
йор!»

Закутий у гіпсову коробку, ка
пітан Марченко опинився в ма
ленькій кімнаті на другому по
версі баронського будинку..

...Оточений турботою, Марчен
ко видужав. Гелена подовгу за
сиджувалась біля «брата». Все 
частіше брав участь у бесідах і 
її чоловік. Розмови ставали все 
більш відвертішими. Настав 
день, коли капітан Марченко 
відправив донесення: «Барон 
Якобс готовий співробітничати з 
нами».

І ось чоловік Гелени виконує 
перше відповідальне доручення 
партизан. Він їде V Прагу, потім 
у Берлін, щоб обміняти окупа
ційні марки на місцеві крони і 
передати партизанам необхідні 
кошти.

Марченко був все так же при
кутий до постелі. Між іншим, 
тепер цс було не так вже й 
важко. Зв’язок з командидом 
партизанського загону Олексієм 
Михайловичем Садиленком діяв 
безнідмоппо.

«Гелено, товариш Олексій про-

опне зовнішнього вигляду кож
ного з них, але навіть і їх зав
дання, місця І приблизні строки 
перекинення. А па радянській 
землі «гостей» чекав належний 
прийом.

Так йшли партизанські будні. 
Фронт наближався до Кошіцьких 
Гамр.

ххх
Подружжя Якобс зустрічало 

радянських воїнів біля дверей 
вілли. І в тому, що перед наро
дами Чехії І Словаччини відкри
валась нова сторінка історії, був 
і їх пнесок.

Тривоги боротьби підірвали 
здоров’я Ернста. Пін тільки на 
рік пережив день Перемоги.

Гелена вирішила почати жит
тя спочатку, на попому місці. 
Переселилась у Північну Чехію. 
Працювала в кооперативі, на 
заводі — до праці було не зви
кати. І всі роки спято берегла 
пам’ять про радянських друзів, 
ВІППЛЗ. ЩО 1 ПОНІ! її не забудуть*

В 1965 рові братіславська 
«Правда» опублікувала сторін
ки спогадів генерала О. М. Са- 
лиленка, присвячені Голені та 
Ернсту Якобсу.

В тяжкі для Чехословаччинн 
дні 1968 року Голена знопу гос
тинно розкрила двері свого 
будинку перед радянськими 
воїнам и.

...Моя спіпбесілннця перебирає 
листи. «Ось під Марченка з Ума
ні. ось під Сяднленка, ось під 
словацьких друзів...» Вона на
довго задумується: спогади гли
боко стурбували її. «Можливо, й 
доведеться мені побувати ше у 
паїиііі країні, — говорить, про
щаючись. Гелена. — А поки що 
передавайте сердечний привіт 
всім радянським друзям, знайо
мим і незнайомим...»

м. ПУЧКОВСЬКИЙ, 
власкор. АПН.

Прага.
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НА КОНВЕЙЄРІ БРЕХНІ
(Продовження. Початок на 2-й стор.).

На Пснсільванія-авеню, у Вашингтоні, в 
будинку № 1776, розташоване Інформаційне 
Агентство Сполучених Штатів (ЮСІА). Ство
рене в 1953 році, воно зараз нараховує в своє
му штаті близько ІЗ тисяч співробітників. 9,5 
тисячі з них працюють в 215 закордонних від
ділах, що діють в 103 країнах. Агентству підпо
рядкована система радіомовлення «Голос Аме
рики:», що має в своєму розпорядженні більше 
ста радіостанцій. З «Голосом Америки» зв’яза
на і мюнхенська радіостанція «Вільна Європа» 
— орган створеного в США за ініціативою ЦРУ 
комітету «Вільна Європа». До речі, цей комітет 
зареєстрований як «приватне антикомуністичне 
товариство». Функції радіостанції «Вільна 
Європа» виходять далеко за межі організації 
радіопрограм для країн соціалізму. Крім ідео
логічних диверсій, апарат цієї радіостанції ви
конує і завдання ЦРУ по підривній та шпи
гунській діяльності в Європі.

Широко відомі американські антикомуністич
ні центри під вивісками науково-дослідних 
організацій та інститутів. Такий, наприклад, 
фінансований фондом Рокфеллера «Російсь
кий інститут» при Колумбійському університе.

ті, створений ще в 1946 році. Він забезпечує 
підготовку двох третин загального числа всіх 
працюючих в США «спеціалістів з радянських 
питань».

Тактику «тихого антнкомунізму» розробляє 
так званий «Дослідний інститут з питань кому
нізму» при Колумбійському університеті. Його 
очолює один із ведучих американських антико
муністичних ідеологів і експертів Збігнев Бже- 
зннськнй. Назвемо ще інститут Ходжа (раніше 
він називався Центром стратегічних дослід
жень) в Джорджтауні, Гузонівський інститут, 
що цікавиться футурологією (директор Герман 
Кан) що розробляє проблеми міжнародних від
ношень і глобальної антикомуністичної стра
тегії імперіалізму, Інститут по вивченню зов
нішньої політики при Пенсільванському уні
верситеті у Філадельфії. Ці центри є опор
ними ідеологічними базами військово-промис
лового комплексу 1 вкрай правих політичних 
сил США.

З 1919 року функціонує так званий Гуверів- 
ськнн інститут війни, революції і миру при 
Стснфордському університеті в Каліфорнії. Ме
та його була так сформульована колишнім 
американським президентом Гербертом Гуве
ром: «Розкрить злість вчення Карла Маркса»,

(Закінчення буде).

Кандидат в майстри спорту Ва
лентина Багнніна — неодноразова 
призерка обласних змагань. Зараз 
вона готується до республіканських 
виступів за честь своєї області. Ва
ля точно за розкладом приходить на 
тренування у стрілецький клуб,

На знімку: Валентина Багииіпа на 
тренуванні.

Фото Г. ТОЛОКА,

ВІДПОВІДАЙ, ТОВАРИШУ КОМІТЕТ!

Першими занепокоїлись сусіди:
— І що тільки он коїться? Мен

шеньке в бур’яні камінцями ба
виться, а старший в кукурудзі 
курчат чужих ловить. Матері на
че й байдуже до цього: зачини
лась в хаті з якимись парубками 
та й пляшки випорожняє...

А коли зустріли Євгенію Савченко 
на вулиці, почали соромити:

— Хіба не бачиш, що Мишко бро
дять цілими днями? 1 чомусь в нього 
завжди в руках гроші. Де він міг їх 
взяти?

Молода мати зі злістю одмахнулась:
— У вас він їх не вкрав. Взяв з мо

єї кишені, То що я йому можу сказа
ти, як він ще не розуміє, що можна і 
чого не можна. Та й не завжди услі- 
диш за ним...

Невдовзі третьокласник Вільшанської 
середньої школи Мишко Савченко по-

—< Потрібна індивідуальна робота з 
- кожним учнем, який схбжий на Юру.

I далі розповідає, що вона сама 
вирішила взяти під опіку Юрія 
Слюсаренка. Ходила п гуртожи
ток, перевіряла, як він готує до
машні завдання, намагалась діз
натись, що робить хлопець на ву
лиці, пізнати, що цікавить цього 
учня. Постійний контроль, неодно
разові бесіди дали свої наслідки: 
дев’ятикласника викреслили з 
списку невстигаючих.

Але це сталось лише тоді, коли 
стався злочин...

Від О. Євчук довідуюсь, що 
при Вільшанській селищній Раді 
існує дитяча кімната, де мають 
працювати 20 громадських вихо-

ДЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ
ЗЛОЧИН?
трапив до списку неповнолітніх, схиль
них до правопорушень. в комісії в 
справах неповнолітніх при райвиконко
мі міркували про притягнення до від
повідальності молодої робітниці це
гельного заводу Євгенії Савченко.

<— Треба поставити питання про 
п право на материнство, — про
понувала відповідальний секретар 
комісії О. Євчук...

А пізніше поряд прізвища 
М. Савченка з’явилося ім'я де
в'ятикласника цієї ж школи Юрія 
Слюсаренка. Хлопець вкрав гро
ші в перукарні. Одразу була роз
мова з батьками учня. Вони всю 
вину звертали на вчителів:

— Не дивляться ж, чим Юра 
займається після школи. Вдома 
він рідко буває, бо живе у гурто
житку,

А вчителі говорили про безвід
повідальність батьків.,,

Проте, винні, звісно, і батьки, і 
педагоги. Адже злочину могло б 
не статись, якби до Юри пригля
нулись значно раніше. А непокої
тись було чому. Хлопець пропус
кав уроки, не виконував домашніх 
завдань, протягом року з багатьох 
дисциплін мав незадовільні оцін
ки.

Батьки виправдовуються:
— Ми не знали про це.
А в школі своє:
— Такого не виховаєш...
О. Євчук міркує з цього приводу по- 

іншому:

вателів. Дитячою кімнатою зареє
стровано 13 учнів місцевої шко
ли, схильних до правопорушень. 
Однак, як свідчать факти, вихова
телі, комсомольські активісти 
школи мало приділяють уваги цим 
дітям. Отож поза школою нерідко 
чути невтішні думки про окремих 
школярів,

Я запитав О. Євчук про те, яку ро
боту в цьому напрямку ведуть ком
сомольські активісти в інших населе
них пунктах району. Вона повідомила, 
що створено в селах ще 12 дитячих 
кімнат, в яких е громадські виховате
лі, інспектори. Та хоч одного комсо
мольця з їх числа О. Євчук не могла 
назвати.

Щоправда, на бюро райкому 
комсомолу слухали комсомоль
ських активістів Вільшанської 
школи про те, як вони працюють 
з неповнолітніми. Але розмова 
залишилась розмовою. Пізніше до 
цього питання ніхто не повертав
ся. Ніяких розгорнутих рішень в 
масштабі району райком не прий
мав, перед секретарями комсо
мольських організацій колгоспів, 
установ, навчальних закладів ні
яких завдань по цьому питанню 
не ставилось.

Цікавимось, як працюють ком
сомольські організації спільно з 
органами міліції. Секретар рай
кому ЛКСМУ Л. Антонюк повідо
мила, що створено оперативний

загін, який систематично чергує 
у Вільшанці. Проте оте «система
тично» одразу було перекреслене 
повідомленням з районного від
ділення міліції:

— Увечері коли мали чергувати 
О. Бужан та О. Булав, хуліган вдарив 
ножем двох юнаків.

А злочину могло б не статися, якби 
на місці були чергові.

— А чи могли б допомогти члени 
оперативного загону, якби вони вий
шли па чергування? — питаю началь
ника районного відділення міліції. 
В. Іщенка. — Питаю саме тому, що 
хочеться знати, як і чого навчений за
гін.

Відповідь була невтішна:
— Яка там може бути підготовка? 

Ми просто інструктуємо запропонова
них нам людей, проте, де і коли вони 
мають чергувати.

В. Іщенко пізніше показав ме
ні довідку, з якої я дізнався, що 
з початку року молодими людь
ми (віком до 28 років) вчинено де
кілька кримінальних злочинів. Се
ред них були і комсомольці.

Проте на місцях комсомоль
ських активістів це зовсім не бен
тежить, В Сухому Ташлику, на
приклад, останнім часом на засі
даннях товариського суду слуха
ли справу кількох колгоспників, 
які пиячили, хуліганили. Але ком
сомольська організація місцевого 
колгоспу «Дружба» була осто
ронь. Секретар комітету комсо
молу О, Курочкін навіть не знав 
про вчинки молодих людей. По
дібні випадки — в селах Доро- 
жинці, Доброму.

Спільна робота комсомольських 
організацій з органами міліції бу
ла хіба що в певній мірі помітна 
тоді, коли влаштовувались рейди 
під час жнив.,.

Аналіз фактів показав, що правопо
рушення в районі чинять ті, хто не зай
мається корисними справами, минає 
цікаві заходи (а вони бувають не
часто) в клубах, не залучені до спор- 
тнвно-масової роботи. Саме такі біль
ше з’являються на вулиці в нетверезо
му стані. А потім — бійка, крадіжка.

А ще більше непокоїть стан 
справ по роботі з підлітками.

... На засіданні комісії в справах 
неповнолітніх слухатимуть Є. Сав
ченко: має вона право бути ма
тір’ю чи ні? Це — вже винятковий 
захід. Перед цим можна було по
передити таке невтішне явище. 
Та на молоду робітницю не звер
нули увагу ні на заводі, ні в рай
комі комсомолу, ні в селищній 
Раді.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого кому
нара».

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ, 4 ВЕРЕСНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — 
Тслепісті. (К). 11.10 — Худож
ній фільм «Пора мрій». (Кі
ровоград). 17.10 — «Запоріж
жю — 200 років». «Місто моє 
трудове». Репортаж з промис
лової виставки запорізьких за
водів. (Запоріжжя). 17.40 — 
Тслсвісті. (К). 18.05 — Кольо
рове телебачення. «Хай завж
ди буду я». (М). 18.30 —
«День за днем». (Кіровоград). 
18.50 — Рішення липневого
Пленуму ЦК КПРС в життя,- 
«Село. П’ятирічка дев’ята». 
(Кіровоград). 19.00 — Худож
ній фільм «Пора мрій». (Кі
ровоград). 20.25 — Оголошен
ня. (Кіровоград). 20.30 —
Програма «Час». (М). 21.00
— «Село на нашій Україні».
(Одеса). 21.30 — Нові твори 
українських композиторів. 
(Львів). 22.00 — Телефільм.
(К). 22.20 — Літні студентські 
спортивні ігри. (Італія). 22.50
— Кольорове телебачення.

К

ФУТБОЛ

КВАСОН —
ГРОЗА
ДЛЯ МИКОЛАЇВЦІВ

Нападаючий кіровоградської «Зірки» Вік
тор Квасов завдає багато клопоту футболіс
там миколаївського «Суднобудівника». Зга
даємо гру першого кола змагань, яка прохо-

дила у травні в Кіровограді. Єдиний гол. 
забитий Квасовим, вирішив долю матчу на 
користь господарів поля.

І в зустрічі другого кола на стадіоні ми
колаївців цей форвард знову відзначився. 
Виступаючи проти сильної команди і до 
того ж па її полі, кіровоградці побудували 
свою гру на контратаках. І це принесло їм 
успіх. Створивши міцний заслін на підсту
пах до своїх воріт, вони в зручний для 
цього момент самі переходили в рішучий 
наступ. Саме так сталося на п’ятнадцятій 
хвилині поєдинку. Юрій Касьонкін пройшов 
лівим краєм поля, зробив навісну передачу 
на штрафний майданчик «Суднобудівника».

Там Олексій Кацман відпасувап м’яч Ква
сову, точний удар якого досяг мети.

У другому таймі сталося майже авалогіч. 
не. Знову Квасов з подачі того ж Кацмана 
подвоїв рахунок. Миколаївці не чекали та
кою ходу подій. Спочатку вони розгубили
ся, а потім буквально притиснули гостей до 
їх штрафного майданчика. Слід віддати 
належне нашим захисникам, очолюваним 
Анатолієм Кравченком. Вони стійко оборо
нялися. Час магчу кінчався, і, здавалося, 
що рахунок так І но зміниться. Та на ос
танній хвилині ціною великих зусиль ми
колаївцям вдалося відквнташ один гол. По
разки вони так і не уникли.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — оріап Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград,

кл. Кіровоград, вул. Луначарського, ЗБ.
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-33, 
відділу військово-патріотичного виховання > спор

ту — 2-45-35. решти відділів — 2-45-36,
БК 02474. Іадекс 61197. “

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, пул- Глінки. 2.

Зам. № 4296. Тираж 49 200,

Концерт радянської пісні, 
(М). 23.30 — Телевісті. (К).

СУБОТА, 5 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 -* 
Гімнастика для всіх. (М). 10.30 
— Новини. (Л\). 10.45 — «Здач 
ров’я». (М). 11.15 — Кольоро
ве телебачення. Художній 
фільм. (М). 12.40 — «Запоріж
жю —- 200 років». (Запоріж
жя), 13.10 — Наша афіша,
(К). 13.15 — Українське ко
льорове телебачення. «Зброя», 
Український політичний пла» 
кат. (К). 13.35 — На мери
діанах України. (К). 11.05 —« 
Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Дон Кіхот», 
(М). 15.40 — «Вогні цирку». 
(К). 16.30 — Концерт. (М).
17.00 — Літературна передача, 
(К). 17.40 — До Дня праців
ників нафтової і газової про
мисловості. (К). 18.00 — Но
вини. (М). 18.10 — Літопис пів
віку. «Рік 1950-й». (М). 18.45-? 
Новини. (М). 18.50 — Багато
серійний художній телефільм 
«На кожному кілометрі». (І 
серія). (М). 20.00 — Програма 
«Час». (М). 20.30 — «іраклій 
Андронніков розповідає». (М)і 
21.50 — Від з’їзду до з’їзду. 
Концерт лауреатів міжнарод
них конкурсів. (М). 22.40 —
Літні студентські спортивні 
ігри. (Італія). 23.30 — Нови
ни. (ЛІ). 4

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.вв

З 1-ГО ВЕРЕСНЯ
розпочалася передплата на обласні га

зети «Кіровоградська правда» І «Моло
дий комунар», на міськрайонні та район
ні газети, на осі центральні, республікан
ські та зарубіжні видання.ПЕРЕДПЛАТУ ПРИЙМАЮТЬ ВСІ ПОШТОВІ ВІДДІЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ. АГЕНТСТВА чСОЮЗДРУК», ПУНКТИ ПЕРЕДПЛАТИ 1ІА ПІДПРИЄМСТВАХ І В УСТАНОВАХ, КОЛ» ГАСЛАХ І РАДГОСПАХ, НАВЧАЛЬНИХ ЗА. ВЛАДАХ ТА ГРОМАДСЬКІ РОЗПОВСЮДЖУ» оЛЧІ ПРЕСИ,

Щоб безперервно отримувати газети та 
журнали, оформляйте передплату довго
строкову, Передплата з доставкою з січ
ня закінчусться:

на журнали соціалістичних країн — іі 
листопада;

на решту газет і журналів — 25 лис
топада.

Шановні товариші!
Не забудьте свосчасно оформити пе

редплату на періодичні видання на нй-! 
ступний рік.
ОБЛАСНЕ АГЕНТСТВО ^ОЮЗДРУКи, з

т


	1273-1p
	1273-2p
	1273-3p
	1273-4p

