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ЗАВТРА - ВИБОРИ 
ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

ПЕРЕДВИБОРНІ ЗУСТРІЧІ
Тривають передвиборні зустрічі виборців з кандида

тами в депутати Верховної Ради СРСР. Вони прохо
дять в обстановці великої політичної активності.

У Ленінграді відбулася зустріч виборців з .членом 
Політбюро ЦК КПРС, секретарем ЦК КПРС М. А. 
Сусловим.

Товариш М. А. Суслов виступив на зустрічі з про
мовою.

У Новосибірську відбулася зустріч виборців з чле
ном Політбюро ЦК КПРС, Головою Ради Міністрів 
РРФСР Г. І. Вороновим.

Товариш Г. І. Воронов виступив па зустрічі з про
мовою.

Передвиборні збори відбулися в Іжевську. Виборці 
заслухали лист свого кандидата в депутати найвищо
го органу державної влади кандидата в члени По
літбюро ЦК КПРС, секретаря ЦК КПРС Д. Ф. Усти
нова. Товариш Д. Ф. Устинов не зміг бути присутнім 
на зустрічі через хворобу.

Промовці, які виступали на зборах, закликали всіх 
виборців одностайно віддати свої голоси за кандида
тів непорушного блоку комуністів і безпартійних на 
виборах до Верховної Ради СРСР.

Представники Ленінградського виборчого округу 
Москви зустрілись 11 червня з кандидатом у депутати 
Ради Союзу Верховної Ради СРСР, членом Політбю
ро ЦК КПРС, Головою Президії' Верховної Ради 
СРСР Миколою Вікторовичем Підгорним.

З промовою на зустрічі виступив товариш М. В. 
Підгорнпй. Він висловив глибоку подяку колективам 
підприємств і установ, які висунули його кандидатом 
у депутати, і підкреслив, що цілком відносить то 
високу честь до Комуністичної партії, вбачаючи в 
цьому ще одне свідчення схвалення і підтримки наро
дом її політики.

(ТАРС).
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Зустріч виборців з Л. І. Брежнєвим
12 червня в Москві у Кремлів

ському Палаці з’їздів відбулись 
передвиборні збори виборців Ба- 
уманського виборчого округу по 
виборах до Ради Союзу, присвя
чені зустрічі з кандидатом у де
путати Верховної Ради СРСР Ге- 
неральним секретарем Централь
ного Комітету Комуністичної пар
тії Радянського Союзу Леонідом 
Іллічем Брежнєвим.

Учасники зборів бурхливими 
оплесками зустріли появу в пре
зидії товаришів Л. І. Брежнєва, 
Г. І. Воронова, А. П. Кириленка, 
К. Т. Мазурова, А. Я. Пельше, Д. С. 
Полянського, М. А. Суслова, О. М. 
Щелепіна, В. В. Гришина, П. Н. Де- 
мічева, Д. Ф. Устинова, І. В. 
Капітонова, К. Ф. Катушева, Ф. Д. 
Кулакова, Б. М. Пономарьова, 
М. С. Соломенцева, представни
ків партійних, радянських, громад
ських організацій Москви і Ба- 
уманського району столиці,

Передвиборні збори відкрив 
перший секретар Бауманського 
райкому КПРС В. Н. Макєєв.

Сьогодні у трудящих Баумансь
кого виборчого округу столиці, 
сказав він, — радісний день. Ми 
зібрались на зустріч Із своїм кан
дидатом у депутати Верховної Ра
ди СРСР, видатним діячем Кому
ністичної партії. Радянської дер-

жави, міжнародного комуністич
ного і робітничого руху, Гене
ральним секретарем Центрально
го Комітету КПРС Леонідом Іллі
чем Брежнєвим.

Від імені всіх виборців промо
вець подякував Л, І. Брежнєву за 
його згоду балотуватися по Ба- 
уманському виборчому округу.

Довірена особа — токар Мос
ковського заводу лічильно-аналі
тичних машин А. В. Антропоа роз
повів присутнім про партійну, 
державну І громадську діяльність 
Леоніда Ілліча Брежнєва.

Виборці нашого округу, сказав 
А. В. Антропов, як і всі радянські 
люди, добре знають Генерально
го секретаря ЦК КПРС. товариша 
Брежнєва. Куди б не посилала 
його партія, як в роки мирного 
будівництва, так і в тяжкі воєнні 
роки, він завжди з честю викону
вав її доручення. Чуйним, уваж
ним ставленням, партійною прин
циповістю, величезним організа
торським талантом, науковим під
ходом до розв'язання найважли
віших народногосподарських зав
дань, умінням визначити головне 
І на цьому головному зосередити 
сили партії і народу, Леонід Ілліч 
Брежнєв здобув велику повагу і

високий авторитет серед усіх ра
дянських людей,

Як довірена особа, сказав на
прикінці А. В. Антропов, я закли
каю всіх виборців Бауманського 
виборчого округу в день виборів 
віддати свої голоси за Леоніда Іл
ліча Брежнєва.

Потім виступили вчителька шко
ли № 312 3. П. Хотєєва, директор 
Державного науково-дослідного 
інституту машинознавства акаде
мік А. А. Благонравов, старшин 
колійний майстер Московсько- 
Ярославського відділку Московсь
кої залізниці В. X. Єрьомін, сту
дентка МВТУ імені Баумана Ірина 
Юр'єва.

Тепло зустрінутий присутніми, з 
промовою виступив товариш Л. І. 
Брежнєв.

Товариш Л. І. Брежнєв висловив 
■виборцям подяку за виявлене йо
му високе довір’я — висунення 
його кандидатом у депутати Вер
ховної Ради СРСР,

Промова товариша Л. І, Брежнє
ва була вислухана з величезною 
увагою. Бурхлива, тривала овація. 
Всі встають. У зал) лунають здра
виці на честь Комуністичної партії 
Радянського Союзу, її Ленінського 
ЦК, на честь радянського народу 
— будівника комунізму.

(ТАРС).

Н червня разом з усіма учнями БоОринецького СІІІУ віддадуть спої то.іоіи за киндидатіп до радянського парла
менту майбутні трактористки (зліва направо): Галина БУДАК, Лідія ЗОЗУЛЯ, Раїса ДОРОХОВА. Раїса БІЛОЦИЦЯ, Ма
рія ШЕВЦОВА.  Фото В. КОВПАКА.

V VI з’їзд ВЛКСМ був у центрі уваги 
А V В громадсько-політичного життя 
всієї нашої Батьківщини. Радянські люди 
всіх поколінь уважно слідкували за його 
роботою, за тими проблемами і зав
даннями, які стоять перед радянською 
молоддю на новому етапі комуністично
го будівництва. Нині у всіх комсомоль
ських організаціях країни йде широке 
обговорення матеріалів комсомольсько
го форуму, їх осмислення, складаються 
програми практичного втілення в життя 
рішень з’їзду.

Позавчора відбулися збори комсо
мольського активу області. З доповіддю 
«Рішення XVI з’їзду ВЛКСМ і XXI з’їзду 
ЛКСМ України та завдання обласної 
комсомольської організації» виступив 
перший секретар обкому комсомолу 

Ч* М. Д. Сиротюк.
— Перед кожним поколінням комсо

мольців, — говорить доповідач,—стояли 
великі завдання, покладені на нього Ко
муністичною партією, і воно з честю ви
конувало їх, тож сьогодні партія говорить: 
юній зміні під силу і найскладніші, най
відповідальніші справи. Всенародне до-

ВАМ БУДУВАТИ КОМУНІЗМ!
13 ЗБОРІВ КОМСОМОЛЬСЬКОГО АКТИВУ ОБЛАСТІ

вір'я і шана запалюють комсомольське 
плем’я на новий трудовий подвиг в ім’я 
Вітчизни. Прагнення звеличувати Батьків
щину невтомною працею, творчістю рук і 
розумом юнаків і дівчат виявилися з но
вою силою на XXI з’їзді комсомолу Ук
раїни, на XVI з’їзді ВЛКСМ, що недавно 
відбувся в Москві.

Що споріднює нас з тією молоддю, 
яка слухала Ілліча і була не передньому 
краї боротьби за соціалістичне перетво
рення країни? У нас, як відзначив на 
з’їзді Л. І, Брежнєв, та сама палка від
даність справі комунізму, готовність до 
самопожертви заради спільної справи, 
та сама непримиренність до імперіаліс
тів, те саме почуття класової пролетар
ської солідарності.

Найважливіше завдання ВЛКСМ, під
креслюється в рішеннях з'їзду, — вихо
вувати молодь в дусі ленінських запові
тів, допомагати комсомольцям, юнакам 
і дівчатам творчо оволодівати марксист
сько-ленінською теорією, формувати 
класовий підхід до явищ суспільного 
життя, готувати всебічно розвинутих лю
дей, стійких і самовідданих борців за 
справу партії, за перемогу комунізму.

З’їзд поставив завдання: домогтися 
дальшого організаційно-політичного
зміцнення всіх ланок комсомольської 
організації, зростання бойовитості ком
сомольських організацій, посилення 
ідейного впливу на широкі маси моло
ді, вдосконалення стилю і методів робо-

ти, розвитку ініціативи й активності кож
ного комсомольця

і.

Основу виховання в наших юнаках і 
дівчатах патріотів і інтернаціоналістів, 
активних борців за комунізм відданих 
його захисників складають марксизм-ле- 
нінізм, теорія і політика нашої партії. 
Вивчення марксистсько-ленінської теог 
рії, рішень КПРС має вирішальне зна
чення для духовного формування ра
дянської молоді.

Ось чому питання ідейною загарту
вання молоді, оволодіння нею револю-

(Закінчення на 3-й crop.).



Молодий комунар2 стор
18 червня 1970 року
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/СЬОГОДНІ у сім'ї настрій свят- 
новий. Віктор і Тоня приготу

вали уроки, Юлія Олексіївна впо
ралась по господарству. Ждуть 
лише батька з роботи, а потім — 
за місто.

Володимир Михайлович натиснув на 
гальма. «Волга», хитнувшись па ресо
рах, м’яко зупинилася,

— Приготуйсь, гвардія! — жартома 
командує Володимир Михайлович.

«Гвардія» з веселим гамором займає 
місця в машині. Під колеса стелеться 
рівна стрічка асфальту. Здається, на
став один з веселих вихідних, які так 
люблять у сім’ї Малєевнх, але на чоло 
батька лягає борозенка. Юлія Олексі

ївна помічає це, 
та не поспішає 
з розпитами. Знав, 
Володимир розпо
вість все сам. І 
дійсно:

— Пробач, ІОлю, 
сьогодні...

— Знаю, засі
дання, — догово
рює дружина.

А вже за по
воротом мати 
відповіла на за
питання дітей...

— Батько у 
нас депутат... 

пояснювати неI все. Більше і
треба. Приймальна депутата Вер
ховної Ради СРСР Володимира 
Михайловича Малєєва на власній 
квартирі. І дружина, і діти звикли 
до того, що в будь-яку хвилину 
Володимир Михайлович прийме 
відвідувача, що, якщо треба, від
дасть йому день, добу, поки не 
владнає справу.

— Призначив би години прийо
му, — радить дружина.

Іноді чоловік після 
їздки не має змоги 
Але він сказав якось:

— Люди чекати не 
в мене ж робота...

Праця, дійсно, у Володимира 
Михайловича ненормована. Почи
нається іноді вночі, кінчається 
вдень. Тому й не визначені годи
ни прийому, тому й приймальна 
кімната на квартирі.

Але цього разу депутат поспі
шав не на засідання, хоч брати в
—

нічної по- 
відпочити.

Доля телефоністки міжміської телефонної 
станції Ульяновського району Ганни МИШО
ЛОВКИ—доля на долю мільйонів радянських 
людей схожа. У праці здобула авторитет і 
щастя. Вона — заступник секретаря комсо
мольської організації станції, голова жіночої 
ради. Як комсомолка-активістка була деле
гатом XXI з’їзду ЛКСМ України.

Фото Ю. ЛІвашникова.

них участь доводиться частенько. 
Адже він — член Знам’янського 
міськкому партії, член парткому 
залізничного вузла. Цього разу 
на нього чекали колгоспники в 
Суботцях, де вони разом з Воло
димиром Михайловичем обладна
ли на фермі кормоцех з про
грамним управлінням. А нині він 
має стати до дії, то хіба ж мож
на втерпіти, 
бачити це?

— В курсі
— гомонять 
й народився

— Та то так 1 є, — жартує Во
лодимир Михайлович. — А вже 
на електровоз прийшов пізніше. 
П ЕРЕД ранком Володя прокидався в 
15 один І той же час. Звик слухати, 
як в степу гуркотіло, як тишу розривап 
паровозний гудок. Інколи вибігап з ха
ти, проводжаючи сигнальні вогні соста
ва, і тоді так хотілося й собі сісти на 
локомотив і мчати, мчати в далекі краї, 
зустрічаючи схід сонця, народження 
нового дня.

Замість того мусив повертатися в 
ліжко, говорячи певдоволено батькові:

— Як состав склали? Пульмаповський 
треба б наперед, тоді іі опір повітря 
менший. — І кидав як дорослий: — 
Спеціалісти!

— Спи. спеціаліст. — говорип батько.
— Віівостеш і складеш як треба...

— Та вже ж складу.
Трапляється, що людина, виростаючи, 

міняє спої звички і вподобання. Мрія 
Володимира виявилася на диво сталою. 
Вона і привела хлопця в Знам’янське 
'залізничне училище. І хоч Володя знап. 
що готує воно залізничних слюсарів, 
все ж зважився піти учнем туди. Бо 
знав І те. що це перший крок до здійс
нення мети.
ТТ ИНІ Володимир Михайлович 

Малєєв — людина ще досить 
молода, але в Знам’янському ло
комотивному депо ----- ------ -
ся його учні і 
«школа Малєєва», 
лізничники. Михайло 
Михайло Колондирець І ще чима
ло класних спеціалістів-залізнич- 
ників згадують свого наставника 
Володимира Михайловича, прихо
дять радитись до нього.

— Він ніколи не висміював під
леглих, — гозорять вони. — Во
лодимир Михайлович людина хоч 
і вимоглива, але надзвичайно 
чуйна і тактовна. Досвідом ділить-

справи наш депутат, 
тваринники, — наче 

в селі.

вже з явили- 
послідовники, 

як кажуть за- 
Шандир,

ІІОВОАРХАПГЕЛЬСЬК. Механізатори ком
сомольсько-молодіжної тракторної бригади 
№ 4 колгоспу «Зоря комунізму» (бригадир 
В. Моторний) зобов’язалися відремонтувати 
збиральну техніку до дня виборів до Верхов
ної Ради СРСР. Першими на лінійку готов
ності спої комбайни поставили комсомольці 
Іван Шумейко, Анатолій Сухоребрий, Олек
сандр Подеряко, комуністи Микола Поліщук 
та Володимир Волошин.

МАЛА ВИСКА. Ставши на передвиборну 
трудову вахту, доярки комсомольсько-моло
діжної групи молочно-товарної ферми колгос
пу імені Першого травня (грункомсорг Олена 
Шульга), достроково виконали піврічний план 
продажу молока державі. Попереду в змаган
ні делегатка 111 Всесоюзного з’їзду колгосп
ників Піна Талалаева, яка в цьому році зобо
в’язалася від кожної корови надоїти по 4 ти
сячі кілограмів молока. Високі надої у Гали-

СВІДЧЕННЯ
НАШЕ
ЖИТТЯ

ся щиро, а до
свід у нього ба
гатий.

Це дійсно так, 
хоч досвід сам по 
собі не приходить. 
Ставши машиніс
том електровоза, 
Володимир почав

з найпростішого І, мабуть, найпотрібні. 
шого: вивчав дорогу, якою водив соста
ви. Знав кожен схил, кожен підйом, звав, 
де можна використати інерцію, а де 
потрібна вся потужність локомотива. І 
ось Володимир Малєєв економить по 
депо найбільше електроенергії. Минуло
го року економія ця склала 45 тисяч 
кіловат-годин електроенергії. За перший 
квартал цього року машиніст Малєєв зе
кономив 25 тисяч кіловат-годин, І цифра 
ця з дня па день зростає.

— Володя.., — чую раптом в 
кімнаті диспетчера локомотивно
го депо.

Малєєв тільки-но повернувся з 
поїздки на П’ятихатки, в колі ко- 
лег-залізничників жваво обгово
рює подробиці її. В голосі жод
ної нотки зверхності, розмова 
тепла і щира, розмова робітників, 
закоханих у свою професію, які 
добре розуміють один одного.

А потім.-
— Ти ж потурбуйся, Володю...
— Біжу, біжу...
Цей ос гайній діалог я зрозумів, коли 

стало відомо, куди поспішав Володи
мир Михайлович. А це було одне з від
повідальних засідань, де мова йшла про 
відпочинок робітнії ків-за.тізннчників. 
Питання стояло так, щоб години, які 
машиністи працюють зверх норми, від
давати не «шматками» щодня, а, скажі. 
мо. очним днем на тиждень.

— Владнали? — запитую. 
— Так, — сказав. — Так краще.

ЩОСЬ спільне є в долі пілотів 
’■’л залізничників. В обох випад 
ках нові маршрути, дружини хви
люються, з- нетерпінням чекають 
повернення чоловіків. Коли ран
ковими сутінками з дорожчим че
моданчиком □ руках 
Володимир Михайлович 
на роботу, знайте, що 
жодного разу не вийшов з гра
фіка, що ви вчасно будете в 
призначеному пункті, що життя 
ваше в надійних руках.

А коли на виборчій дільниці 
опустите бюлетень з його прізви
щем, теж будьте певні, що голо
суєте за чесну людину, комуніс
та, відмінного робітника, 
був депутатом Верховної 
СРСР двох скликань, якому ви
борці довірили це високе звання 
втретє.

поспішає 
Малєєв 

він ще

який 
Ради

ніі Гончарової, Ганни Лупіної, Олени Коло» 
дієвої.

ГАЙВОРОН, Піврічний план по виготовлен
ню графіту зміна В. Наконечного Заваллів- 

ського графітного комбінату викопала ще 9 
червня. До дня виборів до Верховної Ради 
СРСР тут буде видобуто понад план ще 200 
тонн графіту. Серед тих, хто відзначився на 
передвиборній трудовій вахті, комсомольці 
Люба Ноздрачова та Віктор Яровий.

КІРОВОГРАД. Рік тому по комсомольській 
путівці до першого механоскладального цеху 
заводу «Червона зірка» прийшов працювати 
Іван Чук. За короткий час оволодів спеці
альністю електрозварника і став у ряди удар
ників Ленінської трудової вахти.

Вчора комсомолець Іван Чук, який голосу
ватиме вперше, рапортував комсомольській 
цеховій організації: піврічний план виконано 
дострокової

шахта- 
знаменна

В передвиборні дні у 
рів Олександрії сталася 
подія: на Морозівському вугільно
му розрізі став до дії потужний 
комплекс, виготовлений машипобу- 
дівникамн Краматорська.

На фото: роторний екскаватор у вугільному 
розрізі.

Фото АПН.

Ніксон боїться молоді
США, як відомо, залиша

ється однією з небагатьох 
країн світу, де молодь до
пускають до виборчих урн 
лише за досягненням 21 ро
ку. Численні вимоги гро
мадськості країни знизити 
піковий ценз до цих пір на
штовхуються на опір аме
риканських законодавців і 
уряду.

Востаннє вимоги знизити 
піковий ценз виборців про
звучав особливо рішуче в 
період президентських вибо
рів 1968 року. Враховуючи 
широке поширення о країні 
настроїв на користь знижен
ня цензу, 
дент на „
Р. Ніксон п одній Із своїх 
промов обіцяв молоді, що 
якщо він стане господарем 
Білого дому, молоде поко
ління країни буде допуска
тися до урн за досягненням 
18-ти років. Однак багато 
оглядачів піддавали сумніву 
щирість цієї заяви. Воші 
вказували, що в’єтнамська 
війна І реакційна внутрішня 
політика правлячих кіл ос
таннім часом настільки ре
волюціонізували значні ша
ри американської молоді, 
що влада ледве насмілилась 
«випустити джина із пляш
ки».

Події останніх днів під-

тодішній претсн* 
пост президента

твердили справедливість пвх 
передбачень. Змушений
пригадати про свої перед
виборні обіцянки, президент 
Ніксон направив конгресу 
листа, де формально 'вис
ловлюється за зниження ві
кового виборчого цензу. Од
нак, наперекір своїм попе
реднім обіцянкам, президент 
рекомендує конгресу, відмо
вившись від термінового 
прийняття нового закону, 
внести замість цього відпо
відні поправки до конститу
ції. Внесення ж поправки 
вимагав погодження двох 
третин членів сенату і па
лати представників. Вслід за 
цим текст поправки повинні 
одобритн законодавчі збори 
трьох четвертей всіх амери- 
канськнх штатів. Оглядачі 
справедливо вважають, що 
пропозиція про зниження 
зростаючого виборчого цен
зу неминуче станс жертвою 
тривалої законодавчої про
цедури.

Судячи по всьому, цього і 
добивається нинішній госпо
дар Білого дому, наляканий 
масовими антивоєнними де
монстраціями мільйонів аме
риканських юнаків і дівчат.

Л. ЖИГАЛОВ, 
кореспондент ТАРС. 
Вашінгтон.

Декілька тижнів триває 
страйк робітників склозаводу 
з Пілкінтоні (графство Лан
кашир, Англія). Близько 9 
тисяч учасників страйку вирі
шили не приступати до робо

ти до тих пір. поки їх вимоги про підвищення заробітної 
плати і поліпшення умов праці не будуть задоволені

До заводу були стягпуті загони поліції, які жорстоко 
розправилися з страйкуючими.

На знімку, поліцейська розправа з робітниками
Фото ЮГП—АПН

1 твій ровесник 
d ЗА РУБЕЖЕМ.
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і
лоді справі Комуністичної партії, нашу 
готовність завжди і у всьому йти за 
партією по ленінському шляху, поліпшу
вати виховання радянської молоді в ду
сі безсмертних ленінських заповітів.

(Закінчення).

цінним досвідом і традиціями старших 
поколінь повинні бути предметом пос
тійного, неослабного піклування комсо
мольських організацій області.

Сьогодні хочеться висловити подяку пропа
гандистам системи комсомольської політосві
ти, кому завдячуємо ми змістовною атестаці
єю комсомольців і молоді в Ленінському за
ліку. в її політичному загартуванні.

Серед комсомольських пропагандистів біль
ше 50 секретарів партійних організацій, 120 
керівників колгоспів і радгоспів, промислових 
підприємств. Тобто, кожен п’ятий пропаган
дист системи комсомольської політосвіти 6 
відповідальним партійним, радянським або 
господарським працівником.

Це все—- запорука успіху системи комсо
мольської політосвіти, яка сприятиме перет
воренню знань у глибокі переконання, допомо
же росту трудової і громадської активності

- —...... • і-'--—кругозор\г ви*
дробленню високих моральних якостей. ’

Але, на жаль, як і в попередні роки все ще 
низькою залишається явка слухачів окремих 
гуртків і політк.іубів, що е результатом слаб
кого контролю з боку комітетів комсомолу.

Зроблений аналіз показує, що питання по
літосвіти молоді ще не всіма комітетами ком
сомолу виносяться на розгляд бюро, а якщо 
н розглядаються, то без конкретних рішень, 
постановчих питань, спрямованих на поліп
шення цієї важливої ідеологічної ділянки ро
боти. Це, перш за все, стосується ряду комі
тетів комсомолу Голованівського, Устннів- 
ського, Світловодського, Петрівського райо
нів. Ще мало узагальнюється досвід роботи 
кращих пропагандистів, недостатньо викорис
товуються стимули морального і матеріально
го заохочення.

XVI з’їзд ВЛКСМ наголосив на тому, 
що в центрі уваги комсомольських ор» 
ганізацій повинна бути індивідуальна ро
бота з кожною молодою людиною, Ми 
покликані формувати її погляди і пере
конання, постійно вивчати Інтереси і за
пити, допомагати здійсненню життєвих 
планів юнаків і дівчат, виховуючи 8 них 
водночас відповідальність за результа
ти діяльності тієї організації, де юнак чи 
дівчина працюють.

Всесоюзний Ленінський залік, відзна
чає М. Д. Сиротюк, був винятково про
думаним індивідуальним підходом до 
кожного комсомольця, до кожної мо
лодої людини. Згодьтесь, що в цілому 
ми змогли дійти до кожного члена 
ВЛКСМ саме через всебічну персональ
ну атестацію кожного, поговорити від-

*10.1° ДО І людини, розширенню 
•*ґоблснню високих Monn.it.iiuv

ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про поліпшення 
використання резервів виробництва і 
посилення режиму економії в народно
му господарстві». Комсомольські орга
нізації промислових підприємств, бу
дов, транспорту і зв'язку області одним 
з основних напрямків своєї роботи 
повинні вважати боротьбу за економію 
і бережливість.

До цієї складної, відповідальної спра
ви слід широко залучати комсомоль
ський актив, передовиків виробництва, 
штаби і загони «Комсомольського про
жектора», групи економічного аналізу, 
молодих спеціалістів, Із виступів деле
гатів XVI з їзду ВЛКСМ стало відомо, 
що багато комсомольських організацій 
пропонують створити «Комсомольський 
фонд економії». Комсомольським ор
ганізаціям області слід уважно проду
мати це питання і визначити міру своєї 
участі в створенні фонду.

III •
Велику увагу з’їзди комсомолу приді

лили питанням участі юнаків і дівчат в 
розвитку сільського господарства. Ви» 
ховання гідної зміни сільських трудів
ників, говориться в резолюції з'їзду 
ВЛКСМ, участь у комплексній механіза
ції і хімізації колгоспного І радгоспно
го виробництва, будівництві, меліорації 

і основними на-

, верто З кожним.
IX' ( обком комсомолу СПОДІівається, що 

Пропозиції комсомольського активу об
ласті торкнуться і дальшого продума» 
ного шляху атестації комсомольців че
рез нові форми індивідуальної роботи.

II.
Виконуючи рішення XXIII з’їзду, Пле

нумів ЦК КПРС, комсомольські органі
зації області зосереджують свою увагу 
на мобілізації комсомольців і молоді в 
завершенні планів п'ятирічки. Це яскра
во видно на численних прикладах трудо
вих вахт молоді, присвячених визначни/л 
датам в житті нашого народу: піввіково
му ювілею Радянської влади, комсомо
лу, 100-літньому ювілею народження 
В. І. Леніна.

16 комсомольсько-молодіжних колективів до
строково виконали завдання п’ятирічки, понад 
4000 молодих робітників області до Ленін
ського ювілею завершили свої особисті пла- 
вя.

Участь молоді в науково-технічному прогре
сі, як підкреслювалось на з'їздах комсомолу. 
Має не тільки господарське, а і велике полі
тичне і соціальне значення.

В арсеналі комсомолу за останні роки на
громаджено чимало цікавих форм мооіліза-

і ПІТ молоді на боротьбу за науково-технічний 
^прогрес: шефство над створенням нопої техні-

кя, комсомольські рейди по впровадженню ви
находів і рацпропозиції виставки технічної 
творчості, конкурси по професіях, конференції 
молодих спеціалістів і т. д. (

Комсомольським організаціям облас» 
ті потрібно наслідувати досвід роботи 
тих організацій, які створили загони 
технічної творчості молоді. Заслугову
ють на увагу рух олександрійців «Жод
ного відстаючого поруч».

XVI з’їзд ВЛКСМ і XXI зїзд ЛКСМ 
України звернулися до всіх юнаків < 
Дівчат активніше приймати участь у 
виконанні рішень грудневого Пленуму 
ЦК КПРС та вказівок партії, викладених 
в Листі ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР,

земель повинні бути 
прямками в діяльності комсомольських 
організацій на селі.

Протягом ряду років в 
змагання комсомольсько-молодіжних трак
торних бригад під девізом боротьби за висо
ку культуру землеробства. Багато з них до
моглися великих успіхів, стали колективами 
високої культури землеробства. їх ватажки 
старт до свого зльоту взяли в гіталовському 
університеті.

Сьогодні можна з впевненістю сказати, що 
десятки комсомольсько-молодіжних колекти
вів і по культурі землеробства, І по врожай
ності, по рентабельності господарювання 
йдуть в ногу з знатним механізатором країни 
О. В. Гіталопим. Серед них: бригади лауреа
та премії Ленінського комсомолу 1970 року, 
делегата XVI з’їзду ВЛКСМ Василя Мотор
ного з Новоархангельського району, Іва
на Попомарснка з Новоукраїнського райо. 
йоиу, Павла Жсрдія з Маловнсківського ра
йону, Володимира Яковленка з Вільшансько- 
го району та багато інших.

Але разом з тим, в питаниях роботи з ме
ханізаторськими кадрами нам ще багато чо
го треба зробити. Як було приємно слухати 
виступ делегата XV! з’їзду ВЛКСМ з Ростов
ської області трактористки В. Слєпцової, що 
розповіла про досвід роботи своєї бригади. 
На Дону нині працює 25 жіночих тракторних 
бригад і 32 механізовані ланки.

На жаль, в нашій області таких бригад і 
ланок немає.

Обкому, райкомам і комітетам комсомолу 
колгоспів і радгоспів необхідно проявити 
більше ініціативи і активності у пропаганді 
досвіду ростовчан. Нам необхідно в рільни
цтві порей п на безнарядні механізовані лан
ки. які добре зарекомендували себе в 
багатьох областях Російської Федерації і Ук
раїни. „
/ЧБЛАСНА комсомольська організація 

чимало добилася в справі організа
ції дійового шефства над тваринни
цтвом. Добру справу зробили комсо
мольці і молодь по поліпшенню умов 
праці і побуту тваринників. Своїми си
лами вони обладнали кімнати відпочин
ку тваринників, червоні кутки, посадили 
біля ферм дерева, потурбувались про 
культурне дозвілля.

Технічне переозброєння тваринни
цтва, як це видно на прикладі Знам’ян- 
ського району, перехід на двозмінну 
роботу, вимагає від комсомольських 
організацій дальшого удосконалення 
форм і методів роботи з тваринниками.

IV.
У своєму Зверненні на XVI з'їзді 

ВЛКСМ, говорить доповідач, Централь
ний Комітет Комуністичної партії Ра
дянського Союзу закликав комсомоль
ців, усіх юнаків і дівчат свято виконува
ти ленінський заповіт — готувати себе 
не тільки до праці, але й до оборони, 
оволодівати військовими знаннями, як 
зіницю ока берегти завоювання Вели
кого Жовтня, всіляко зміцнювати обо
роноздатність нашої країни, бойову мо
гутність Радянської Армії і Військово- 
Морського Флоту.

області ведеться 
трак-

Для комсомольських організацій на
шої області головний напрямок в робо
ті у військовому навчанні молоді, під
готовці її до захисту рідної Батьківщи
ни визначив Закон «Про загальний вій
ськовий обов'язок». Разом з комітета
ми ДТСААФ, військкоматами, штабами 
цивільної оборони комітети комсомолу 
допомагають готувати для нашої армії 
і флоту гідне поповнення. Екзамен на 
спритність і мужність вже зараз склало 
близько 37 тисяч комсомольців. Для 
складання екзамену силами комсомоль
ців було підготовлено 
спортивно-технічну 
спортивний інвентар.

Огляд і екзамен _ _____  ,г____
Під час його проведення комсомольці і 
молодь проводять походи по місцях 
революційної, бойової та трудової сла- 
ви, який вже став масовим патріотич
ним рухом молоді області.

Далі доповідач спиняється на питанні 
поліпшення роботи шкільних комсомоль
ських та піонерських організацій, серед 
учнівської та студентської молоді.

В рядах шкільної комсомолі? ннпі близько 
33 тисяч школярів. Це юний загін Ленінського 
комсомолу. На учнівські комсомольські органі
зації покладаються великі і відповідальні зав
дання. В той же час у школярів немає до
статнього життєвого досвіду, невеликий їх і 
комсомольський стаж. Тм потрібна різносто- 
роння допомога і позитивний приклад.

V.
Завдання дальшого підвищення 

лі ВЛКСМ в комуністичному 
дівництві, вимагають від нас 
впинно удосконалювати ленінський стиль 
комсомольської роботи. Відзначаючи 
поліпшення всієї організаторської робо
ти о комсомолі внаслідок застосування 
наукових методів у роботі комсомолу, 
розвитку системи інформації, ріст внут
ріспілкової демократії, критики і само
критики, зміцнення комсомольської дис
ципліни, особливу увагу слід зосередити 
на дальше організаційно-політичне зміц
нення кожної первинної комсомольської 
організації, забезпечення нового підне
сення ініціативи і активності членів 
ВЛКСМ.

Майже 2000 первинних комсомоль
ських організацій в складі обласної ор
ганізації. Від їх боєздатності і діловитос
ті залежить авторитет комсомолу, його 
роль у вирішенні накреслених з’їздами 
завдань.

Організаційно-політичному зміцненню 
комсомольських організацій, дисципліни 
і організованості членів ВЛКСМ у вели
кій мірі сприяли підготовка і проведен
ня обміну комсомольських документів, 
здача Ленінського заліку.

Пропозиції і зауваження комсомоль
ців, висловлені в період проведення цих 
політичних акцій, допомогли багатьом 
комітетам комсомолу критично перегля
нути свій стиль роботи, глибше вникнути 
в діяльність первинних організацій і 
комсомольських груп, Проте, як це не 
прикро, в області є ще немало комсо
мольських організацій, 
яких не відповідає 
нього дня.

Про пе свідчить той 
лових комсомольських _________  _ . .
році не росло близько 20 процентів, із 448 кол- 
гое.пннх І радгоспних — пе росло І9 організа
цій. Гірше того, окремі організації І, насампе
ред. Олександрійська, Компаніївська, Новоук- 
раїнська, Вільшанська, Новгородківська район
ні І Знам’янська міська останній час послаби
ли роботу по прийому молоді в комсомол.

Ряд міських та районних комітетів комсомо
лу і. в першу чергу, таких як, Олександрій
ський. Кіровоградський^! Спітлонодський місь
кі, Нопоукраїнський. 
ський, Вільшанський. 
ський районні слабо 
ськимн групами.

Поряд з цим, робота з комсомоль
ськими кадрами в області бажає бути 
кращою. Адже трапляються у нас ще 
випадки, коли кадри підбираються по 
анкетних даних, не перевірені на прак
тичній роботі.

— XVI з’їзд ВЛКСМ і XXI з’їзд ЛКСМ 
України, — говорить на закінчення до
повідач, — продемонстрували непохитну 
вірність комсомолу, всієї радянської мо-

і обладнано 
базу, придбано

в області триває.

ро
бу- 
не-

рівень роботи 
вимогам сьогодніш-

факт. що h 193 промис- 
організаціГі в минулому

Пстрівський. Гайпорон- 
ОнуфріївськиП 1 Устпнів- 
працюють з комсомоль-

* * ♦
У привітанні Центрального Комітету 

КПРС XVI з’їзду ВЛКСМ, у виступі Л. І, 
Брежнєва на з’їзді ще і ще раз прозву
чало величезне довір'я партії і народу 
до молодого покоління Країни Рад. Сво
їми успіхами в труді, науці сьогоднішні 
юнаки і дівчата переконливо довели, 
що вони достойні нащадки Корчагіна, 
Стаханова, Чкалова. Саме про це гово
рили на зборах активу перший секретар 
Кіровоградського міськкому ЛКСМУ, де
легат XVI з’їзду ВЛКСМ А. Ніцой, бри
гадир комсомольсько-молодіжної брига
ди намотувальниць Олександрійського 
електромеханічного заводу А. Юзлснко, 
перший секретар Вільшанського райко
му ЛКСМУ Л. Наконечний.

Щиро схвилював присутніх виступ пер
шого секретаря Долинського РК ЛКСМУ, 
делегата XVI з’їзду В. Бурлаченка. Він 
розповів про враження від з’їзду, про 
зустрічі в Москві.

З сердечним теплом зустріли присутні 
появу на трибуні делегата XVI з’їзду . 
ВЛКСМ, лауреата премії Ленінського 
комсомолу, бригадира комсомольсько- 
молодіжної тракторної бригади колгос
пу «Зоря комунізму» Новоархангельсь
кого району В. Моторного.

— Ще в минулому році наша брига
да закінчила свій п'ятирічний план здачі 
зерна і технічних культур державі. Бага
тий урожай очікуємо і в 1970 році, А 
машини наші, хоч зараз на жнива, — 
повідомив бригадир.

Від технічної оснащеності промисло
вості і сільського господарства, як го
вориться в резолюції XVI з'їзду ВЛКСМ, 
залежать темпи будівництва комунізму. 
І саме на молодь, на її ініціативу і енер
гію в освоєнні технічними знаннями пар
тія і народ покладають великі надії. Зві
том про конкретні діла сільської молоді 
Кіровоградщини в оволодінні технічни
ми професіями прозвучали на зборах 
виступи першого секретаря Знам’янсь- 
кого міськкому комсомолу А. Рагуліна, 
голови колгоспу «Дружба» Добровелич- 
ківського району С. Г. Дерев’янка.

Різні проблеми і питання піднімали 
виступаючі на зборах активу. Про роз
виток інтернаціональних зв’язків з мо
лоддю зарубіжних країн розповіла ро
бітниця заводу «Червона зірка» Наталка 
Шпак. Її цікавий виступ базувався на 
враженнях від недавньої поїздки танцю
вального ансамблю «Колос» Палацу 
культури імені Жовтня в Чехословач- 
чину.

З трибуни зборів старший піонерво- 
жатий з Голованівського району В. Він- 
ниченко закликав юнаків області йти на 
цю відповідальну ділянку виховної ро
боти.

Велику увагу на з'їзді було приділено 
участі комсомольців і молоді в сфері 
побуту і обслуговування. Поо це й гово
рила на зборах активу П. Настойко.

Всенародною любов'ю оточена наша 
Радянська Армія. Це в її лавах прохо
дять військовий гарт, мужніють юнаки 
країни. їм ми свято довіряємо берегти 
наш спокій. В прояв цієї поваги і любові 
вилилась зустріч 3 учасниками збопіи по
яви на трибуні сержанта Кіровоградсь
кого військового гарнізону О. Жовто
ног.

На закінчення зборів перший секре
тар Кіровоградського обкому ЛКСМУ 
М. Сиротюк вручив комсомольські пре
мії імені Ю. Яновського в галузі худож
ньої літератури В. Базилевському, в га
лузі образотворчого та прикладного 
мистецтва — П. Велігурському та Ф. По- 
лонському.

В роботі зборів комсомольського ак
тиву області взяли участь перший секре
тар Кіровоградського обкому КП Украї
ни М. М, Кобильчак і завідуючий відді
лом ор-анізаційно-партійної роботи М. Т. 
Кондратенко.

Тов. Кобильчак М. М. виступив з про
мовою,

/

ТУРБОТА .
ПРО НАШЕ МАЙБУТНЄ

Діти в нашій країні оточені батьківським піклуван-
д.ти в нашій «р кореспондент звернувся до

ням партії І народу. ^“льно-профілактичної до- 
завідуючої ^ ^а дітям при обласному відділі охо- 
Х°здоР«Р.“ піди^МИКОЛАЇВНИ МУШИНСЬКОІ І 

попросив докладніше розповісти про ц .

ЗАПИТАННЯ. Лідіє Мико
лаївно, розкажіть, будь----- •
Чо нового за останні роки 
Чеднко-профілактичному

слуговувашіі дітей нашої
■ь ласка, лав[дП0ВІдь. За останї роки 

об- значно поліпшилось медичне

обслуговування дітей. Поліп
шилась матеріальна база дитя
чих лікувальних установ. За 
типовими проектами побудова
но дві дитячі лікарні (в Олек
сандрії та Кіровограді), дитя
че відділення при Добровелич- 
ківській центральній районній 
лікарні, молочні кухні (теж за 
типовим проектом) для забез. 
печення харчуванням дітей у 
Гайвороні І Кіровограді. Та ко
ли ще врахувати новозбудовані 
колгоспні дошкільні дитячі ус
танови. то цифра вийде со
лідна.

ЗАПИТАННЯ. Яка боротьба 
ведеться з дитячими інфекцій
ними захворюваннями?

ВІДПОВІДЬ. У нас в облас
ті майже зовсім ліквідовано 
захворювання дітей дифтері
єю кором, поліомієлітом. Тіль
ки завдяки цьому за останній 
рік смертність дітей до року 
значно зменшилась.

ЗАПИТАННЯ. Л як вдалось 
ліквідувати ці небезпечні хво
роби?

ВІДПОВІДЬ. В основному, 
завдяки профілактичним щеп
ленням. В цьому відношенні 
велика заслуга обласної сані
тарно-епідеміологічної служби, 
яка здійснює безперервний 
контроль і перевірку профілак
тичної роботи дитячих ліку
вальних і дошкільних установ.

ЗАПИТАННЯ. Який стан 
справ із добором і розстанов-

кою кадрів у дитячих ліку
вальних закладах?

ВІДПОВІДЬ. Можна сказа
ти, що дитячі лікувальні уста
нови нашої області повністю 
укомплектовані педіатрами. 
Постійно проводиться їх на
вчання на курсах удосконалсн. 
ня кваліфікації при Інститут
ських базах І на короткостро
кових курсах при обласній лі
карні. Тільки за минулий рік 
підвищили свою кваліфікацію 
31 лікірі і 45 фельдшерів.

Треба сказати, що забезпе
чення дитячих лікувальних ус
танов кваліфікованими спеціа
лістами > дало можливість по
ліпшити медичне обслуговуван
ня дітей на місцях. Так, на
приклад, Олександрів с ь к а,

Вобринецька, Иовоукраїнська 
та інші дитячі лікарні в усіх 
випадках обходяться своїми 
силами.

А в Кіровограді не так давно 
відкрито єдине в області дитя
че хірургічне відділення. За
відує ним молодий педіатр 
Малюга Олег Лаврснтійович.

ЗАПИТАННЯ. Скільки всьо
го педіатрів у нас в області?

ВІДПОВІДЬ. 250. Кожною 
року ми проводимо так звану 
атестацію лікарів-педіатрів. 
Мста ї'і — перевірка знані. Із 
своєї спеціальності. І ось такі 
результати: 71 лікар має пер
шу категорію і два — мають 
вищу категорію, займаються 
науковою діяльністю.
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р ЬОГОДНІ 
екзамени.

вони складають 
Хвилюються. Не«

досипають трохи, щоб дочита
ти те, що раніше не дочитали, 
і повторити все пройдене.

Вони — це русява Зіна 
Кравченко з білими стрічками 
в косичках і голубоокий, за
смаглий Георгій Шеремет, не
говіркий Станіслав Семеняка і 
весела щебетуха Валя Береж
на... Більше двадцяти їх у кла
сі. І такі всі різні, що колек
тивний портрет намалювати 
досить-таки тяжко.

На перервах за старою звич
кою збираються зграйками, 
жартують, сміються. А потім 
видно згадавши, що через мі-
сяць виходять на власну жит
тєву дорогу, поважнішають і 
бесідують якось статечніше, 
по-дорослому.

Прислухався: про роботу
мову ведуть.

— На випускному вечорі ра
зом з атестатом зрілості кож
ному буде вручено трудову 
книжку колгоспника, •— не без

гордості каже комсорг Ольга 
Курінна, упереджуючи моє 
здивування. — На зборах ви
рішили всім класом після де
сятирічки піти в колгосп.

На слові «збори» вона ро
бить наголос, мовляв, колек
тивно вирішували, помилки бу
ти не може.

Про це рішення я дізнався 
ще в райкомі комсомолу. В по
станові бюро райкому від 15 
квітня прямо записано: «Схва
лити ініціативу випускників 
Першотравенської середньої 
школи, які вирішили всім кла
сом залишитися працювати в 
рідному колгоспі...» Подумав: 
«А чи не втрачаємо ми, як де
хто говорить, Ломоносових і 
Рєпіних, приймаючи таке рі
шення? Чи не нівелюємо праг
нення і мрії?»

Тепер прямо запитую в Оль
ги:

— Отак всі одноголосно ви
рішили?

Дивиться здивовано:
— Одноголосно. Спочатку 

ця думка народилася, коли об
говорювали рішення з’їзду 
колгоспників, потім «дозріла». 
На Всесоюзних комсомольсь
ких зборах були всі «за»...

— А чому залишаєтесь? — 
бомбардую знову питанням.

Кілька хвилин мовчить, а 
потім:

— Коли йдеш від землі, то 
і в космосі, і на сцені почу
ваєш себе впевненіше.

— Але ж ви не про це мрія
ли?

Сміється: і
— І мріємо,
— Відрікатися від свого 

розвитку — значить відріка
тися від самого себе, — це 
вже Валя Бережна нагадує 
мені слова Герцена.

А Галя Баланда пропонує Мая- 
ковського:

«Ты хочешь 
носить 

ученое имя —
Работу 

щупай 
руками своими...»

Смішинки в очах, на устах 
посмішка, мовляв, зрозумів 
кореспондент, Але посмішки 
дружні, і вже згодом чую щи
рі слова про завтрашню робо
ту, про плани на майбутнє.

Люба КАЗЕМ1РОВА: Спочатку 
попрацюю дояркою, потім буду 
заочно поступати в сільськогоспо
дарський інститут,

Вже пізніше я дізнався, що 
батько Люби — Олександр Сте
панович, завідуючий фермою (до 
того ж передовою), а мати — 
Надія Іллівна, доярка, трете міс
це займає у соціалістичному зма
ганні. Значить, дорога на ферму 
Любі добре відома, її першою і 
обирає на шляху в жіггтя.

Валя БЕРЕЖНА; Хочу прийня
ти естафету від матері, працюва
ти, як вона. А далі, думаю, що 
заслужу довір’я, пошлють навча
тись...

ім’я Валіної матері — Анаста- 
сії Бережної, підряд кілька ро
ків гриміло на весь район. Пере
дела доярка дала багатьом тва
ринникам путівку до успіху. Спа
сибі треба сказані їй і за дочку.

Анатолій ЛЕБЕДКО: Буду шо
фером. Чому? Бо у нас всі шо
фери.

Хлопець не хизується. Лебедин 
— це ціла династія шофгріз. 1 
батько Леонід Павлович, і брати 
Віктор та Микола, і дядьки — 
всі шофери, .механізатори.

Ліда ВИННИЧЕНКО: Піду пс- 
сапаю. Матері не раз допомагала 
и ланці, звикла. Потім — гільса- 
ког' сто. арський вуз.

Майже з усіма віш)стійка
ми я бесідував. 1 виявилося, 
що всі вирішили оволодіти 
батьківською професією, а по
тім вже йти далі.

Бесідував я і з секретарем 
партійної організації місцево
го колгоспу імені Урицького 
М. С. Білоусом.

— Звичайно, бажання ви
пускників нам всім до вподо
би, — сказав Микола Свири- 
дович. — Колгоспу потрібні і 
слюсарі-наладчики машинного 
доїння, і ветпраців.чики, і бух
галтерські працівники, і газо- 
та електрозварювальники, і 
трактористи. З випускниками 
.ми погодили, кому, яка робота 
до душі. Надамо робочі місця, 
пошлемо вчитися.

...Побачене і почуте спросту
вало хибну думку про «нівелю
вання прагнень». Рішення за
лишитися працювати у своєму 
селі народилося спочатку у 
кожного самостійно. Чому? Та, 
мабуть, тому, що школа і бать
ки зуміли показати своїм ви
хованням не тільки труднощі 
звичайних робочих буднів, а і 
їх поетичність,- А видно ще й 
тому, що в селі народилися 
нові спеціальності,- що молодь- 
бачить перспективу для зрос
тання і в своєму колгоспі. Та 
про ці «чому» докладніша роз
мова потім.

В. ЦВЯХ, 
спецкор «Молодого кому
нара».

с. Гіершот равен к а 
Компаліївського району.

• ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

Ьсроожа виходять

НА ЕКРАНАХ — КІНОЕПОПЕЯ «ВИЗВОЛЕННЯ»

ДОРОГА ПОДВИГУ

ДАЙ, БРАТОК, хоч кілька 
снарядів!.. Повзуть!.. Не 

втримаємось!..
— Два снаряди у самих! — 

коротка відповідь.
З обслуги батареї залиши

лось двоє — солдат і контуже
ний командир, що лежить біля 
розбитої гармати просто чор
ного неба...

...Тегеран.
— Народи нашої країни чека

ють відкриття другого фронту, 
— говорить Сталін. — Йдеться 
про висадку союзних військ у 
Північній Франції.

— Там будуть великі жерт
ви... Треба на Балкани, — су
питься Черчіль.

— Але ж це війна, — чує анг
лійський прем’єр...

Війна. Жорстока, пекельна. 
Війна, в якій людині треба було 
бути міцнішою від металу, що 
плавився у горнилі боїв. Війна, 
що обривала свинцевими 
джмелями, рваними осколками 
тисячі і тисячі життів...

Великою правдою сповнена 
широка кіноепопея «Визволен
ня», що вийшла щойно на екра

ни. Ми побачили перші два філь
ми — «Вогненна дуга» і «Про
рив», присвячені безприкладній 
в історії битві на Курській дузі 
та визвольним боям за Дніпро. 
Перед нами постала сувора, 
реальна картина минулої вій
ни, глибоко схвилювавши нас, 
збудивши в нас найсокровенні- 
ші, найсвятіші почуття.

Фільм «Визволення» — глибо
ке епічне полотно, яке чи не 
вперше з’явилося о практиці 
вітчизняною кінематографа. 
Ставка Верховного Головно
командуючого, плани грандіоз
них операцій в штабах армій і 
фронтів, ставка фашистського 
командування, югосла в с ь к і 
партизани і перший фашист 
Муссоліні, варшавське підпілля 
і зустріч в Тегерані... І все це 
сприймається не відірваними 
один від одного фрагментами, 
а єдиним цілим, великою істо
ричною подією, що кожним 
кроком своїм зважувала і ви

рішувала долю всього людства. 
І все ж епічність, документа

лізм кінорозповіді не заступили 
людини — трудівника вій н и, 
який гинув під гусеницями фа
шистських «тигрів» і «пантер», 
зрешечений, оживав і гнав з 
рідної радянської землі корич
неву чуму, ніс визволення по
грабованим, знедоленим наро
дам Європи.
/Ч ДИН з центральних образів 

епопеї командир підрозді
лу протитанкових гармат лейте
нант Цветаев. На кіноекрані ми 
зустрічалися з бойовими хлоп
цями — кмітливими, сміливця
ми, жартунами, яким і пекло ні
почім. Цветаев кожної хвилини 
робить подвиг, але нелегко, бо 
ми й не повірили б цьому. 
Один за одним гинуть його лю
ди, та він буде стояти тут, на 
□игорі, поки живе гармата, по» 
ки живий хоч один нерв у ньо
му самому. Смерть лякливо від
ступає в бік, відчувши на собі 
рішучий погляд лейтенанта.

Рішимість. Творці фільму по
казують чи не єдину рису свого 
героя, але так повно, так прав
диво, з таким внутрішнім вия
вом, що ми бачимо тепер: ось 
хто вистояв, ось хто розчавив 
фашистську гадину, ось про ко
го склав народ безсмертну 
пісню.

І при всьому Цветаев зали
шається радянською людиною. 
Одна лише скупа деталь — 
боєць, на якого наповзає ста
леве страховище, схопившись 
за голову, хоче вилізти з окопу, 
але там — кулі.

— Куди?! — стягує його в 
окоп Цветаев. — Загинеш, ду
рень!.,

А на нього самого націлене 
жерло хрестатого «тигра»... 
Жорстокі бої, на очах від бій
ця залишався погон з шматком 
гімнастьорки — все це не вби
ло у ньому людину, і тим ве
личнішим, безсмертнішим по
стає перед нами подвиг радян
ського воїна.

Серед трудівників війни і пол
ковник Лукін.

— Давай, — так просто, по- 
батьківському віддає черговий 
наказ Лукін. Але в простоті цій 
— вся сила, непідробне вміння 
командира. Мало чим різни
ться він від простого солдата— 
хіба що трьома великими зірка
ми на погонах. І цим автори кі- 
норозповіді виражають єд
ність і монолітність армії, що 
винесла у минулу війну найваж
чий тягар і здійняла червоне 
знамено над фашистським ліг- 
вом.

Трудівники війни, їх доля, їх 
незламність і безстрашність, їх 
жертви в ім’я перемоги — це 
не тільки доля запеклої битви, 
вони показують внутрішній світ, 
моральну стійкість людей, що 
боронили землю від фашист
ського нашестя.

У кіноепопеї ми зустрічали- 

ся з видатними воєначаль
никами, що вирішували долю 
стратегічних операцій, всього 
ходу воєнних дій — з Жуко- 
вим, Рокоссовським, Василев- 
ським, Ватутіним, Конєвим, Ан- 
тоновим, Москаленком, Рибал- 
ком, Катуковим. Вони не відда
ють заздалегідь підготовлені 
накази, рідше всього бачимо їх 
з біноклем на спостережних 
пунктах. Натомість — їх розду
ми, сумніви, справжнє людське 
хвилювання, чим автори кіно- 
твору підкреслюють всю склад
ність, тяжкість обстановки, що 
вимагала здорового розсуду, 
рішучості, витримки, а глядач 
за тим бачить реальну картину 
великих історичних битв.

Показано у фільмі і фашист
ський генералітет (на ролі були 
запрошені кіноактори з НДР). 
Автори пішли правильним шля
хом, відмовившись від його ка
рикатурного зображення. Бага
то з людей гітлерівської верхів
ки були розумними і кмітливи-. 
ми і, отже, кінотвір підкреслює 
далекоглядність, вміння радян
ської воєнної стратегії, яка пе
ремогла сильного, запеклого 
ворога.

Автори сценарію Ю. Бонда
рев, О. Курганов, Ю. Озеров, 
рожисер-постановник Ю. Озе
ров, оператор І. Слабневич, ху
дожник А. М’ягков вперше о 
таких широких масштабах і з 
такою достовірністю показали 
всю грандіозність запеклих боїв 
на Курській дузі і Дніпрі, від
творили немеркнучий подвиг 
Радянської Армії. Фільм зву
чить не історією, що відходить, 
а нашою живою сучасністю, бо 
живі ж мільйони людей, які 
йшли на смертний бій за світ
лий наш сьогоднішній день. 
Дивлячись епопею, ми ще раз 
проймаємося не тільки вдяч
ністю поколінню, що відстояло 
свободу і незалежність Вітчиз
ни, а й священним почуттям си
нівського обов’язку, готовності 
при потребі повторити без-Л« 
смертний подвиг нашого народу.

В. ОЛЕКСЕНКО.

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 11 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.00 - Райко
ва гімнастика для дітей. 9.15— 
Спецвипуск телевістей. (Кіро
воград). 9.30 — Концерт (М). 
10.00 — Музичний кіоск. (М).
10.30 — Міжнародні змагання 
з кінного спорту (Польща). 
П.ОО — Кольорове телебачення 
• Батьківщина, пісня моя». (М).
11.30 — Кольорове телебачення.
Художній фільм «Приборку
вачка тигрів». (М). 13.15 —
Концерт радянської пісні. (М).

Наша адреса і телефони] «МОЛОДОП КОММУНАР» — оргав Кнрохогрідс«<ив 
обкоме ЛКСМУ, т, Кировогрхд.

м. Кіровоград, еул. Луначарсьиого, ІЬ. 
Телефони: •заповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу аійсьі.пво-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-15, решти відділів — 2-45-36.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінип, 2.

БК (Н075.

13.50 — Країна голосує. За
гальносоюзний репортаж. (М).
14.20 — Майстри мистецтв — 
виборцям. (Львів). 15.00 — Для 
воїнів Радянської Армії і Фло
ту. (І<). 15.30 — Камертон доб
рого настрою. (Донецьк). 16.00 
— Спецвипуск телевістей, при. 
свячений Дню виборів до Вер
ховної Ради СРСР. (К). 16.30— 
Трудівникам села. (М). 17.00 — 
Кольорове телебачення. Клуб 
кііюмадрівнккія. (М). 18.00 — 
Наші і ості — артисти Ленін
градського Малого театру опе
ри та балету. (К). 19.40—Кольо
рове телебачення. «Вистава по
чинається». Прем’єра теле
фільму. (М). 20.20 — «Сім
днів». (М). 20.50 — Чемпіонат 
світу з футбола. Чверть-фіна
лу, (Мсксіка). 22.45 — «Паліт
ра чіпця». Творчий порірет за
служеного артиста УРСР Па
ламаренка. (М). 23.30 — Спец
випуск телевістей. (К).

Індекс 6!!97.

ПОНЕДІЛОК. 15 ЧЕРВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 - 
Телевісті. (К). 11.15 — Кольо
рове телебачення. Мультфільм. 
«От так тигр». (М). 11.25 —
Театр мініатюр. «Аеропорт 
«Глобус». (М). 12.30 — Кіно
журнал га художній фільм 
«Гроза над Білою». Для ді
тей. 17.00 — Тележурнал. «Го
лубі широти». (Одеса). 17.30— 
«Від понеділка до неділі». (К). 
17.40 — Телевісті. (К). 18.00 - 
Паша програма. (Кіровоград). 
18.05 — Кіножурнал. (Кірово
град). 18.15 — Інформаційна 
програма «День за днем». (Кі
ровоград). 18.25 — Оголошен
ня. (Кіровоград). 18.30 — На 
четвертому Міжнародному кон
курсі їм. Чайковського. (М). 
19.00 — Програма «Час». (М).
19.30 — Чемпіонат світу з фут
бола. Чверть фіналу. (Мексі- 
ка). 21.00 — «Знайомтесь, Га
личина». (Львів). 21.30 — Ху-
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дожній фільм «Розплата», 
II серія. (Кіровоград).

ВІВТОРОК. 16 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10.10 - Те
лефільм «Червоні лицарі». (Кі
ровоград). 11.00 — Телевісті. 
(К). н.Ю — Кіножурнал та 
художній фільм «Бал у субо
ту ввечері». (Кіровоград). 17.05 
— Для дітей «Сонечко сяє 
нам». (Чернівці). 17.20 — Ко
муністи ленінського гарту. (Во- 
рошнловград). 17.40 — Тслевіс- 
ті. (К). 18.00 — Мультфільм
«Вінні-Пух». (К). 18.10 — Го
ворить РВЗ. (К). 18.30 — Те
лефільм. (К). 19.00 — Україн
ське кольорове телебачення. 
«Молоді голоси». (К). 20.00 — 
Персджннв’я, (Кіровоград). 
20.15 — Концерт. (М). 21.00 — 
Художній фільм «Бал у суботу 
ввечері». (Кіровоград). 22.20 —

Тираж 52 000.

Старі знайомі. (К). 23.20.— Те
левісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 20.00 — 
Господарі землі, (К).

СЕРЕДА, 17 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 11.00 — Тсле- 
вісті. (К). Н.Ю — Українське 
кольорове телебачення. Кіно
журнал «Мистецтво України». 
(К). 12.05 — Кіножурнал та
художній фільм «Герой нашо
го часу», «Бела». (Кірово
град). 16.50 — «Слово честі». 
Вистава Харківського держав
ного театру ляльок ім. Круп- 
ської. (Харків). 17.40 — Теле
вісті. (К). 18.00 — Наша про
грама. (Кіровоград). 18.05 — 
«Гумористична пауза». (Кіро
воград). 18.13 — Художній
фільм «Герой нашого часу», 
«Бела». (Кіровоград). 20.05 — 
На четвертому Міжнародному 
конкурсі ім. Чайковського. 
(М). 21.00 — Українська кіно- 
ііанорама. (К). 22.35 — В ефірі 
— «Молодість». (М). 23.25 — 
Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00 - 
Республіканська ф|зико-мате- 
матична школа. (К). 18.30 —
«Природа I люди». (Дніпро
петровськ). 18.00 — ФІльм-кон- 
церт. (К).

Иа екрані — 
«Мексіка 70»

На просьбу читачів «Молодо
го комунара» публікуємо пе
редбачуваний розклад телеві
зійних трансляцій із Мсксіки в 
дні чемпіонату світу:

14 червня. 1/4 фіналу 20.55— 
22.45.

15 червня. 1/4 фіналу. 19.30 — 
21,15 (в запису).

18 червня. Перший півфінал. 
Вечір (н запису).

18 червня. Другий півфінал.
19.30 — 21.15 (п запису).

21 червня. Матч за 3-є місце
10.30 — 12.00 (п запису).

2| червня. Фінальний матч 
20.55 - 23.00. X

Чаг телепередач москоь-* 
ськнй. В запису транслюються 
матчі, як] проводяться напере
додні.

Редактор В, ПОГРІБНИЙ.
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