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Велиний Жовтень запалив незгас
ний вогонь революційної боротьби, 
боротьби за світлу днину всього люд
ства. Народи і континенти, вівчарі 
високогірних пасовищ і шахтарі най
глибших копалень — всі, хто нале
жить до класу чесного трудящого лю
ду, сьогодні сповнені глибокої вдчч-
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ності Жовтню, який відкрив двері у 
світ соціалізму, світ жигтя без екс
плуатації, насиЕля, гноблення світ 
творчості і добра.

— ХАЙ ЖИВЕ ВЕЛИКИЙ ЖОВТЕНЬ, 
ЯКИЙ ВІДКРИВ НОВУ ЕПОХУ ВСЕ
СВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ — ЕПОХУ РЕВО
ЛЮЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ СВІТУ, ПЕ
РЕХОДУ ВІД КАПІТАЛІЗМУ ДО СОЦІА
ЛІЗМУ.

І при цьому вдячні покоління тру«' 
дящих світу згадують ім’я людини, 
яна стала на чолі борців, що штур
мом взяли уперше в світі ’ мури на
сильницького класу, заклали підвали
ни першої на землі пролетарської со
ціалістичної держави і вказали шлях 
народам до світлої комуністичної 
доби.

— ХАП ЖИВЕ У ВІКАХ ІМ'Я І СПРА
ВА ВОЛОДИМИРА ІЛЛІЧА ЛЕНІНА!

Тільки працею самовідданою, твор
чістю кипучою, боротьбою за пере
могу комуністичних ідеалів можна до
вести суспільну і особисту вірність

ленінським заповітам. Небаченої 
енергії, натхнення, настійного праг
нення вимагають нині здійснення 
рішень XXIV з’їзду КПРС, завдань, де
в’ятої п’ятирічки — п’ятирічки зро
стання могутності Радянської держа
ви, добробуту народів СРСР. І тому 
партія звертається:

— ТРУДЯЩІ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ’ 
ШИРШЕ РОЗМАХ СОЦІАЛІСТИЧНОГО 
ЗМАГАННЯ ЗА ЗДІЙСНЕННЯ ІСТО
РИЧНИХ РІШЕНЬ XXIV З'ЇЗДУ КПРС. 
ЗА УСПІШНЕ ВИКОНАННЯ ПЛАНІВ 
ДЕВ'ЯТОЇ П'ЯТИРІЧКИ!

Ми живемо в час цілновитої впев
неності. Нашим надіям і планам ра
дянська дійсність, Велиний Жовтень 
надали велику радість їх здійснення. 
Плани п’ятирічки. Вони будуть ви
конані з успіхом. Бо запорука тому 
не тільки трудовий ентузіазм, а й не
погасна, народжена в революційній 
боротьбі та боях за незалежність со
ціалістичної Батьківщини дружба ра
дянських народів. І тому напередодні 
Жовтня, напередодні величної дати — 
50-річчя створення СРСР ми чуємо:

— ХАИ ВІЧНО ЖИВЕ 1 ПРОЦВІТАЄ 
НЕПОРУШНА БРАТЕРСЬКА ДРУЖБА 
НАРОДІВ СРСР — ВЕЛИКЕ ЗАВОЮ
ВАННЯ ЛЕНІНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ КПРС!

Приклад невтомного служіння на
роду старшого покоління с взірцем 
для Ленінсьного комсомолу, юнаків і 
дівчат нашої Вітчизни. Снільки чуємо 
сьогодні про творчу ініціативу комсо
мольців і молоді, спрямовану на даль
ше поліпшення виробництва, випуску 
продукції, підвищення її якості. До 
голосу молодіжних виробничих колек
тивів прилучають І свій заклик ком
сомольці заводу «Червона зірка», мо
лоді робітники Олександрійського 
електромеханічного заводу: «П’яти
річку — за три з половиною роки!», 
«П’ятирічку — за чотири роки!», 
«Шість робочих днів — за п’ять!»

— ХАИ ЖИВЕ ЛЕНІНСЬКИЙ КОМ
СОМОЛ — ВІРНИЙ ПОМІЧНИК І РЕ
ЗЕРВ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ, ПЕРЕ
ДОВИЙ ЗАГІН МОЛОДИХ БУДІВНИ
КІВ КОМУНІЗМУ!

Комсомольці ( молодь, юна зміна 
глибоко цінують довір’я партії, відпо
відають на турботу радянського на
роду про долю підростаючого поко
ління новим виявом сумління і моло
дечого дерзання в праці і пісні, в 
навчанні, політичному загартуванні. 
Тим-то сьогодні вони щиро відгукую
ться на звернутий до них заклик:

— КОМСОМОЛЬЦІ, ЮНАКИ 1 Д1В- 
ЧАТА1 НАПОЛЕГЛИВО ОВОЛОДІВАЙ
ТЕ МАРКСИСТСЬКО - ЛЕНІНСЬКОЮ 
ТЕОРІЄЮ, ВИСОТАМИ НАУКИ, ТЕХ
НІКИ і культури: будьте в пер
ших РЯДАХ БОРЦІВ ЗА УСПІШНЕ 
ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ XXIV З'ЇЗДУ 
КПРС!

— ПІОНЕРИ 1 ШКОЛЯРІ! ПАЛКО 
ЛЮБІТЬ РАДЯНСЬКУ БАТЬКІВЩИНУ, 
ДОБРЕ ВЧІТЬСЯ, ОВОЛОДІВАЙТЕ '! 
ТРУДОВИМИ НАВИКАМИ! ГОТУЙТЕСЬ 
СТАТИ АКТИВНИМИ БОРЦЯМИ ЗА 
СПРАВУ ЛЕНІНА, ЗА КОМУНІЗМІ

Нам, молодим, є на кого рівнятись. 
Тисячі і тисячі людей, наполегливої 
праці, а серед них і трудівнини орде
ноносної Кіровоградщини за успіхи 
у восьмій п'ятирічці нагороджено ор
денами і медалями. їх відблиски, то 
для нас зорі для вірного дорогоа <азу 
в житті, у праці і навчанні. Ми, мо
лоді, з гордістю проголошуємо палні 
слова шани до партійного закличу;

— СЛАВА ПЕРЕДОВИМ ЛЮДЯМ 
ПРАЦІ І НОВАТОРАМ ВИРОБНИЦТВА!

Партія вчить нас ленінському розу
мінню священного почуття інтерна
ціоналізму. Комсомольці і молодь з 
тими, хто бореться за свою незалеж
ність, з тими, хто викоиває і бореться 
з класом експлуататорів і поневолю
вачів, якому перший бій дав Великий 
Жовтень. І тому ми повторюємо:

— ТРУДЯЩІ ВСІХ КРАЇН! АКТИВ
НІШЕ БОРІТЬСЯ ПРОТИ АГРЕСИВНОЇ 
ПОЛІТИКИ ІМПЕРІАЛІЗМУ, ЗА МИР 
ДЕМОКРАТІЮ, НАЦІОНАЛЬНУ НЕЗА
ЛЕЖНІСТЬ І КОМУНІЗМІ

Зустрічаючи славний Жовтень но
вими трудовими дарунками, новими 
успіхами в навчанні, ми йдемо під 
гаслом:

— ПІД ПРАПОРОМ А1АРКСИЗМУ- 
ЛЕНІН13МУ, ПІД КЕРІВНИЦТВОМ КО
МУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ — ВПЕРЕД ПО 
ЛЕНІНСЬКОМУ ШЛЯХУ. ДО ПЕРЕ’ЛО-

| І ГИ КОМУНІЗМУ!

------------- = ВСЕСОЮЗНИМ ЗЛІТ СТУДЕНТІВ

ВЧИТИСЯ, ПРАЦЮВАТИ І БОРОТИСЯ ПО ЛЕНІНУ!
Юність — майбутнє нашої країни, 

XXIV з'їзд КПРС закликав радянських 
юнаків і дівчат іти в перших лавах бор
ців за високу культуру виробництва, за 
утвердження комуністичних ідеалів. 
Центральне завдання комсомолу, під
креслюється в резолюції з’їзду на Звіт
ну доповідь Центрального Комітету пар
тії,— виховувати молодь в дусі кому
ністичної ідейності, радянського патріо
тизму, інтернаціоналізму, високої ор
ганізованості і дисциплінованості, вести 
серед молоді активну пропаганду до
сягнень і переваг соціалістичного ладу, 
добиватися, щоб кожна молода людина 
була активним будівником нового сус
пільства.

Тому, як швидше і краще виконати ці

Промова
Дорогі товариші!
Молоді наші друзі!
Дозвольте від імені Центрального Ко

мітету Комуністичної партії поздоровити 
вас з відкриттям Всесоюзного зльоту 
студентів і передати вам, усьому багато
мільйонному загонові радянського сту
дентства палкий привіт і побажання успі
хів. (Тривалі оплески).

Признаюсь, я з радістю прийняв за
прошення виступити на ваших зборах. 
Зустріч з юністю, яка уособлює майбут
нє нашої країни, завжди приємна справа. 
Тим більше це стосується вас, бойового 
авангарду славного радянського сту
дентства.

Ваш зліт зібрався незабаром після 
XXIV з’їзду нашої партії. І це не випад
ково.

Виконання грандіозних планів, накрес
лених з’їздом, вимагатиме напруженої 
праці партії і всього народу. При цьому 
треба пам’ятати, що сам характер праці 
радянських людей змінюється буквально 
на наших очах. Те, що роблять сьогодні 
рядовий робітник на заводі, колгоспний 
механізатор, ще в недавньому минулому 
вважалось доступним лише технікові або 
інженерові. Так просунулися вперед на
ша наука і техніка, зросла професійна 
майстерність людей. А життя йде вперед, 
йде дуже швидко. І воно ставить до нас, 
ДО кожної радянської людини дедалі 
вищі вимоги.

Наша партія добре бачить усі ці про
цеси. Рішення XXIV з’їзду висунули над
звичайно важливе завдання найбільш 
повно й органічно поєднувати переваги 
нашого соціалістичного ладу з досяг
неннями науково-технічної революції. А 
ДЛЯ цього треба виховати відповідні 
кадри, створити великі загони нових спе- 

важливі завдання, поставлені Комуніс
тичною партією, присвячений Всесоюз
ний зліт студентів, що відкрився 19 
жовтня в Москві, у Великому Кремлів
ському палаці. В залі засідань Верхов
ної Ради СРСР зібрався цвіт радянського 
студентства — юнаки і дівчата, які здо
були велику повагу відмінними успіха
ми в навчанні і активною громадською 
роботою; гвардійці будівельних загонів 
і ударних комсомольських будов, моло
ді дослідники. Тут також студенти-від- 
мінники із зарубіжних країн, що навчаю
ться в радянських вузах.

Бурхливими оплесками, стоячи, учасни
ки зльоту сердечно, вітають появу в 
президії товаришів Л. І. Брежнєва, В. В. 
Гришина, А. П. Кириленка, Ф. Д. Кула-

товариша
ціалістів, які були б спроможні розв'я
зувати дедалі більші й складніші завдан
ня комуністичного будівництва.

Рішення XXIV з’їзду немов би вруча
ють радянській л'.олоді естафету науко
во-технічного і соціального прогресу. 
З'їзд закликав юнаків і дівчат Радян
ської країни йти в перших лавах борців 
за високу культуру виробництва і жит
тя, за утвердження комуністичних норм 
у нашій дійсності.

І, звичайно, товариші, цей заклик пов- 
ною мірою стосується і вас, радянських 
студентів. Адже ті, хто сьогодні вчиться 
в університетах, інститутах, середніх тех
нічних учбових закладах, — це і є люди, 
які в найближчому майбутньому мають 
взяти активну, творчу участь у виконан
ні наших планів. Виконання дев'ятого 
п’ятирічного плану — це спільна справа 
партії і народу. І радянське студентство 
покликане внести свій вклад у цю велику 
справу. (Оплески).

Тут, у цьому залі, сидять завтрашні ке
рівники виробництва, життєво важливих 
для країни науково-дослідних інститутів 
і установ. Тут сидять майбутні вихователі 
нових поколінь, творці нових культурних 
цінностей. Ви маєте продовжити роботу, 
яку почало покоління Жовтня, роботу, 
яку продовжило покоління перших п’я
тирічок, плоди якої героїчно відстоювали 
від ворога солдати Великої Вітчизняної 
війни.

У старий час, дорогі друзі, здобуття 
вищої освіти було доступне лише дуже 
небагатьом. Ви про це добре знаєте. 
І тільки наш соціалістичний лад широко 
відчинив двері учбових закладів перед 
дітьми робітників і селян. їм, першим 
радянським студентам, було нелегко. 
Багато хто прийшов тоді у вузи через 

кова, Д. С. Поляьського, М. А. Суслова, 
П. Н. Демічева, Д. Ф. Устинова, І. В. 
Капітонова, К. Ф. Катушева, Б. М. По- 
номарьова.

Разом з ними в президії — міністри, 
вчені, уславлені воєначальники, пред
ставники Ленінського комсомолу, ра
дянського студентства, космонавти.

Зліт відкриває перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Є. М. Тяжельников. Від імені 
присутніх він сердечно вітає Генераль
ного секретаря ЦК Комуністичної партії 
Радянського Союзу Л. І. Брежнєва, чле
нів і кандидатів у члени Політбюро ЦК 
КПРС, секретарів ЦК КПРС. Під бурхли
ві оплески учасників зльоту керівникам 
Комуністичної партії і Радянського уря
ду вручають букети квітів.

Л. І. БРЕЖНЄВА
робітфаки, лише недавно опанувавши 
грамоту, прочитавши тільки перші книж
ки, доторкнувшись лише до азів культу
ри. Але пристрасне бажання вчитися, 
стати активними будівниками нового сві
ту зробило їх справжніми спеціалістами.

Це було перше покоління радянсокої 
інтелігенції. Вчорашні робітфаківці стали 
інженерами і агрономами, вчителями і 
лікарями, партійними і громадськими 
діячами, профспілковими працівниками і 
дипломатами. їх знання і праця відігра
ли величезну роль у перетворенні нашої 
країни в могутню передову соціалістич
ну індустріальну державу.

У дні Великої Вітчизняної війни десят
ки тисяч студентів, відклавши книги і 
конспекти, взяли в руки зброю і разом 
з усім народом стали на захист Батьків
щини. Вони не встигли одержати інсти
тутських дипломів, але на полях боїв 
заслужили атестати мужності і героїзму. 
(Тривалі оплески). Вони не встигли одер
жати університетських значків, але їхні 
груди прикрасили бойові ордени і ме
далі.

І ледве відгриміли роки війни, прямо 
в гімнастерках, у солдатських шинелях 
вони повернулися в аудиторії, щоб за
кінчити освіту. Вища школа надовго за-

ПОКЛАДЕННЯ ВІНКІВ
19 жовтня представники делегацій Всесоюзного зльоту студентів поклали 

вінок і червоні гвоздики до Мавзолею В. І. Леніна. На стрічці вінка напис: 
«Великому В. І. Леніну від учасників Всесоюзного зльоту студентів».

Потім посланці студентства поклали вінок до могили Невідомого солдата. 
На стрічці написано: «Героїчним захисникам Батьківщини». Букети квітів лягли 
до урн з священною землею міст-герсїв і Брестської фортеці-героя

(ТАРС).

Є. М. Тяжельников повідомляє, що в 
залі присутні понад 2500 делегатів —? 
представників усіх вузів нашої країни. 
Від імені ЦК ВЛКСМ і колегії, Міністер
ства вищої і середньої спеціальної осві
ти СРСР він оголошує Всесоюзний зліт 
студентів відкритим.

У зал вносять прапор Центрального 
Комітету ВЛКСМ. Під бурхливі оплески 
обирається почесна президія зльоту в 
складі Політбюро ПК КПРС.

Слово надасться Генеральному секре
тареві ЦК КПРС товаришеві Л. І. Бреж
нєву. Учасники зльоту зустрічають йо-о 
бурхливою, довго не стихаючою ова
цією, вигуками «КПРС — слава!», «Ленін
ському Центральному Комітетові — 
слава!».

пам'ятає образ студента-фронтовика. 
Його загострене почуття відповідальнос
ті і працьовитості, його громадянський 
темперамент і партійна принциповість 
були чудовим прикладом для багатьох 
наступних поколінь студентства. (Оп
лески).

Сьогодні студентська аудиторія -нашої 
країни — це майже п’ять мільйонів сту
дентів вузів, це — майже чотири з поло
виною мільйони учнів середніх спеціаль
них шкіл, училищ, технікумів. Наше ра
дянське студентство — це плоть від 
плоті, кров від крові робітників, селян, 
трудової інтелігенції, — словом, тих, хто 
своєю працею робить можливим прилу
чення молоді до висот знань. (Тривалі 
оплески).

З почуттям законного задоволення мо
жемо ми сказати тепер, що створена за 
роки Радянської влади система підготов
ки кадрів в основному задовольняє по
треби країни, дає змогу забезпечувати 
кваліфікованими спеціалістами всі галузі 
матеріального виробництва і духовного 
життя.

На світанку соціалізму Володимир 
Ілліч Ленін мріяв про те, щоб Батьків-

(Продовження на 2-й стор.).
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2 стор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ £2 жовтня 1М1 року.

(Продовження. Поч. на 1-й стор.), 
щина наша стала країною суспільної 
письменності. Це завдання давно вже 
розв'язано. Тепер ми вийшли на нові 
рубежі — завершуємо перехід до за
гальної середньої освіти. Широким кро
ком іде вперед і наша вища школа. 
Вдумайтеся в одну тільки цифру: на 
кінець нинішньої п’ятирічки майже ко
жен десятий громадянин СРСР матиме 
диплом про закінчення вищого або се
реднього спеціального учбового закла
ду. (Оплески). А тим часом лише якихось 
три — чотири десятиріччя тому ми не на- 
смілюзались навіть загадувати, — коли 
настане такий час!

Але, ззичаЯно, товариші, багато чого 
в справі вищої освіти у нас ще треба по
ліпшити. Про це ми говорили на XXIV 
з'їзді нашої партії.

Наука і її практичне застосування в 
житті розвиваються тепер такими темпа
ми, що багато що з назїть недавно знай
деного, відкритого нерідко застаріває 
раніше, ніж потрапляє а підручники та 
курси лекцій. Справедливо кажуть: копи 
б людина, що закінчила вуз п'ятнад
цять— двадцять років тому, не продов
жувала займатися самоосвітою, вона бу
ла б у наші дні безнадійно відсталим 
працівником. Але це означає також, що 
оператизно і постійно має провадитись 
і робота по дальшому вдосконаленню 
змісту й методів викладання у вищій 
школі, по зміцненню матеріально-техніч
ної бази, зузіз і технікумів.

Треба, мабуть, подумати також про те, 
як забезпечити рівномірніше укомплек
тування вузів кваліфікованими науково- 
педагогічними кадрами, ретельніше під
ходити до підготовки відповідних спе
ціалістів. Немале значення має також 
раціональне розміщення учбових закла
дів, яке враховувало б перспективи роз
витку продуктивних сил у різних еконо
мічних районах країни та демографічні 
фактори.

За останні роки чимало було зроблено 
для забезпечення ширшого припливу у 
вищі учбові заклади робітничої і селян
ської молоді. Такий підхід повністю ви
пливає з політики партії, спрямованої на 
зближення робітничого класу, колгосп
ного селянства і інтелігенції, на зміцнен
ня соціальної єдності нашого суспільства. 
З великим задоволенням наш народ 
зустріз такий важливий захід, як ство
рення при вузах підготовчих відділів, 
перший випуск яких уже влився в ряди 
нашого студентства. (Оплески).

Мені приємно повідомити вас, що 
Центральний Комітет партії і уряд, від
повідно до Директив XXIV з’їзду КПРС, 
цими днями прийняли важливе рішення, 
яке передбачає значне поліпшення мате
ріальних і житлово-побутових умов сту
дентів вищих учбових закладів і учнів 
середніх спеціальних учбових закладів. 
(Тривалі оплески). Мається на увазі, зо
крема, підвищити розміри стипендій 
студентам вузів і учням технікумів. (Оп
лески). Передбачено також будівництво 
великої кількості нових студентських 
гуртожитків, істотне поліпшення медич
ного і санаторно-курортного обслугову
вання, організації харчування, розвиток 
спортивної бази. (Тривалі оплески). Тіль
ки на підвищення стипендій і розширен
ня кількості стипендіатів держава додат
ково виділяє а цій п’ятирічці півтора 
мільярда карбованців. (Оплески).

Ми впевнені, що це приведе до даль
шого поліпшення підготовки кадрів спе
ціалістів. буде новим стимулом до підви
щення активності нашого студентства — 
активності в здійсненні рішень XXIV 
з’їзду партії, в навчанні і науці, а праці 
і спорті. Одним словом, ми вважаємо, 
що це виправдані, «рентабельні» вкла
дення! (Тривалі оплески). Важпизо тіль
ки, щоб виділені кошти були використані 
найбільш ефективно і раціонально. По
дбати про це повинні керівники учбових 
закладів, відповідні Міністерства і еі- 
до/йсгва, партійні, профспілкові і комсо
мольські органи.

Але, товариші, хоч як ці органи або 
установи дбатимуть про успіхи вищої 
школи, такі успіхи не прийдуть, якщо 
самі ви, студенти, не внесете в цю спра
ву свій вирішальний вклад.

Власне кажучи, ваша суспільна відпо- 
оідальнісгь як дорослих людей починає
ться з того самого моменту, коли ви пе
реступаєте поріг вищої школи. Адже 
студентська пора — це че тільки підго
товка до завтрашнього дня, не просто 
чекання його. Це вже сьогодні — яскра
ве, змістовне життя. Це напружена, 
творча праця, активна громадська ро
бота.

Латинське слово «студент»
розшифровують як «той, хто старанно 
працює, прагне знань». Так, 
призначення г——•-і-і

словники

головне 
призначення студента — вчитися. Це 
ясно кожному. Проте конкретний зміст 
цього поняття не пишазся незмінним, і 

в наші дні воно змінюється як ніколи 
швидко. Як вчитися, чого вчитися, як ви
брати і засвоїти головне в океані відо
мостей, що мають відношення до вибору 
професії?

Але це аж ніяк не риторичні питання.
Ви готуєтесь до того, щоб стати спе

ціалістами своєї справи на тій або іншій 
ділянці трудового фронту. І вашим орі
єнтиром у навчанні повинні бути ті ви
моги, які ставить сьогодні життя до ра
дянського спеціаліста, до активного 
учасника комуністичного будівництва.

Радянський спеціаліст сьогодні — це 
людина, яка добре оволоділа основами 
марксистсько-ленінського вчення, ясно 
бачить політичні цілі партії і країни, має 
широку наукову і практичну підготовку, 
досконало володіє своєю спеціальністю.

Радянський спеціаліст сьогодні — це 
вмілий організатор, здатний на практиці 
застосувати принципи наукової організа
ції праці. Він уміє працювати з людьми, 
цінує колективний досвід, прислухається 
до думки товаришів, критично оцінює 
досягнуте.

І, звичайно, сучасний спеціаліст — це 
людина високої культури, широкої еру
диції, загалом, це справжній інтелігент 
нового, соціалістичного суспільстза. 
(Тривалі оплески).

Що ж потрібно для того, щоб досягти 
цього справді високого рівня?

Глибоко, в повному обсязі опануззти 
програмний матеріал вузу важливо, аб
солютно необхідно. Та одного цього ма
ло. Треба навчитися весь час вдоскона
лювати свої знання, виробляти навички 
дослідника, широкий теоретичний круго
зір. Без цього важко орієнтуватися в 
обсязі знань, який дедалі стає більшим, 
у зростаючому потоці наукової інфор
мації.

Процес навчання у вузі сьогодні все 
більше спирається на самостійну, близь
ку до дослідницької, діяльність студента. 
Масовою стапа участь студентів у науко
вих гуртках і семінарах, як ніколи ши
рокої популярності набули конкурси і 
виставки наукових робіт. І це добре!

Хочу особливо підкреслити, дорогі 
друзі: творчо освоїти спеціальність, ста
ти активним учасником нашого комуніс
тичного будівництва, провідником полі
тики партії в масах можна, лише опану
вавши марксистсько-ленінську теорію. 
Вчення марксизму-ленінізму — це осно
ва, невід’ємна складова частина знань 
спеціаліста будь-якого профілю.

Вірність марксизму-ленінізму, проле
тарському інтернаціоналізму — це 
благородна традиція нашої партії, нашо
го комсомолу, яку вища школа поклика
на всемірно зміцнювати і збагачувати. 
(Тривалі оплески). Радянське студент
ство — передовий загін молоді світу. 
Воно разом з своїми ровесниками з ін
ших країн активно бореться проти імпе
ріалізму, за соціальну справедливість, за 
краще майбутнє для всіх народів. І це — 
велика, висока якість нашого радянсько
го студентства! (Оплески).

Товариші! Набувати потрібних знань, 
виховувати в собі необхідні для радян
ського спеціаліста якості вам допомага
ють ваші вчителі. У нас тисячі чудових 
працівників: викладачів, доцентів, про
фесорів. Де б вони не працювали: у зна
менитому, з славною історією універ
ситеті чи в новому інституті, біографія 
якого тільки починається, їхня праця, 
їхній досвід їхні знання — неоціненний 
капітал для нашого суспільства. (Оплес
ки) В багатьох вищих учбових закладах 
склалися великі наукові школи. їх очо
люють видатні вчені країни, чиї імена 
с.ановлять гордість вітчизняної і світо
вої науки.

Великий вчений, справжній педагог 
повторює себе в своїх учнях. Учень пе
реймає ідейну переконаність учителя, 
його ставлення до праці, наукову еру
дицію, методику роботи. Будьте ж гідні 
своїх наставників, друзі. Дайте їм най
вищу радість, яку може відчути вчитель: 
свідомість того, що учень перевершив 
його! (Бурхливі, тривалі оплески).

Одним словом, друзі, ленінський ло
зунг: «Вчитися, вчитися і вчитися?» лишає
ться для вас і сьогодні найважливішим, 
найактуальнішим лозунгом життя! (Три
валі оплески).

Але ми не можемо, не маємо права 
забувати й іншого ленінського заклику: 
заклику до того, щоб гроцес навчання 
відбувався рука в руку з процесом ко
муністичного виховання. Ясна річ, ці два 
процеси на практиці повинні зливатися 
воєдино. Однак це не приходить само 
по собі. Про це треба дбати і дбати по
всякчас як у ході викладання наук, гак і 
в організації громадського життя вузів. 
Величезну роль у цій справі покликані 
відігравати вузівські партійні і комсо
мольські організації.

Партійна організація університету чи 
інституту це політичний авангард чо- 

лективу, а вузівський партком — його 
бойовий штаб. У зв’язку з наданням пар
тійним організаціям вузів права контро
лю за діяльністю адміністрації їх роль а 
в усьому житті вищої школи зростає. 
Поза полем зору партійних організацій 
не повинне залишатись жодне принци- 
піальне питання роботи вищого учбозого 
закладу. Зміст навчальної роботи і до
звілля студентів, організація наукових 
досліджень, громадська робота і спорт — 
комуністам вузів до всього має бути 
діло.

Дрібниць у виховній роботі не буває і 
бути не може. Адже тут ідеться про од
ну з найскладніших і найвідповідальні
ших справ — про формування душ і ха
рактерів, про загартування сердець і 
розуму будівників майбутнього!

Партійні організації вузів працювати
муть тим успішніше, чим тісніший їх зв'я
зок з комсомольськими організаціями, 
чим краще вони вникають в їх життя, 
допомагають їх діяльності. Адже комсо
мольці — це переважна частина радян
ського -студентства.

Робота вузівських комсомольських ор
ганізацій — справа важлива і дуже від
повідальна. Справді, навчання в інституті 
або університеті вимагає від молодої 
людини системи в самостійних заняттях, 
а для цього потрібна сила волі, цілеспря
мованість. Товариська вимогливість, ви
могливість до себе й оточуючих, тверда 
самодисципліна, неухильне виконання 
основних вимог, що їх ставить навчаль
ний розпорядок, — такі неодмінні умови 
професійного і громадянського дозрі
вання майбутнього спеціаліста. І саме 
комсомол покликаний виховувати в сту
денті ці якості. А для цього треба доби
ватися створення в кожному учбовому 
закладі атмосфери творчості, захопле
ності, взаємодопомоги, яка б допомагала 
найповнішому розкриттю і розвиткові 
здібностей студента, спонукала його до 
пошуку, до постійного руху вперед.

Дедалі більшу роль у житті студент
ства покликані відігравати вузівські 
профспілкові організації. Турбота про 
правильну організацію навчального про
цесу, виробничу практику, про відпочи
нок студентів, про розвиток художньої 
самодіяльності, фізкультури і спорту, про 
хороші умови життя в гуртожитку, про 
матеріальну допомогу студентам, про 
створення у них доброго, робочого на
строю — все це, товариші, не дрібниці, 
а важлива умова успішного формування 
і виховання висококваліфікованих спе
ціалістів.

Ми кровно заінтересовані в тому, щоб 
студент ріс людиною з яскраво вираже
ною громадською жилкою, не мислив 
себе поза колективом. А це досягає
ться, як відомо, хорошою, діловою по
становкою громадської роботи. За 
останні роки рівень громадської роботи 
у вузах помітно підвищився. Партійні, 
комсомольські організації дбають про 
те, щоб вона була цілеспрямованою, 
різноманітною, змістовною. Знайдені і 
успішно розвиваються такі її форми, які 
дають юнакам і дівчатам можливість 
уже на студентській лаві випробувати 
свої сили з різних сферах трудової і 
суспільно-політичної діяльності.

Добре слово хочеться сказати в цьому 
зв’язку про студентів-активістів. Захоп
лені, пристрасні, безкорисливі — вони 
завжди попереду — в навчанні, в науко
вій роботі, в громадських справах. Пар
тійним комітетам, комсомольським орга
нізаціям треба подбати про рекоменда
цію кращих активістів до прийому в 
партію. (Тривалі оплески). Ми не сумні
ваємося, що вони з честю випраздають 
це високе довір’я! (Тривалі оплески).

Не можна не відзначити тут таку по
рівняно нову форму комсомольської 
самодіяльності, як студентські будівельні 
загони. Це — така форма виявлення і 
мобілізації енергії студентства, його ак
тивності, яка по-моєму, цілком відпові
дає і потребам нашого часу, і запитам 
самої молоді. Школу «третього семе
стру» пройшли сьогодні зже більше 
мільйона юнаків і дівчат. Участь в буді- 

загонах посіяла з 
насіння, яке дає 

вольних студентських 
душі молодих добре 
хороші сходи.

Робота цих загонів і 
що участь студента 
житті — це не гра з

ща раз доводить, 
в громадському 
самостійність, а 

повнокровна, практично корисна діяль
ність, яка багато дає молодій людині, 
розвиває почуття відповідальності, при
носить визнання суспільства. (Тривалі 
оплески). Свідченням цього є ордени і 
медалі, якими за ударну працю, за успі
хи в навчанні, в науці тільки в цьому 
році нагороджено п'ятсот студентів. 
(Оплески).

Мені особливо приємно повідомити 
вас, що за відмінне навчання, ударну 
працю, активну громадську діяльність 
всіх учасників зльоту нагороджено Ле-

нінськими ювілейними медалями. (Бурх
ливі, тривалі оплески, всі встають. Зап 
скандує: «Комуністичній партії Радян
ського Союзу — слава, слава, слава!», 
«Ура!»).

Дозвольте мені, товариші, сердечно 
поздоровити вас з цією високою і заслу
женою нагородою.

Центральний Комітет партії сердечно 
поздоровляє вас з цією високою і заслу
женою нагородою. (Бурхливі оплески). ~

Центральний Комітет партії впевнений, 
що все езоє життя ви будете вчитися 
працювати і боротися по Леніну! (Бурх
ливі, тривалі оплески).

Дорогі друзі! Студентська пора корот
ка — лише п’ять —шість років. А слід 
зона залишає на все житгя. Здобуте в ці 
роки — це та ноша, котра, як кажуть, 
плечей не тягне. Навпаки, чим вагоміший 
багаж знань, культури, громадських на
вичок, тим упевненіше йде людина по 
життю. (Тривалі оплески).

Минуть роки навчання, ви складете 
державні екзамени, захистите дипломи, 
позаду лишаться заліки і проекти. Але 
закінчення навчання — це тільки початок 
вашої трудової біографії. І куди б ви ке 
прийшли працювати, ви принесете з со
бою те, що вам щедро дали студентські 
роки, — ідейну переконаність, глибокі 
знання, любов до своєї професії, відда
ність своїй великій Батьківщині. (Бурхли
ві, тривалі оплески).

Хай же у ваших дерзаннях, у ділах і 
■ — с  ----------- -------— вашої
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чисті і

:-і слава!», 
Комітето-

виступив 
€. М. Тя-

і

мріях буде завжди живий дух 
студентської молодості, хай не остигає 
полум’я ваших сердець, хай чисті і 
благородні будуть ваші помисли. (Бурх
ливі, тривалі оплески).

Дозвольте побажати взм, дорогі друзі, 
відмінного навчання, здоров'я, щастя, 
великих успіхів на благородній ниві слу
жіння народові, великим ідеалам кому
нізму. (Бурхливі, тривалі оплески).

Хай живе славне радянське студент
ство — бойовий загін молодих будівників 
комунізму! (Бурхливі, тривалі оплески. 
Всі встають).

Хай живе Ленінський комсомол — вір
ний помічник Комуністичної партії! 
(Бурхливі, тривалі оппесни).

Слава героїчному радянському наро
дові — народоаі-творцю, народові-будів- 
нику! (Бурхливі, тривалі оплески).

Слава великій партії комуністів! 
(Бурхливі, тривалі оплески, які перехо
дять у палку овацію. Учасники зльоту 
стоячи скандують: «Ура!», «Комуністич
ній партії Радянського Союзу - 
«Ленінському Центральному 
зі — слава!».

Від імені учасників зльоту 
перший секретар ЦК 8ЛКСМ 
жельников. Він сказав:

— Всі ми щойно з величезним підне
сенням прослухали яскраву, глибоку і 
схвильовану промову Генерального сек
ретаря Центрального Комітету Комуніс
тичної партії Радянського Союзу това
риша Леоніда Ілліча Брежнєва. (Тривалі 
оплески). Цю чудову промову, ці заду
шевні слова партії разом з нами біля 
екранів телевізорів, біля радіоприйма
чів слухало все студентство нашої ве
ликої Батьківщини. (Оплески).

Дозвольте, дорогі товариші, вислови
ти Леонідові Іллічу Брежнєву, Цен
тральному Комітетові партії, Радянсько
му урядові нашу найщирішу подяку і 
синівську вдячність за повсякденну, чуй
ну, зворушливу увагу до Ленінського 
комсомолу, до молоді, до радянського 
студентства, за високі нагороди Бать
ківщини! (Бурхливі, тривалі оплески).

Ми урочисто запевняємо Центральний 
Комітет, Політбюро ЦК КПРС, Вас, Лео
ніде Іллічу, що молоде покоління Краї
ни Рад з честю виконає поставлені зав
дання, ще тісніше згуртується навколо 
нашої рідної Комуністичної партії і від
дасть усі свої сили, знання й енергію у 
боротьбі за втілення в життя історичних 
рішень XXIV з'їзду КПРС! (Бурхливі, 
тривалі оплески. Всі встають, лунають 
вигуки: «Комуністичній партії Радянсько
го Союзу — слава!».

Потім з доповіддю «Завдання вищої 
школи на сучасному етапі комуністично
го будівництва» на зльоті виступив мі
ністр вищої і середньої спеціальної 
освіти СРСР В. П. Єлютін.

Наш зліт студентів-зідмінників Радян
ського Союзу, сказав доповідач, зібрав
ся сьогодні у величному залі Великого 
Кремлівського палецу, а залі засідань 
Верховної Ради країни.

Разом з нами — керівники Комуніс
тичної партії і Радянського уряду. Це 
ще одне свідчення того, що з Радян- 
^оКОМу Союзі розвиткові вищої освіти 
приділяється постійна увага, що підго
товка спеціалістів — справа величезної і 
державної ваги, справа всього нашого 
народу.

(Продовження Ні 3-й стор.).



2 і жовтня 1971 року
„молодий КОМУНАР“І»..........  — _______

ВЧИТИСЯ, ПРАЦЮВАТИ І БОРОТИСЯ

не ТІЛЬКИ ЛЮ-

(Продовження).
Почуття великої гордості за Батьків

щину, глибокої вдячності партії за пік
лування про радянську вищу школу спов
нений кожен з нас, перебуваючи зараз 
у залі великого Кремлівського палацу, 
який на ці години став «головною сту
дентською аудиторією»,

Всі ми з величезною увагою тільки 
що слухали промову Генерального сек
ретаря ЦК КПРС Леоніда Ілліча Брежнє
ва, промову, пройняту батьківським пік
луванням про наше славне студентство. 
В ній дано високу оцінку успіхам в ово
лодінні знаннями, участі студентів у 
суспільно корисній праці і суспільно-по
літичному житті країни.

Леонід Ілліч Брежнєв поставив перед 
Нами завдання величезної політичної і 
державної ваги. Можна з усією певніс
ть сказати, що нинішній форум студен
тів відіграє важливу роль у виконанні 
цих завдань, у здійсненні накреслень 
партії.

На Всесоюзний зліт зібралися пред
ставники радянського студентства, які 
здобули велику повагу відмінними ус
піхами в навчанні і активній громадській 
роботі, студенти-відмінники вечірніх і 
заочних вузів, багато з яких уміло по
єднують успішне навчання у вузі з від
мінною роботою на виробництві, буду
чи й ударниками комуністичної праці, 
відмінники-курсанти вищих військових 
учбових закладів.

Ми особливо високо цінимо їх зусил
ля. В цьому залі присутні студенти-депу- 
тати Верховних Рад республік, обласних, 
міських і районних Рад, комсомольські 
ватажки, наші чудові лектори, пропаган
дисти, активні учасники наукових дослід
жень, ударних комсомольських будов. 
Тут же студенти-відмінники із зарубіж
них країн, які навчаються у наших ву
зах.

Студенти-відмінники—це
ди, що досягли великого успіху в нау
ках, але й люди високої громадянської 
активності, — це гордість нашої вищої 
школи.

Від імені Міністерства вищої і серед
ньої спеціальної освіти СРСР, від про
фесорів і викладачів, від усіх працівни
ків вищої школи країни В. П. Єлютін пе
редає присутнім палкий привіт і поба
жання дальших успіхів.

Говорячи про величні завдання, які 
егоять перед радянським народом у 
дев’ятому п’ятиріччі, доповідач підкрес
лив, що значний вклад у цю справу по
кликані внести вища і середня спеціаль
на школа. Діяльність її завжди була під
порядкована виконанню настанов партії 
Î уряду, спрямованих на дальший розви
ток освіти, наукових досліджень, забез
печення науково-технічного, культурно
го і соціального прогресу.

Турботами партії ! уряду в нашій краї
ні створено нову, найпрогреСивнішу і 
«айдемократичнішу систему освіти, що 
грунтується на строго науковому підхо
ді до змісту і організації навчання. Ра
дянська школа прищеплює майбут
нім спеціалістам високі гуманістичні яко
сті служіння народові, виховує їх пат
ріотами й інтернаціоналістами, активни
ми борцями за перемогу ідей науково
го комунізму.

Заповіт В. І. Леніна — дати увесь за
пас знань, нагромаджених людством, на
родові — робітникам і селянам — стаз 
керівним в роботі нашої школи, всіх 
наших учбових закладів. Тепер у народ
ному господарстві зайнято 17 мільйонів 
чоловік, які закінчили вузи і технікуми. 
Тільки за роки восьмої п’ятирічки під
готовлено понад 7 мільйонів спеціаліс
тів, в числі яких 2 мільйони 600 тисяч з 
зміною освітою.

Відповідно до Директив XXIV з'їзду 
КПРС у дев’ятій п’ятирічці буде підго
товлено 4 мільйони 600 тисяч спеціаліс
тів з вищою і 4 мільйони 40С тисяч з се
редньою спеціальною осеітсю. Підготов
ку їх здійснюють 812 вузів і 4250 техні
кумів країни. Кількісно завдання підго
товки кадрів розв’язується успішно. Го
ловною турботою є дальше підвищення 
яності навчання спеціалістів.

XXIV з’їзд КПРС сформулював істо
ричної ваги завдання-— «Органічно з єд
нати досягнення науково-технічної рево
люції з перевагами соціалістичної сис- 
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теми господарства». Це вимагає 
більше і більше спеціалістів 
фундаментальних наук для 1 
ти безпосередньо на виробницт
ві, спеціалістів, які швидше мО 
жуть сприймати результати * наукових 
відкриттів і використовувати їх у прак
тиці. Так, наприклад, широке впровад
ження автоматизованих систем управлін 
йя з народне господарство викликало 
різке збільшення потреби в спеціалі 
тах з прикладної математики. Фунда-

ментальні науки стають безпосередньо 
необхідними в народному господарстві.

Зростання завдань комуністичного бу
дівництва, прискорення темпів науково- 
технічного прогресу висувають перед 
вищою школою нові, вищі вимоги і в 
підготовці спеціалістів.

Кожний значний новий крок у науці і 
техніці повинен діставати відображення 
в навчальному процесі. Більше того, 
підготовка спеціалістів повинна прово
дитись згідно з даними наукового про
гнозування.

Спеціалісти, які закінчують в цій п’я
тирічці вищі учбові заклади, братимуть 
активну участь у розвитку науки, техні
ки і культури в останній чверті XX і на 
початку XXI століття. Тому дуже важли
во, щоб в навчальному процесі дістава
ли відображення не тільки найближчі, 
але й віддалені перспективи розвитку 
науки і техніки.

У вищій школі багато робиться для 
вдосконалення змісту навчання. Це діс
тає відображення в навчальних планах і 
Програмах, у підручниках і навчальних 
посібниках. По найважливіших напрямах 
науки і техніки вводяться нові спеціа
льності, створюються факультети, від
криваються інститути. У ряді учбових 
закладів введено такі спеціальності, як 
автоматизовані системи управління, при
кладна математика, економічна кіберне
тика, конструювання електронно-обчис
лювальних машин, економіка і організа
ція побутового обслуговування та бага
то інших.

Великих змін зазназ останнім часом 
і зміст сільськогосподарської освіти. Усі 
дисципліни сільськогосподарських спе
ціальностей тепер мають більш строгу 
наукозу основу. Вони включають дані 
сільськогосподарської науки і врахову
ють найновіші досягнення фізики, хімії, 
біології та інших природничих наук.

Радянські спеціалісти — це керівні 
працівники в усіх галузях суспільного 
життя, підкреслює В. П. Єлютін. Від їх 
дій і рішень багато залежить успіх тієї 
чи іншої справи, погодженість в діяль
ності різних підприємств і відомств. То
му вища школа повинна послідовно роз
ширяти і поліпшувати систему підготов
ки і перепідготовки управлінських кад
рів, організовувати економічну підготов
ку так, щоб студенти глибоко засвоїли 
теорію і практику управління, наукову 
організацію праці, нові методи плану
вання і економічного стимулювання, за
стосування економіко-математичних ме
тодів і сучасної обчислювальної техніки.

Питання наукової організації навчаль
ного процесу, оптимізації навчальних 
планів і програм, широкого впроваджен
ня у навчальний процес технічних засо
бів навчання і контролю є тепер най
більш актуальними проблемами вищої і 
середньої спеціальної школи.

Потім В. П. Єлютін спинився на ре
зервах дальшого підвищення різня нав
чання. Ми повинні добитись загального 
підвищення успішності, і ми можемо це 
зробити. Необхідно підвищити рівень 
всієї навчальної роботи і в системі на- 
вчанння без відриву від виообництва. 
Робітники, колгоспники, службовці, без
посередньо зайняті в народному госпо
дарстві, звичайно, мають менше часу 
для занять, і треба зробити так, щоб 
були використані повністю найкращі пе
дагогічні прийоми, найбільш кваліфіко
вані викладачі.

Невід’ємною частиною підготовки 
спеціалістів повинна стати діяльність 
студентів у лабораторіях, студентських 
конструкторських бюро і наукових гурт
ках. Участь у дослідній і конструктор
ській роботі розвиває у студентів ак
тивний підхід до оволодіння знаннями, 
озброює міцними назичками дослід
ження, формує науково-матеріалістич
ний світогляд, виховує потребу в по
стійному творчому пошуку, дає можли
вість виразніше бачити перспективи ко
муністичного будівництва.

У вузах нашої країни в науково-до
слідній і конструкторській роботі беруть 
активну участь близько 600 тисяч сту
дентів, або кожний четвертий студент 
денного відділення.

у Московському вищому технічному 
училищі імені Баумана, наприклад, сту
дентське наукове товариство налічує 
близько 2500. Московському авіаційному 
інституті — 2400, Воронезькому держав
ному університеті — 2100 студентів.

Великого поширення набули студент
ські наукові гуртки, які працюють під 
керівництвом досвідчених професорів і 
викладачів. Дедалі більшого значення 
набирають студентські теоретичні кон
ференції по актуальних проблемах су
часної науки.

Стало доброю традицією проведення 
олімпіад, конкурсів, виставок сгудент-

ських науково-дослідних робіт. Нзгро« 
маджено багатий досвід залучення сту
дентів до виконання завдань по госпо
дарських договорах. У багатьох вузах 
ця форма залучення студентів до науко
вих досліджень набрала значного роз
маху. Лише з 1969 — 1970 навчальному 
році впроваджено у виробництво понад 
4 тисячі студентських ообіт. Студентам 
видано 600 авторських свідоцтв. Ними 
опубліковано понад 7 тисяч наукових 
статей.

Тепер налічується понад 200 студент
ських конструкторських бюро. В них 
зайнято 25 тисяч чолозік, які виконують 
на замовлення підприємств, науково- 
дослідних інститутів та інших організа
цій конструкторські роботи на суму 
близько 14 мільйонів карбованців.

Завдання полягає зараз а тому, від
значив доповідач, щоб створити в най
ближчі два—три роки в усіх вузах краї
ни таку систему, при якій кожний сту
дент проходив би школу науково-тех
нічної творчості. Досвід наших передо
вих вузів підтверджує, що це — реальне 
завдання.

З кожним роком підвищується відпо
відальність викладачів за вдосконалення 
иавчально-виховного процесу, за розви
ток науки і техніки, продовжує промо
вець. Але поряд з цим сьогодні хоті
лося б сказати і про відповідальність са
мих студентів перед суспільством за 
своє навчання, за свою майбутню ді
яльність після закінчення вищого учбо
вого закладу. Можна сказати, що наші 
студенти навчаються в однакових умо
вах Проте рівень оволодіння нил*.и 
наукою нерідко буває дуже відмінним. 
Звичайно, тут відіграють роль здібності 
студентів. Але було б серйозною помил
кою все зводити тільки до цього.

Перед усіма галузями народного госпо
дарства поставлене завдання великої 
державної ваги — краще використати 
спеціалістів, розвивати їх наукову іні
ціативу з пошуках нових наукових рі
шень технічних і виробничих проблем.

Велике місце в доповіді зайняли про
блеми комуністичного виховання студен
тів, що є складовою частиною підготовки 
радянських спеціалістів.

Використовуючи величезний досвід 
політико-виховної роботи, вища школа, 
партійні і комсомольські організації ву
зів прагнуть до того, шоб посилити єд
ність навчання і виховання, зробити 
результати нашого ідейного впливу на 
майбутніх спеціалістів ще міцнішими, 
такими, що озброюють їх на творче 
розв’язання завдань комуністичного бу
дівництва.

Вирішальною умовою і засобом ідео
логічного виховання студентської молоді 
є формування у неї марксистсько-ленін
ського світогляду насамперед у пооцесі 
вивчення суспільних наук. Необхідно 
забезпечити глибоке творче вивчення 
матеріалу, щоб вивчене стало міцними 
переконаннями, шоб знання, одержані 
при вивченні суспільних наук, були ви- 
кооистані в практиці ще в студентські 
роки.

Ми живемо в умовах загострення 
ідеологічної боротьби між соціалізмом і 
капіталізмом, підкреслив В. П. Єлюгін. 
В цих умовах викриття антикомуиізму є 
нашим найпершим завданням. Ми пович- 
ні виховувати студентів так, щоб вони 
в будь-який час могли « давати рішучу 
відсіч всяким ідеологічним наскокам і 
перекрученням.

За останні роки вищі учбові заклади, 
керуючись рішеннями XXIII і XXIV з’їз
дів КПРС Постановою ЦК КПРС «Про 
заходи по дальшому розвитку суспіль
них наук і підвищенню їх ролі в кому
ністичному будівництві», здійснили ряд 
заходів, спрямованих на значне підви
щення рівня викладання суспільних на
ук. Важливу роль в цьому відношенні ві
діграли нові навчальні програми 
рії КПРС, філософії, політичної 
мії і наукового комунізму.

Тепер завданням першорядної 
глибоке вивчення всіма студентами і уч
нями документів XXIV з'їзду КПРС. Тре
ба добитись того, щоб суть рішень з’їзду 
партії, їх теоретичне і практичне значен
ня були засвоєні кожним студентом.

Ми з задоволенням відзначаємо, ска
зав доповідач, що радянське студент
ство незмінно стоїть на твердих марк
систсько-ленінських позиціях, виявляє 
дедалі більшу суспільно-політичну і тру
дову активність. Підвищується інтерес 
студентів до теоретично" марксистсько- 
ленінської спадщини, до вивчення пере
дової революційної теорії, зміцнюється 
їх переконаність у правильності політи
ки КПРС, виховується непримиренність 
до будь-яких проявів буржуазної ідео
логії.

Додержуючи ленінських заповітів, 
наше студентство виховується в дусі ра-
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дянського патріотизму і пролетарського 
інтернаціоналізму. Йому чужі будь-які 
прояви націоналізму і шовінізму. Все це 
з особливою силою виявилось у різно
манітних формах студентської творчості 
в період підготовки і проведення Ленін
ського ювілею та в ході всенародного 
змагання за гінду зустріч XXIV з їзду 
КПРС. У конкурсі на кращу студент
ську роботу з суспільних наук, присвя
ченому Ленінському ювілеєві, взяли • 
участь понад 700 тисяч студентів. Біль
шість їх робіт написана на високому 
ідейно-теоретичному рівні.

Цікавими формами активного залу
чення студентів у виховний процес є 
школи молодого лектора і факультети 
громадських професій. Нині вже важко 
знайти вищий учбовий заклад, де б не, 
були створені такі школи і факультети.

Останнім часом з ініціативи ЦК ЗЛКСМ 
з'явилась і така форма залучення сту
дентства до активної агітаційно-пропаган
дистської діяльності, як всесоюзні агіт- 
походи студентської молоді.

Формою суспільно-політичного вихо
вання молоді, яка повністю випраздалз 
себе, є Всесоюзний Ленінський комсо
мольський залік-

Сотні тисяч студентів є 
партійних, і____________
нових організацій. Велику і 
дентів обрано депутатами 
Рад республік і місцевих 
трудящих.

Радянська вища школа 
свою діяльність підготовкою 
лістів для нашої країни, а, викочуючи 
свій інтернаціональний обов’язок, готує 
кадри для соціалістичних країн і країн, 
що розвиваються. У наших вузах зараз 
навчається понад ЗО тисяч іноземних 
студентів з 130 країн.

Велику увагу поліпшенню матеріально- 
побутових умов нашого студентства 
приділяє ЦК КПРС і Радянський урпд, 
відзначив доповідач. З виступу Леоніда 
Ілліча Брежнєва ви вже знаєте про нову 
Постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про заходи по дальшому поліп
шенню матеріальних і житлово-побую- 
вих умов студентів вищих і учнів серед
ніх спеціальних учбових закладів». Від
повідно до цієї постанови збільшуються 
розміри стипендій, передбачено збуду- . 
вати в поточному п’ятиріччі 5 мільйо
нів 800 тисяч квадратних метрів гурто
житків. Це дасть можливість додатково 
надати місця в гуртожитках мільйону 
студентів вузів і учнів технікумів.

З великою любов'ю, сказав тоз. В. П. 
Єлютін наприкінці, виголошують оздвн- 
ські люди слово «студент». Це зрозумі
ло. Наші студенти — це діти народу, ді
ти робітників, колгоспників, діти радян
ської інтелігенції. Студенти — наше 
майбутнє, наша зміна, яка готується до 
відповідальної роботи в усіх галузях 
життя і діяльності суспільства, що будує 
комунізм.

Партія < народ постійно піклуються 
про радянське студентство. І наші сту
денти з величезною вдячністю сприй
мають це піклування і відповідають на 
нього підвищенням відповідальності у 
виконанні головного свого обов'язку, 
який заповідав великий Ленін, — вчи
тись, вчитись і вчитись, щоб гідно слу
жити партії, народові, нашій Батьків
щини

Дозвольте запевнити Центральний 
Комітет Комуністичної протії, що ми зро
бимо все, шоб забезпечити підготовку 
будівників комунізму, гідних великої 
епохи.

На трибуні — студентка Московського 
державного університету, ленінський 
стипендіат Алла Майорова. Партія 
Леніна, сказала вона, виояджає час в 
дорогу творчої, натхненної праці, не
втомного пізнання ' оомантики. безззч’т» 
ного служіння 
усього серця 
рідна партіє, ....... ..... ......
Комітет! Спасибі Вам. дорогий Леоніде 
Іллічу, за піклування і довір’я, вимог- 
ливість і увагу, зз нашу щасливу 
дентську юність!»

Студент вечірнього відділення Кому- ' 
нарського гіоничо-металуогійного інсси- 
туту, член ЦК Компартії України, Герой 

Шелест

активістами. . 
комсомольських і профспІл- 

кількість сту- 
до Верхознич 
Рад депутатів

не обмежує 
спеціз-

< 
(

любимій Вітчизні. Віц 
ми гоаооимо: «Спасибі, 
ленінський Центральний
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Соціалістичної Пргц; Григорій 
сказав:

— 14 жовтня Політбюро ЦК 
розглянуло проект п'ятирічного 
розвитку народного господарства СРСР 
на 1971 1975 роки. Проектами пл<)и;а
• бюджету передбачається виділення не- 
обхідних матеріальних і фінансових ре
сурсів на здійснення рішень XXIV з’їзду 
парти про дальше підвищення заробіт
но. плати, пенсій, стипендій і пільг за 
рахунок суспільних фондів спожизачнл. 
Це - новин прояв пікп™пн„я парт~ про 

(Закінчення на 4-й стор.).
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ВЧИТИСЬ, ПРАЦЮВАТИ І БОРОТИСЯ
(Закінчення), 

робітничий клас, радянський народ, мо
лодь. Від імені шахтарів Донбасу, всіх 
молодих робітників я запевняю Цен
тральний Комітет нашої партії, Вас, 
Леоніде Іллічу, в тому, що ми не пошко
дуємо сип для виконання намічених 
партією планів.

Я ріс, виховувався у комсомолі, і пи
шаюсь, що комсомол виховав мене си
ном партії великого Леніна, продовжу
вав промовець. Для мене партія, як і 
для мільйонів моїх ровесників, — це 
найдорожче, це ясна мета в житті, це 
народне щастя, комунізм.

Слово надається президентові Акаде
мії наук СРСР тричі Герою Соціалістич
ної Праці М. В. Келдишу.

Звертаючись до учасників зльоту, він 
сказав:

Ви зібрались для того, щоб обговори
ти питання, які хвилюють і вас і нас, 
старше покоління, питання підготовки 
спеціалістів, покликаних здійснювати 
дальше будівництво комуністичного су
спільства, гідно продовжувати славну 
справу своїх батьків.

У процесі розвитку радянського су
спільства партія на кожному етапі ста
вить перед нами нові завдання. Зараз 
вони визначені XXIV з’їздом Комуністич
ної партії і спрямовані на ще більше 
підвищення добробуту народу на основі 
прискорення технічного прогресу, при
скорення темпів розвитку промисловості 

і сільського господарства, дальшого 
вдосконалення нашої економічної і со
ціальної системи.

Сучасна епоха, підкреслив промовець, 
характерна тим, що наукові відкриття 
не тільки приводять до появи нових на
прямів у техніці, але й справляють 
безперервний і могутній вплив на всі 
процеси виробництва, і саме тому зараз 
добра підготовка потрібна не тільки 
кожному спеціалістові, але й взагалі 
кожному будівникові комунізму. Цей 
процес повсюдного проникнення науки 
в усі галузі людської діяльності, процес 
швидких змін у виробництві, в усьому 
укладі життя під впливом науки справед
ливо характеризується як науково-техніч
на революція.

Під впливом нових наукових відкриттів 
виробничі процеси змінюються надзви
чайно швидко. І не можна в наш час 
набути спеціальності на есє життя без 
постійного освоєння в дальшому того 
нового, що вносить науково-технічний 
прогрес. Разом з тим хоч би якими вели
кими були знання, вони можуть вияви
тись безплідними, коли ке навчитись їх 
використовувати на практиці.

Науковий прогрес, підкреслив М. М. 
Келдиш, надихає нас, вселяє в нас опти
мізм. Результати науки спростовують 
реакційну буржуазну ідею про вичерп
ність і обмеженість природних ресурсів. 
Наука відкриває нові, несподівані мож
ливості і незмірно більші ресурси, ніж 
це було відомо раніше.

На вересневому Пленумі 1965 року 
Центрального Комітету і на XXIV з'їзді 
партії було підкреслено важливість під
вищення рівня управління в усіх ланках 
розвитку нашого * суспільства. Це най
важливіше завдання може бути розв’я
зане тільки спільними зусиллями су
спільних і природничих наук, на основі 
глибоких технічних, економічних і соціо
логічних досліджень.

При розв’язанні не тільки загалоних 
питань розвитку народного господарства, 
але й конкретних питань технічного про
гресу надзвичайно важливий і економіч
ний бік. Не можна правильно розв'язу
вати питання використання нових досяг
нень науки без врахування зв'язаних з 
цим економічних процесів. На жаль, бу
ває ще й так, що недосить звертається 
уваги на цей бік справи. І в цьому разі 
відбувається затримка впровадження но
вих наукових результатів у практику. 
Саме тому надзвичайну важливість має 
недавно прийняте рішення Центрального 
Комітету партії про підвищення рівня 
економічної освіти не тільки спеціалістів, 
але і всіх трудящих.

Партія, комсомол, сказав на закінчен
ня президент Академії наук СРСР, вихо
вують нашу молодь у дусі радянського 
патріотизму і пролетарського інтернаціо
налізму, беззавітного служіння своєму 
народові, відданості великій справі ко
мунізму, справі прогресу і миру. Це є 
запорукою того, що радянське студент-

21 жовтил ІОН року

ПО ЛЕНІНУ!
ство з честю виконає великі завдання, 
які стоять перед ними.

• Потім на зльоті виступили Олександр 
Грищенко — член ЦК ВЛКСМ, секретар 
ком.тету комсомолу Ленп1НГР.апДХви. 
державного університету, Леонід Дави
денко - студент Білоруського держав
ного університету, Куралай Аккушкаро- 
ва __ член ЦК ЛКСМ Казахстану, сту
дентка Казахського державного універ
ситету, Хамідач Махкамова — студентка 
Ташкентського медичного інституту та 
інші.

Всі промовці висловили палку подяку 
Центральному Комітетові КПРС, Політ- 
бюро ЦК партії і Радянському урядові 
за повсякденне батьківське піклування 
про радянське студентство. Вони запев-: 
нили, що докладуть усіх сил і здібнос
тей, щоб стати висококваліфікованими 
спеціалістами, гідними будівниками ко
муністичного суспільства. Всі свої знан
ня, ударну працю, жар молодих сердець 
юність Країни Рад віддасть виконанню 
високих завдань, поставлених історич
ним XXIV з'їздом КПРС.

Своїми думками про патріотичне ви
ховання молоді поділився голова штабу 
Всесоюзного походу комсомольців і мо
лоді по місцях революційної, бойової І 
трудової слази радянського народу 
Маршал Радянського Союзу двічі Ге
рой Радянського Союзу І. С.

Всесоюзний зліт студентів 
роботу.

слави радянського народу 
двічі Гс 

Конєв. , 
продовжує

(ТАРС).

М__  вяхтї ]

аДРУЖНІЙ ВІЗИТ 
РАДЯНСЬКИХ 
військових 
КОРАБЛІВ
У РЕСПУБЛІКУ 
КУБА

рахунку 58 гектарів. Комсо
молець Михайло Шепета 
своїм трактором сіяв, вно
сив добрива, обробляв, а 
тепер копає буряки. Йо
му не соромно перед 

товаришами: врожай видався
хорошим — збирають близько 
300 центнерів з гектара, та й 
рядки, як шнурочки — різаних 
коренів нема.

— Ану, Мишко, пропусти 
трохи! — дає команду Андрій 
Карпович. — Він найстарший 
серед трьох. Вже тринадцять 
років механізатором. І наймо
лодшому — Михайлу — працю
вати з дядьком Андрієм — зна
чить, переймати досвід.

— Як настрій? — беру Інтер
в’ю у Михайла Шепети.

7 ші дні хлопці зарекомендува
ли себе непогано Хоч би взя
ти екіпаж, очолюваний комсо
мольцем Василем Рябовим. 
Лише другий рік працює Ва
силь та теперішній його поміч
ник Олексій Палій на буряко
вому комбайні. Але, як ка
жуть, задніх не пасуть. Щодня 
вони збирають буряки на пло
щі чотири гектари при норглі 
3,1 гектара. їх тракторист Во
лодимир Олійник, якому за сім 
років доводилось працювати з 
багатьма комбайнерами, задо
волений.

Екіпаж Василя Рябова наздо
гнали десь на середині вели чого 
клину.

просувзє-

АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ «МОЛОДОЙ КОММУНАР», ерга» Кпропоградсвого 
обкома ЛКСМУ. г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. ГлІнки, 2.

;

3^6050 ГСП. Кіровоград. 50, вул. Луначарського, 36
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів і масової роботи та інших відділів — 2-45-36,

«Останні жнива року» в кол
госпі «Іскра» в розпалі. Ще в 
перші дні жовтня на цукрові 
плантації вийшли бурякові ком
байни. І відтоді кожен ранок 
невгамовне гудіння машин да
леко лине в степовий простір. 
Односельчани знають: то почи
нають робочий день тракторист 
Михайло Шепета, комбайнер 
Андрій Карпович Шепета та 
його помічник Григорій Анто
нович Семенов, то вийшли в 
загінки чотири комсомольсько- 
молодіжні екіпажі, то взялись 
за очистку норенів дівчата з 
ланки Олександри Шамвай. В

поле виишли всі, хто весною за
сівав плантації, елітну доглядав 
рядочки і, -нарешті, діждався 
вінця своєї праці.

Найкраще про сьогоднішні 
справи буряководів можна ді
знатись, звичайно, побувавши 
на місці збирання. Адже кор
дон робіт весь час 
ться вперед, щогодини змінює
ться карта бурякових ланів. Ось 
і зараз, поки райкомівський га
зик доїхав до посадки, тракто
рист Михайло Шепета разом з 
господарями комбайну Андрієм 
Карповичем Шепетою, Григо
рієм Антоновичем Семеновим 
пройшов ще одну загінку. Сьо
годні їх агрегат веде перед у 
змаганні за швидкісні темпи 
збирання. При зобов’язанні ви
копати буряки на площі сто 
гектарів, вони вже мають на

— Зараз настрій від сонця 
йде. Побільше б теплих днів, 
щоб швидше звільнити поля.

А сонце ніби підслухало роз
мову; пригріває. Значить, хоро
ший буде настрій у Михайла 
Шепети і його старших друзів. 
Бо їм сьогодні треба закінчити 
клин. Бо ні сьогодні, ні завтра 
не можна ставати на неперед
бачені перенури, як оце зараз. 
Лічені хвилини йде ремонт, а 
жінки вже гунають: «Давайте 
буряк!» їх турботу можна зро
зуміти: адже треба швидше 
стягнути корені в нупи на ви
падок заморозків, очистити їх. 
Тому нерідно можна побачити 
зараз цілі сім’ї на буряках.

Ще по дорозі секретар ком
сомольської організації колгос
пу Іван Маличенко розповідав 
про комсомольсько-молодіжні 
колективи на «останніх жнизах 
року». Цього року тут створе
но чотири екіпажі. Вже в пер-

Сьогодні о сьомій ранку 
вже були на ходу, — говорить 
Василь. — А до дев'ятої роса 
велика трималась. Ніяк не роз
женешся через неї.

Хлопці чи то мружать очі, чи 
хитрувато посміхаються: роса 
була вчора, і позавчора, і тиж
день тому... І всеодно за день 
проходили чотири гектари.

Зустріч з наймолодшим 
учасником теперішніх жнив Ва
силем Сиваком була дещо не
сподіваною. Комбайн помалу 
розвертається і на фоні його 
— хлопчисько е робі тримає 
великого буряка. Уважний і до
питливий погляд видавав но
вачка. Василь справді вперше 
вийшов на збирання буряків: 
цього року він закінчив Гай- 
воронське СПТУ. Та Василь не 
підводить товаришів. Як і не 
підводять своїх подруг по ланці

БК 00437. Індекс 6П97, Зам. № 6333.

комсомолки Галина Ярова, Ма
рія Масян, Ніна Криворучко. 
Дівчата працюють на очистці 
буряків. їх ланка вже наполо
вину закінчила цю трудомістку 
роботу. Поспішають слідом за 
механізаторами дівчата. Адже 
сьогодні у полі і копач, і очи
щувач, і водій взаємозалежні—; 
йде буряк.

Вже в кінці знайомства з бу- 
ряководами села, молодими і 
тими, що з досвідом, пригада
лось перше інтерв'ю цього дня. 
Говорив голова колгоспу 
Сергій Михайлович Продай:

— Нам би зараз машин по
більше. Маємо на хазяйстві 
шість автонавантаж у в а ч і в. 
Спроможні відвантажити щодня

ВІД
РОСИ

до
РОСИ

УДАРНА ПРАЦЯ

НА БУРЯКОВІЙ

ПЛАНТАЦІЇ

тисяч тонн. А ось з трлн-сім 
спортом — туго.

Під буряка/ли в колгоспі 748 
гектарів. На площі 585 цінна 
технічна культура вже вико
пана. Долю цьогорічного вро
жаю виборюють багато моло
дих хліборобів. Поспішають 
зібрати без втрат.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

с. Бандурово ■
Гайворонського району.

На фото: тракторист Володи
мир Олійник (ліворуч) та ком
байнер Василь Рябов за робо
тою.

Фото В, ЗЕМНОРІЯ
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військових кораблів у сісла- 
ді двох протичовнових ко
раблів. ДВОХ ПІДВОДНИХ ЧОП
КІВ і танкера під команду
ванням контрадмірала Со‘- 
ловііова Н. В., який здійснюіз 
навчальне плавання в ЛТ-> 
лантиці, у період з 31 жовт
ня но 9 листопада ц. р. 
зробить у порт Гавана офі
ційний дружній візит.

(ТАРС),

У відповідності 
леністю загін

домов-

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ, хх ті 

ПЕРША ПРОГРАМА. 
Новини. .............

22 ЖОВТНЯ,
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, 22 ЖОВТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 
— Новини. (М). 10.15 —
Для школярів «Творчість 
юних». (М). 10.40 — Теле
екран «Маршрутами тво- 
?ення». (Миколаїв). 11.00 

елевісті. (К). 11.10 — Телє-

,(М).
-- 10.0$
10.15

Для шнолярів __
юних». (М). 10.40 — Теле
екран «Маршрутами .

?ення». (Миколаїв). 11.00 
елевісті. (К). 11.10

«Творчість

тво-
— Телє-

фільм «Співає Лада Ласко- 
вар». (К). 11.35 - Шкіль;
нии екран. Українська лі
тература для учнів Ю 
класу. (К). 16.10 - Для ді
тей. Л. Устинов — «OcTpiD 
наполовину». Спектакль 
Дніпропетровського театру 
юного глядача. (К). 17.40 
Телевісті. (К). 18.00 — Для 
школярів «Ким бути?» (К). 
іа.зо — Тележурнал «Про
грес». (К). З включенням 
Кіровограда. 19.00 — Спі-

церт. (Донецьк). 
Кольорове

«Спартак» 
(М). 21.45 -
•Час» (М). 22.15 -НХуд1ж* 
ній фільм «Луна далеких 
^^(й)!^' 2350 ~ Телє"

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.55
— Новини. (М). 17.05 —
?'А,Н' наспіви. (Саратов), 
.’'•j5 ~~ «ольорове телеба
чення для школярів «По
тішні малюнки». (М). 18.00
- Новини. (М). 18.10 -і

°ль°ва пошта «Подані»', 
<ПпЛ і18,40 ~ Телефільм
«Одолінь-трава». (К). 19.00 
~ЛУДожній Фільм «Один 
перед коханням». (К). 20.30 
20.4? -ЯТрп»НІЧ’ Діти!” <”). 
ч=й!3вр„тпТ!кн"ао;і -По°'

Кіровограда. 19.00 — Слі
пає Раїса Колесник. Кон- 
черт. (Донецьк). 19.30 —. 
Кольорове телебаче н н я.^ 
Чемпіонат СРСР з холея: 

«Динамо» 
Програма

ПОГОДА
Вдень 21 жовтня на тєпитпг^іувограда передбачається • Ншпп \ 1 м1ста Ніро-

Районах місцями короткочасний^» СТь’ п ліпніч- 
території - без істотних опапіп Р і Д0;і’* решті Мірний до сильного. Теміїератупя В »ер- захіА"иЙ, яо- 
по Місту -- 11 — 13 градусів теплі П0В!Тря Ю - 15,

Тирані 54 500. рвдамор В. ПОГРІБНИЙ,
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