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Ми, учасники Всесоюзного зльоту сту- і 
дентів, яким припала велика честь пред- і 
ставляти в історичному залі Великого і 
Кремлівського палацу багатомільйонну і 
армію студентської молоді, звертаємося 
до рідної Комуністичної партії, її ленін
ського Центрального Комітету із слова- ! 
ми глибокої любові і сердечної вдяч- ■ 
шості за батьківське піклування про мо
лоде покоління нашої Батьківщини.

З великим піднесенням і глибокою ; 
увагою ми слухали виступ Генерального 
секретаря Центрального Комітету Лео
ніда Ілліча Брежнєва. Безмежну радість, 
натхнення, творчий ентузіазм викликають 
у нас високі слова довір’я, чудові пер
спективи, які відкриваються перед мо
лоддю, перед радянським сіудентством.

Як новий'яскравий оияс батьківського 
■піклування про молодь, ми сприймаємо 
рішення партії і уряду про значне по
ліпшення матеріальних і житлово- 

побутових умов студентів у нинішньо
му п’ятиріччі.

З особливим хвилюванням і вдячніс
тю кожен з нас приймає високу нагоро
ду Батьківщини — ювілейну медаль «За 
доблесну працю. На відзнаку 100-рІччя 
а.дня народження В. І. Леніна».

Безсмертні ідеї Леніна, революційна 
енергія і самовіддана боротьба кому
ністів завжди запалювали серця радян
ської молоді невгасимим прагненням до 
творчості, беззавітного служіння інтере
сам народу. Могутня партія — найвищий 
Авторитет для всього молодого поколін
ня, найбільш надихаючий зразок муд
рості, героїзму I мужності для молодих/ 
робітників, селян, спеціалістів, студентів 
З учнів.

Немає обов'язку почеснішого, ніж 
учитися у партії, цілеспрямовано і само
віддано боротися за справу кому
нізму!

Студенти, комсомольці вузів, як і вся 
Молодь Країни Рад, палко схвалюють 
МУДРУ» далекоглядну внутрішню і зов
нішню політику Центрального Комітету 
нашої ленінської партії.

Жити в країні Жовтня — велике щас
тя, Самовідданою працею радянського 
народу в СРСР побудовано розвинуте 
Соціалістичне суспільство. Країна, о 
йиій майже три чверті населення було 
неписьменним, в історично короткі 
строки'пройшла велетенський шлях до 
йисот економіки, науки культури. Всьо
му світові відомі досягнення радянської 
вищої школи,

XXIV з’їзд Комуністичної партії Ра
дянського Союзу відкрив перед радян
ським народом, перед молоддю захоп
люючі горизонти комуністичного будів
ництва. Наше покоління має внести 
значний вклад у здійснення завдання 
історичної ваги: органічно з єднати до
сягнення науково-технічної революції з 
перевагами соціалістичної системи гос- 
ледарства. .

Ми з усією відповідальністю усвідом
люємо, ЩО це завдання, поставлене 
Генеральним секретарем ЦК КПРС това 
ришем Л. І. Брежнєвим у Звітній допо
віді на XXIV з’їзді партії під силу тіль
ки людям політично зрілим і озбросни/л 
найновішими знаннями. иимтмся

мудрий ленінський заповіт - учитися 
комунізму — звучить для нас як най 
більш актуальна, конкретна вказівна, як 
наказ партії, як найважливіший, найакту
альніший лозунг життя. Ми будемо Щ 
впертіше й наполегливіше оволодівати 
сучасними знаннями, активно засто у- 
вати їх у практичній діяльності.

Вчення марксизму-ленінізму - 
основа, невід’ємна складова частина 
знань спеціалістів будь-якого проф

Ми будемо неухильно виховувати с собі 
тверду ідейну переконаність класову 
самосвідомість, непримиренність до 
будь-яких проявів буржуазної ідеології. 

Під керівництвом професорів і викла
дачів ми беремо активну участь у на
уково-дослідній роботі. Розуміючи, ЩО 
тут ще багато невикористаних резервів, 
ми і в дальшому будемо удосконалюва
ти свої знання, виробляти навики дослід
ника, широкий теоретичний кругозір. 
Докладемо всіх зусиль, щоб створити в 
кожному студентському колективі атмо
сферу натхненного творчого дерзання, 
допитливого пошуку, чудової романтики. 

Радянські студенти беруть активну 
участь в суспільно-політичному житті 
країни, в продуктивній праці разом з 
робітниками і селянами. Ми вдячні пар
тії за високу оцінку діяльності студент
ських будівельних загонів і зробимо есе 
для того, щоб у роки дев’ятої п’ятиріч
ки піднести їх роботу на новий, вищий 
ступінь, зробити їх справжньою шко
лою життєвого досвіду і громадянського 
мужніння.

Кожен з нас вважає своїм найпершим 
обов’язком постійну, повсякденну допо
могу школі, піонерській організації. Ви
являючи і далі особливе піклування про 
сільську школу, ми допоможемо їй ор
ганізувати роботу предметних гуртків і 
художньої самодіяльності, спортивних 
секцій і туристських таборів, пошлемо 
ударні загони на будівництво та ремонт 
навчальних будинків. Ми докладемо 
всіх зусиль, щоб багатомільйонна армія 
юних ленінців з піднесенням, творчо і 
цікаво відзначила півстолітній ювілей 
піокерії.

Запевняємо героїчний робітничий 
клас, колгоспне селянство, всіх трудя
щих, наполегливим кавчанням, самовід
даною працею будемо наполегливо 
прагнути до того, щоб народні кошти, 
вкладені в розвиток вищої школи, обер
нулися дальшим значним зростанням 
освіченості, культури, поліпшенням під
готовки кадрів.

Ми урочисто запевняємо рідну Кому
ністичну партію, що і дал! будемо свято 
берегти і примножувати славні револю
ційні, бойові і трудові традиції радян
ського народу, всіляко сприяти процві
танню нашої Батьківщини, зміцнювати 
дружбу і братерство народів великого 
Радянського Союзу, твердо стояти на 
варті соціалістичних завоювань.

Ми, радянські студенти, завжди буде
мо вірні принципам пролетарського ін
тернаціоналізму, будемо зміцнювати 
солідарність і співробітництво з молод
дю соціалістичних країн, бойовий союз з 
демократичною молоддю і прогресив
ним студентством усього світу.

Комсомольці вищої школи, вся сту
дентська молодь ще тісніше згуртують 
свої лави навколо Комуністичної партії 
та її ленінського Центрального Коміте
ту. Під прапором Леніна, під проводом 
рідної партії ми будемо відмінно оми
тися, самовіддано працювати, віддамо 
всі свої сили, енергію, знання справі 
комунізму!

Хай живе великий радянський народ! 
Хвй живе наша могутня Батьківщи

на — Союз Радянських Соціалістичних 
Республік!

Хай живе рідна Комуністична партія 
Радянського Союзу та її ленінський 
Центральний Комітеті • и-
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Всесоюзний зліт студентів

СЛУЖИТИ ВЕЛИКИМ
ІДЕАЛАМ КОМУНІЗМУ

Ленін. Партія. Комунізм. Ці слова 
уособлюють все найвеличніше і найге- 
роїчніше для нашої молоді. Вихована на 
славних традиціях радянського народу, 
вона сповнена рішимості навчанням і 
працею внести гідний вклад у виконан
ня грандіозних планів, накреслених 
історичним XXIV з'їздом КПРС, у на
уково-технічний і соціальний прогрес, в 
будівництво комуністичного суспільства.

Як високе довір’я і священний наказ 
сприйняли студенти Країни Рад, вся ра
дянська молодь слова Генерального 
секретаря ЦК КПРС товариша Леоніда 
Ілліча Брежнєва, сказані на Всесоюзному 
зльоті студентів: «Центральний Комітет 
партії впевнений, що все своє життя ЕИ 
будете вчитися, працювати і боротися 
по Леніну!».

Служити великим ідеалам комуніз
му! — така мета молодого покоління, 
яке приймає естафету ратних і трудових 
звершень від поколінь Великого Жовтня, 
перших п’ятирічок, Великої Вітчизняної 
війни і мирних післявоєнних років тво
рення. З високої трибуни зльоту його 
учасники заявляють від імені багатоміль
йонної армії юнацтва, що ця естафета — 
в надійних, міцних руках. Вони запевня
ють Політбюро ЦК КПРС, Центральний 
Комітет нашої партії, Ленінсьний комсо
мол, весь радянський, народ, що відда
дуть знання, полум’я своїх сердець і 
чистоту помислів на благо любимої Бать
ківщини. Висловлюючи думки і почуття 
всіх юнаків і дівчат, промовці кляну
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ться: радянське студентство с і буде бс- 
мовила загоном молодих будівників 
комунізму!

Секретар номітету ВЛКСМ Ленінград
ського державного університету, член 
ЦК ВЛКСМ Олександр Грищенко розпо
вів на зльоті про тісний зв’язок студент
ства з робітничим класом, про виховання 
молодого покоління в дусі комуністично? 
ідейності, вірності славним традиціям 
ленінської партії і радянського народу.» 
У зв'язку з цим він говорив про взаємне 
збагачення, що його приносить співро
бітництво комсомольських організацій 
університету і Балтійського заводу.

Далі промовець підкреслив виняткове 
значення виховання у майбутніх спеціа
лістів класових переконань, морально- 
політичних якостей. Міра комуністичної 
переконаності кожного з нас сьогодні 
не може визначатися лише вмінням про
тистояти ідеологічній агресії імперіаліз
му. У своїй діяльності ми завжди будемо 
втілювати ленінський заповіт про непри
миренний, атакуючий характер соціаліс
тичної ідеології»

Наприкінці О. Грищенко сказав, що 
120-тисячна армія студентів Ленінграда 
з добрим настроєм, по-діловому вклю
чилася в ритм дев’ятої п’ятирічки. Запо
рука всіх наших успіхів —- ьір-а в спра
ведливість всенародної справи, невичерп
ні багатства ленінських ідей, партія 
комуністів, її повсякденна творча діяль
ність»
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Трудівники колгоспу •»Росія» МалоБиеіпвського ра- 
попу виростили висотній врожай цукрових буряків на 
площі 500 гектарів. Нині тут щодня викопують і від
возять до Приймальних пунктів сотні центнерів 
солодких коренів.

На фото: механізатори бригади Григорія Мака- 
ренка з кожного гектара накопують понад 400 цент
нерів цукрових буряків,

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.
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Студент Білоруського державного уні
верситету Леонід Давиденко висловив 
глибоку подяку радянському народові, 
Комуністичній партії та її Центральному 
Комітетові за велике і постійне піклуван
ня про молодь, про студентів. Він роз
повів, що на 11 факультетах університету 
навчається 19 тисяч студентів — майбут
ніх фізиків, математиків, юристів, біоло
гів і філософів. Смисл свого життя вони 
бачать в служінні радянському народові, 
в тому, щоб разом з трудящими Країни 
Рад будувати прекрасне майбутнє — ко
мунізм. Молодь Білорусії живе багатим 
і повнокровним життям. Бойовим огля
дом суспільно-політичної активності бі
лоруського студентства став Всесоюзний 
Ленінський залік: «Рішення XXIV з’їзду - 
КПРС у життя». В ньому беруть участь 
158 тисяч комсомольців.

Л. Давиденко підкреслив зростання ін
тересу студентів до глибокого вивчення 
марксистсьно-ленінської теорії. Він пові
домив, що близько 50 тисяч чоловік взя
ли участь у третьому Всесоюзному 
конкурсі студентських робіт з проблем 
суспільних наук, історії ВЛКСМ і міжна
родного молодіжного руху.

— Наближається знаменна подія в 
житті нашої країни — 50-річчя утворення 
Союзу Радянських Соціалістичних Рес
публік, — сказала студентка Казахського 
державного університету, член ЦК ЛКСМ 
Казахстану Куралай Аккушкарова. — За 
ці роки склався, зміцнів і розцвів братній 
союз вільних народів. Докорінно зміни
лася за роки Радянської влади і земля 
Казахстану. Нині—це край підкореної ці
лики, передової соціалістичної промис
ловості, науки і культури.

Там, де раніше рідко зустрічалась осві
чена людина, із середовища народу ви
йшли тисячі педагогів, учителів, учених, 
лікарів, інженерів, агрономів, компози
торів. Тепер у нашій республіці щороку 
сідає за парти більш як три мільйони 
учнів. Для них відчинені двері тисяч за
гальноосвітніх шкіл, 45 вищих і 190 се
редніх спеціальних учбових закладів.

Промовець підкреслила, що зміцнюва
ти священну дружбу народів нашої краї
ни, бути носієм і творцем високих до
сягнень сучасної науки і культури, жити 
і працювати по-ленінському — найпер
ший обов’язок радянської молоді.

Голова Центрального штабу Всесоюз
ного походу комсомольців і молоді по 
місцях революційної, бойової і трудової 

.слави радянського народу, Маршал Ра
дянського Союзу, двічі Герой Радянсько 
го Союзу І. С. Конєв сказав;

На кожному історичному етапі нашого 
революційного руху під керівництвом 
випробуваного вождя — Комуністичної 
партії — кожне покоління радянського 
народу гідно виконувало свою місію, 
розв'язувало свої завдання і, часом у 
нелегкій боротьбі, добивалося перемоги. 
Мені довелось пережити суворі роки 
громадянської і Великої Вітчизняної 
воєн. І мене завжди покоряло й надиха
ло те високе почуття обов’язку перед 
Батьківщиною, та рішуча сила радян
ського патріотизму, з якою наші сини/ 
дочки йшли в смертельний бій з во
рогом.

Ленінський комсомол, вірний помічник 
нашої Комуністичної партії, радянська 
молодь, робітники і колгоспники, сту
денти, творча інтелігенція, воїни Радян
ської Армії і Флоту, увібравши в себе 
всі найкращі якості старших поколінь — 
кожен на своєму посту продовжують 
естафету ратного і трудового героїзму.

Звертаючись до учасників зльоту, Мар
шал сказав далі:

_ Сьогодні ваш головний патріотичний 
обов'язок, громадянський обов’язок — 
відмінне навчання, успішне оволодіння 
обраними спеціальностями, висока мо
ральна, ідейна, марксистсько-ленінська 
переконаність, суспільно-політична ак
тивність. Навчання у вузі — це не осо
биста примха молодої людини, а орга
нічне з'єднання її бажань, її мрії про 
освіту з державною необхідністю. Право 
на освіту невід’ємне від виконання свя
щенного обов'язку кожного радянського 
громадянина — бути готовим до захисту 
соціалістичної Вітчизни. Ми повинні зав
жди пам'ятати ленінський заповіт: учити
ся військової справи по-справжньому.

Наприкінці І. С. Конєз охарактеризузав 
завдання нового етапу Всесоюзного по
ходу по місцях революційної, бойової і

а
трудової слави радянського народу, при
свяченого 50-річчю утворення СРСР. Він 
звернувся до студентства із закликом 
внести гідний вклад в увічнення історич
ної події — розгрому в 1941 році гітле
рівських військ під Москвою.

На трибуні студентка Киргизького жі
ночого педагогічного інституту, депутат 
ВерховнЬЇ Ради республіки Джумагуль 
Коиурбаєва. Радянська молодь, сказала 
вона, добре знає, що таке інтернаціона
лізм. Ми багато робимо для того, щоб 
це почуття жило в наших ділах — вели
ких і малих.

Д. Конурбаєва розповіла учасникам 
зльоту про яскраве виявлення молоддю 
країни інтернаціонального обов'язку. Ко
ли на Киргизію обрушилося стихійне 
лихо, тисячі юнаків і дівчат з багатьох 
міст прийшли на допомогу. Росіяни і 
таджики, українці і грузини — представ
ники майже всіх національностей нашої 
Батьківщини — відбудовували будинки, 
школи, лікерні. Таке не забувається.

Про це, підкреслила промовець на
прикінці, я розповідатиму своїм майбут
нім учням, на цьому і багатьох інших 
прикладах учитиму їх цінувати завоюван
ня, закріплені багатьма покоління.ми 
радянських людей.

Високому ступеню відповідальності лі- 
каря-спеціаліста перед народом присвя
тив свій виступ студент Ризького медич
ного інституту Ерік Калиіньш. Лікарський 
обов’язок, відзначив він, вимагає від 
кожного з нас повної віддачі духовних 
і фізичних сил, виняткової відданості 
справі, якій служиш, відмінних' знань, 
готовності до самопожертви. Усі ці якос
ті прагнуть прищепити собі випускники 
нашого учбового закладу.

Е, Калніньш розповів, як комітет ком
сомолу інституту розвиває громадсько- 
політичну активність студентів. Багато 
майбутніх лікарів набувають знання і 
досвід роботи в наукових об'єднаннях, 
створених при кафедрах. Тут вони зміц
нюють свій марксистсько-ленінський 
світогляд, вчаться переконувати інших.

Президент Міжнародного Союзу Сту
дентів Душам Улчак підкреслив, що ви
рішальна роль у становленні, поглибленні 
й розвитку МСС, який відзначає в ці дні 
своє 25-річчя, належить радянському 
студентству. Ваше життя, навчання, ак
тивна громадська діяльність, безпосеред
ня участь у комуністичному будівництві, 
глибоке почуття пролетарського інтерна
ціоналізму — асе це служить прикладом 
для тисяч і тисяч ааших ровесників у 
країнах соціалізму, для прогресивного 
студентства всього світу.

Ми добре знаємо, продовжуваз віч, 
що радянське студентство вносить вели
кий вклад у працю радянського народу 
по перетворенню в життя рішень XXIV 
з'їзду КПРС. Виступаючи на цьому зльо
ті, Генеральний секретар ЦК Комуністки- . 
ної партії Радянського Союзу Леонід 
Ілліч Брежнєв поставив перед вами нозі, • 
ще аідповідальніші завдання. Промовець 
побажав усім радянським студентам ве- ’ 
ликих успіхів у виконанні почесних зав
дань Батьківщини.

— Наш час, — підкреслила у своєму - 
виступі студентка Тбіліської академії ху- 
дожеств Нана Джорджадзе, — зимагає 
від кожного якості політичного борця за 
ідеали ленінської партії, ідеали кому
нізму. Приклад такого служіння справі 
партії і народу показують наші старші 
товариші по творчості, визнані майстри, і 
Своїм життєвим прикладом вони вчать 
нас високо нести прапор радянського 
революційного мистецтва.

Н. Джорджадзе розповіла, що вона 
разом із скульптором Кутателадзе пра
цює зараз над пам’ятником бортпровід
ниці Наді Курченко — комсомолки, яка 
загинула в нерівній сутичці з бандитами. 
Що підготувало цю дівчину до подвигу? 
її багатий внутрішній світ, рішучість, во
ля, високе почуття відповідальності. А 
виховали в ній ці риси, відзначила про
мовець, Ленінський комсомол, наша 
партія.

Курсант Вищого загальновійськового 
командного ордена Леніна Червонопра- 
порного училища імені Верховної Ради 
РРФСР Микола Большаков заявив, що 
курсанти і слухачі військових учбових 
закладів країни не принизять честі бать
ків, їх слави, мужності. Для молодої 
радянської людини немає вищого обо
в'язку і честі, ніж бути захисником вели
ких завоювань, надійним вартовим 
творчої праці рідного народу.

Курсанти-кремліаці зважають священ
ним обов'язком множити бойову слазу 
училища, здобуту на полях битв за
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гетичного інституту, член Болгарської 
комуністичної партії, Е. Каратіетян 
студент Єреванського політехнічного 
інституту, X. Файзібаєва — студентка 
Ленінабадського педагогічного інститу
ту, з. Увароз — студент Горьковського 
політехнічного інституту.

Потім учасники зльоту стоячи, бурхли
вими, довго не стихаючими оплесками 
одностайно приймають текст листа Цент
ральному Комітетові Комуністичної пар
ти Радянського Союзу. В ньому послан
ці студентів усієї країни запевняють рід
ну Комуністичну партію, що і Далі бу
дуть свято берегти і примножувати слав
ні революційні, бойові і 
ції радянського народу.

Із заключним словом 
зльоті виступив перший 
ВЛКСМ Є. М. Тяжельников.

Величезне значення, сказав він, 
успішного проведення 
зльоту, для дальшого поліпшення кому
ністичного виховання студентства мала 
участь у роботі зльоту керівників Кому
ністичної партії і Радянського уряду. Вся 
радянська молодь, студентство нашої 
Батьківщини перебувають під незглади
мим враженням від глибокого, пройня
того винятковою теплотою і сердечніс
тю виступу Генерального секретаря 
Центрального Комітету партії товариша ' 
Леоніда Ілліча Брежнєва.

Промовець підкреслив, що завдання, 
висунуті в промові Л. І. Брежнєва, — це 
бойова програма життя і праці нашої 
студентської, радянської молоді, Ленін
ського комсомолу. Від імені учасників 
зльоту він висловив почуття щирої, гли
бокої вдячності рідній Комуністичній пар
тії, радянському урядові за безустанне 
піклування про молодь, про радянське 
студентство. Ми впевнені, сказав Є. М. 
Тяжельников, що на це піклування, ви
соке довір'я студенти відповідатимуть 
ще наполегливішим і завзятим навчан
ням, новими успіхами в праці, науковій 
і громадській -діяльності.

Перший секретар ЦК ВЛКСМ повідо
мив, що бюро Центрального Комітету 
комсомолу найближчими днями обгово
рить і прийме постанову «Про завдання 
комсомольських організацій вузів і тех
нікумів, що випливають з промови Ге
нерального секретаря Центрального Ко
мітету партії товариша Л. І. Брежнєва 
на Всесоюзному зльоті студентів».

Боротьба за глибокі творчі знання 
студентів, продовжував він, ось найваж
ливіша, найголовніша ділянка діяльнос
ті всіх комітетів комсомолу, всіх ком
сомольських груп, кожного студента- 
комсомольця. В цьому каша головна ме
та в боротьбі за виконання рішень з'їз
ду партії, завдань, висунутих Леонідом 
Іллічем Брежнєвим. Саме в боротьбі за 
знання перевіряється боєздатність ком
сомольських колективів, розуміння зав
дань нашого радянського суспільства. 
Саме тут проходить випробування полі
тична, громадянська і моральна зрілість 
студента.

Далі Є. М. Тяжельников сказав*.
— Недавно Центральний Комітет ком

сомолу і Міністерство вищої і середньої 
спеціальної освіти СРСР встановили знак 
«За відмінне навчання», який вручати
меться за підсумками 1971—1974 років. 
Ми дуже б хотіли побажати всім учас
никам зльоту обов’язково одержати 
цю високу нагороду.

Центральний Комітет ВЛКСМ і Міні
стерство вищої і середньої спеціальної 
освіти СРСР вважають, що питання, по
рушені на нашому зльоті, промова Ге
нерального секретаря Центрального Ко
мітету КПРС товариша Леоніда Ілліча 
Брежнєва повинні бути обговорені в усіх 
вузах, в кожній студентській групі.

Ми впевнені, що, повернувшись у свої 
рідні інститути, університети, на підпри
ємства, у військові учбові заклади, ви 
принесете з собою натхнення, ентузі
азм, діловитість, які супроводжували 
роботу зльоту. Великих успіхів вам, дру
зі, нових досягнень у праці, навчанні і 
громадсько-політичній діяльності.

Наприкінці Є. М. Тяжельников ще раз 
запевнив Комуністичну партію, її ленін
ський Центральний Комітет, що комсо
мол, радянська молодь, усе студентство 
невпинно перетворюватимуть в життя 
історичні рішення XXIV з’їзду КПРС.

Всесоюзний зліт студентів оголошу
ється закритим, 3 великим піднесенням 
його учасники співають партійний гімн 
«Інтернаціонал».

нашої 
Батьківщини. Для цього у нас є всі умо
ви: чуйні, уважні вихователі, командири 
і політпрацівники, які постійно переда
ють нам свій багатий досвід, високопід- 
готовлені викладачі, хороші класи, 
навчальні кабінети і лабораторії, вогньо
ві містечка, тактичні голя, спортивні 
бази.

Промовець підкреслив необхідність 
більш широкої пропаганди військових 
спеціальностей. Нам і нашим ровесни
кам, сказав він, багато в чому допомог
ли у виборі професії хороші фільми і 
книги про життя армії.

На трибуні Галина Горохова — аспі
рантка Академії суспільних наук при ЦК 
КПРС, заслужений майстер спорту СРСР, 
неодноразова чемпіонка світу 
пійських ігор. Вона докладно 
про роль фізичної культури і 
зміцненні здоров’я людини, 
трудову активність і творче довголіття, 
у вихованні самодисципліни. Промовець 
підкреслила, що з наші дні спорт став 
не тільки «лікарем». Сьогодні він — 
пропагандист наших ідей, прагнень, бо
рець за особистість яскраву і прекрас
ну.

Наприкінці Г. Горохова сказала: 
— 1972 рік — рік двох Олімпіад. Ми, 

радянські спортсмени, докладемо всіх 
сил, виявимо максимум вміння й май
стерності, щоб успішно виступити на зи
мових іхлітніх Олімпійських іграх.

Студент МВТУ імені 
сандр Гусев відзначив, 
ників зльоту створили 
сучасного радянського 
леного історичними завданнями нашої 
партії.

За дорученням своїх товаришів О. Гу- 
сєв вніс пропозицію про надання сту
дентам більших можливостей для веден
ня дослідної роботи в організаціях Ака
демії наук СРСР і міністерствах.

Від імені комсомольців 20-х років 
учасників зльоту сердечно привітав про
фесор Вищої партійної школи при ЦК 
КПРС, делегат III з'їзду комсомолу 
В. Ф. Васютін. Він поділився спогада.ми 
про те, з яким ентузіазмом виконувала 
молодь ленінський заповіт — вчитися 
комунізму. І коли я, продовжував про
мовець, дивлюся зараз на вас, студен- 
тів-комсомольців 70-х років, почуттям 
радості сповнюється комсомольське сер
це ветерана. Політична зрілість, глибокі 
знання і культура, потяг до самостійних 
наукових досліджень і трудових подви
гів у будівельних загонах, громадська 
активність,’любов до Батьківщини і вір
ність ленінській партії — усі ці невід’
ємні риси, які характеризують обличчя 
сучасного радянського студента.

Про важку, але дуже потрібну і по
чесну професію вчителя говорила у 
своєму виступі студентка Московського 
державного педагогічного інституту іме
ні І- Леніна, депутат Московської мі
ської Ради депутатів т._, 
Прусакова. Наші вчителі, 
— це старші 
учать нас, як 
нас, головної 
ському жити, боротись і перемагати.

Від імені студентської молоді Т. Пру
сакова заявила, що найкращою відпо- 

,студент'а на піклування і довір'я 
партії і народу буде відмінне навчання 
і самовіддана праця в ім’я будівництва 
комуністичного суспільства.

На зльоті виступили також X. Махка- 
мова — студентка Ташкентського медич
ного інституту, П. Мічуліте — студентка 
Каунаського політехнічного інституту,

■ кда - студент Харківського політех- 
НІЧН°ллоАНС.титуУУ- Г* °* Ніколаєв — рек
тор МВТУ імені Баумана, Герой Соціаліс
тичної Праці, Р. Джезаншір — студент 
Азербайджанського інституту нафти і 
хімії,. К. О. Борін — доцент Московської 
сільськогосподарської Академії імені 

ІМ'Рязеаа, Герой Соціалістичної Праці, 
П. Букрєєв — студент Кубанського сіль
ськогосподарського інституту, м. І. Риж- 
ков — генеральний директор виробни
чого об'єднання «Уралмаш», лауреат 
Державної премії СРСР, А. Валка — 
студент Туркменського політехнічного 
інституту, о. О. Сурков — секретар 
правління Спілки письменників СРСР 
Іерои Соціалістичної Праці, Н Осмо- 
неску — студент Кишиневського д-о- 
жавного університету, В. Ко/ллев — сту
дент Ленінградського кораблебудівного 
.нстигуту, ч. Лебедева _ студентка Смо. 
ленського медичного інституту Е Леп- 
ПІК — слухачка Вищої комсомольської 
^оли ПРИ ЦК ВЛКСМ, член ЦК ВЛКСМ, 
Т. тотєв — студент Московського ензр-
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23 жовтня 197X року

Олександр МОЮР Н И Й

СОКОЛИНИЙ
(Продовження. Поч. в газетах зг- 9 12 14 їй 

та 19 жовтня). ’ ’ ’ Ь

4.
Замовлення Старого на шайбочки до примусі, йч 

по виконане дуже скоро. Кремезний лудильник шо 
чаклує» з примусами те кастрюлями у дерев ій 
будці біля мосту, не питав, хто той •
Олена принесла замовлення, не цікавився, ’де'в нХо 
спльки примус., набралося; він навіть не розпитув» 
Олену, хто вона , де живе, розмовляв з нею коро- 
йг:чиТ’к:“„и,з.аиг"і хтл^гдітові 

не дуже°ере6ІрлВІ.Н ‘ЧЄ ' п₽инрикн>,“<,н-УО''®нЛ₽як 
не втопиш ва! 6«ду замовниЧ">-- «м усім, мовляв, 
не вгодиш, вас багато, а я один, і якщо моя робота 
чимось недовподоби, то можете шукати іншого май! 
с.ра. Та як тільки дама відійшла, а Олена почала 
приїїтіїо-СВОЮ П°КуПИу ’ сумочі<Уі «і« обізвався більш

• ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ЛЕ₽ш>ТА’ 23 жовтня.
^₽Шд ПРОГРАМА. 9.05

"Дастина для всіх.
9-30 — Новини. (М). 

к,- — Кольорове телеба-
Концерт. (М). 10.15 

(црЛ” Дітей «Сяє зірочна». 
■31а ^0.45 — Програма
цД°оов’я». (Калінінград). 
(У*?.” «Народні таланти». 
Т«й пР°ДЛ * * * * 9 * 11-45 - Для ді* 
ли»:.?1- Бажов «Срібне ко
го , ■ Вистава Донецько- 
**«иью 15у.- ляльок.. (До- 
и 12-45 - Українське

ь°Роае телебачення

—• Буде робота — приносьте.
- Спасибі.
— Ауфвідерзвен! — салютував майстер, тріпнувши 

спітнілим чубом. г- 1
Тепер Олег.ині дні були наповнені новим змістом. 

Завдання вона одержувала від Старого. То йшла на 
Балашівку до кравчихи, то в аптеку, що в самому 
центрі міста, то знову до лудильника, а від нього 
десь на побачення з Старим. В сумочці під шматком 
матерії вона несла текст приготовленої листівки, в 
аптеку на виписаному рецепті передавала пароль і 
адресу явки, на яку треба доставити медикаменти 
партизанам, а від лудильника на цей раз несла в ко
шику два обнослеиі примуси. Правда, ноша, як для 
примусів, була трохи важкувата, але хто міг догада
тися, що в бачках змонтовані міни? Старий акуратно 
переставив примуси до свого кошика, пощупав паль
цями припай.

— Хороша робота, — сказав. — Золота!
Наступного дня свекруха прийшла із базапу дуже 

збуджена. Причинивши щільно двері, заговорила:
““ УИ ЗНсіСШ/
- Що?
— Говорять, що біля Канатової состав перевернув

ся. Вагони і цистерни погоріли, солдатів лягло види
мо-невидимо... Смілива робота.

Хоч свекруха дуже допитливо глянула в вічі, Олена 
ні погляду не відвела, ні головок> не кивнула. А та 
більше і не поверталася до цієї розмови. Певно, 
розуміла, чим живе неоістча. Тому ніколи не питала, 
з ним і нуди ходить, що і кому носить. Тільки в час, 
ноли невістка збиралася в похід у підлісне село, свек
руха розкинула на столі квасольку І заворожила.

— Щасна дорога стелитеся, — сказала вона.
Гзходи стали частішими. Під виглядом міняльниці, 

> прихопивши якогось лахміття, Олена добиралася в 
далекі села, зустрічалася з партизанськими команди
рами, передавала їм послання підпільників. Мокла 
під холодними дощами, мерзла в морозну зимову 
стужу, йшла в темні ночі, нащупуючи дорогу по ста
рих обніжках; десь під кіп’яком соломи, затулившись 
від пронизливого вітру, вона присідала перепочити, і 
знову долала важкі степові дороги. Приходила вкрай 
знесилена, і свекруха по умовному стукові у причіль
не вікно серед ночі кидалась відчиняти.

— Сюди, сюди скидай усе мокре.
Яяось вона прийшла перед світанком, не встигла 

Ще й передітися з сухе, як свекруха повідомила:
— Тут хлопчина допитувався.
— Який?
— Та русявий, метний, як вовченя.
— Казав, ян зеати?

— Та ні, крутнувся І зник.
Олена догадалася; Юрко! Але чого? йому суворо за

боронялося приходити. А чііщо відважився, то, 
не без причі ни, якась ви іятнова обставина привела 
його.

Вранці вона поспішила ча базар. Юрко у затишку 
ПІД Рундуком продавав камінці до запальничок, виту- 
кував:

— Трибки чешуть, вогонь крешуть! Беріть, поли 
продаю, майже даром віддаю!.. топ-

Помітивши вчительку, він відразу закрив свою Р 
гівлю:

— Оце останній на сьогодні. яшов
Наздогнав Гї у ближній безлюдній вулиці, йшов 

-^оруч, мов би випадковий супутнин І и»1™ МОЖУть
— У таборі є п'ятнадцять льотчиків, їм аиути 

влаштувати втечу, але просять зустріти і . .
До партизанів... Що передати? і звео IV-
- Завтра, тут же, — в'Я^обійшоз увесь’квартал І 

па на сусідню вулицю. Юрко об'^^°^.уПч,„ОМ:
знову появився на своєму місці під Р/ АУ

— Кому вогню? Кому мрееала/
(Далі буде).

„МОЛОДИЙ КОМУНАР" З епюр

XXIV з’їзд партії відкрив перед 
нами нові перспективи у всіх сфе
рах діяльності. Ми стоїмо на по
розі нових явищ і процесів — со
ціальних, економічних, ПОЛІТИК* 
м.Их- Духовних. І зараз для журна
ліста особливо важливо, як уваж
ніше вдивлятися в життя, схоп
лювати ознаки і принметн нового. 
Саме з вершин партійних рішень 
ми зобов'язанні подивитися на 
всю свою роботу □ пропаганді 
ідейно-теоретичних проблем, по
ставлених XXIV з’їздом партії, 
планів комуністичного будівни
цтва, показу того, як радянські 
люди втілюють в життя партійні 
накреслення.

Про це наголошувалося на звіт
но-виборних зборах журналістів 
області, що відбулися 21 жовтня в 
центральному лекторії м. Кіро
вограда.

Зі звітною доповіддю бюро об
ласного відділення Спілни журна
лістів УРСР виступив голова бюро 
А. П. МОСТОВИК — редактор об
ласної газети «Кіровоградська 
правда».

Про роботу ревізійної комісії за 
звітний період доповіа її голова 
А. 3. ПОРТНОВ.

— Сьогодні бюро обласного від
ділення Спілни журналістів УРСР,
— говорить доповідач А. П. Мос
товий, — складає перед вами звіт 
про роботу журналістської орга
нізації області та її бюро за пе
ріод з 17 грудня 1968 року по 21 
жовтня 1971 року.

Це були рони величезного полі
тичного і трудового ентузіазму 
радянських людей у зв’язну з зна
менними подіями — 100-річчям з 
дня народження В. І. Леніна та 
XXIV з’їздом КПРС і XXIV з’їздом 
КП України. І, природно, що вся 
ідейно-творча діяльність обласного 
відділення Спілки визначалась 
цими головчими подіями.

В атмосфері діловитості, твор
чого підходу до вирішення голов
них завдань праціьників преси, 
радіо І телебачення пройшло об
говорення звітної доповіді. Това
риші торкалися найрізноманіт <і- 
ших питань журналістської діяль
ності — поліпшення змісту І фор
ми газетних матеріалів, посилен
ня дієвості друнованого слова, 
значного підвищення професійної 
майстерності. І червоною ниткою
— одностайна думка: всі творчі 
їусилля журналістських колекти
вів віддати відповідальній справі 
пропаганди партійних рішень, 
вмілому, пристрасному висвітлен
ню ходу їх виконання, справі ко
муністичного виховання трудя
щих.

X. С. СОНОЛОВСЬКИЙ, редактор 
Олександрійської міськрайонної 
газети «Ленінсьний прапор»:

— Наші матеріали, які розпові
дають про ініціативу виробничих 
колективів, що прагнуть достроко
во виконати завдання дев’ятої 
п’ятирічки, вдосконалювати ви
робництво, збільшувати і поліпшу
вати випуск і виробництво про
дукції, тільки тоді досягатимуть 
поставленої мети, якщо вони бу
дуть дійовими, матимуть практич
ну віддачу. Досвід одного має 
стати досвідом І методом всіх...

О. В. ЦИБУЛЬЧАК, голова облас
ного комітету по телебаченню і 
радіомовленню:

— Радіо- 1 тележурналісти об
ласті вишукують найрізноманіт
ніші форми пропаганди рішень 
XXIV з’їзду НПРС. Практинуємо 
виступи перед радіослухачами і 
телеглядачами партійних, радян
ських та господарських керівни
ків, спеціалістів, які розповідають 
про перспективи розвитку госпо
дарства області в дев’ятій п’яти
річці, роль партійних організацій
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СЛОВОМ ПАЛКИМ 
І ПЕРЕКОНЛИВИМ

З/ звітно-виборних зборів 
журналістів області

в мобілізації трудящих на достро
кове виконання її завдань. Проте 
ми ще мало розпозідаємо про ге
роїв п’ятирічки, тих, хто перетво
рює в життя партійні рішення.

Б. Ю. АВРАМЕННО, редактор 
Онуфріївсьної районної газети 
«Соціалістичне село»:

— Мені сьогодні згадується не
щодавно кущова летучка, в ‘-‘Ній 
взяли участь газетярі Олександрії, 
Світловодська, Петрового й Онуфрі
ївни. То була предметна розмова 
про невідкладні творчі справи 
працівників преси. Ми послухали 
змістовні огляди, поради членів 
бюро обласного відділення Спілки 
журналістів. Думається, такі зу
стрічі повинні стати систематич
ними, мати свою цілеспрямова
ність. Це допомагатиме не лише 
підвищенню журналістської май
стерності, а й більш успішній під
готовці молодих газетних надріо.

В. 0. ПОГРІБНИЙ, редактор об
ласної газети «Молодий комунар»;

— Сильніше або слабіше можна 
■ести в газеті окремі питання 
комсомольської роботи, висвітлю
вати молодіжні проблеми. Проте 
сьогоднішня провідна тема — Ді
йова пропаганда, висвітлення ходу 
виконання рішень XXIV з’їзду 
КПРС — не може вестись будь-пч. 
«Молодий комунар» розповідає 
про широку ініціативу комсомоль
сько-молодіжних колективів, лкі 
виступають застрільниками руху 
за достроково виконання завдань 
дев’ятої п’ятирічки. Але ми упус
каємо важливе — це питання про
паганди Ідейних засад рішень 
партії, їх політичного і економіч
ного значення в ході комуністич
ного будівництва.

О. Д. МОТОРНИЙ, письменник, 
власний кореспондент газети «Ра
дянська освіта»:

— Часом диву даєшся, коли про
читаєш окремі газетні матеріали. 
Мова їх Іноді така суха, канцеляр
ська, вихолощена. Ну чисто тобі 
дистильована вода. Ні самобутнос
ті, ні характерності, ні образності. 
А штампи перекочовують з корес
понденції в кореспонденцію, з газе
ти в газету. Недоліки □ друкова
них органах в цьому розумінні 
відносно більші або менші, але 
значні, і новообране бюро має 
розробити цілий комплекс заходів, 
щоб повести боротьбу з цим яви
щем.

А. Т. ДІБРОВНИЙ, фотокор, голо
ва обласної фотосекції:

— В звітній доповіді правильно 
підкреслювалося, іцо члени збтас- 
ної фотосекції недостатньо допо
магають обласним та районним 
газетам в ілюструванні, ще слабка 
віддача нашої творчої роботи. Але 
хотів бі< звернути увагу присут
нього тут представника правлінця 
Спілки журналістів на ту обстави
ну, що для позаштатних фотоко
респонденті» 1 фотоаматорів є 
значною проблемою забезпечення 
фотоматеоіалами. та й зі штатни
ми фотокорами обласних газет не 
все вирішено, досЬс для них лід-
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робіток і т. д. Ці питання треба 
вирішувати.

А. Л. КЛИМЕНКОг редантор Но- 
воукраїнської районної газети 
«Радянське село»:

— Хочу торкнутись питання ро
боти журналістів з позаштатними 
авторами. У нас чомусь все біль
ше приживається поняття «гро
мадський кореспондент» замість 
«робкора» і «сількора», Я гадаю, 
що цим самим, ми позбавляємо 
класової суті рух робітничо-селян
ських кореспондентів. До того ж з 
ними недостатньо працюють. Не
густе явище — семінар, зліг, шко
ли і курси робсількорів. А з них 
чимало Ішли б в газету і згодом 
стали б кваліфікованими спеціа
лістами.д. Д. БАША, . редактор Ново- - 
миргородської районної газети • 
«Червона зірка»:

— Наша первинна організація 
невелика і працює всього кілька 
місяців, але за цей короткий час 
ми вже набули певного досвіду ро
боти. Популярними стали дні жур- 
наліста, де ми підвищуємо свою 
ділову кваліфікацію. Практикуємо 
творчі звіти журналістів, сумісні 
летучки з працівниками сусідніх ; 
районних газет. Це говорить про 
те, що місцеві журналісти органі
зації спроможні чимало зробити 
для підвищення професійної май
стерності.

Я підтримую пропозицію жур
налістів Татарії про створення 
окремої профспілки журналістів.

Збори одноголосно приймають 
постанову, спрямовану на дальше 
поліпшення роботи працівників 
преси, радіо і телебачення по ко
муністичному вихованню трудя
щих, їх мобілізації на успішне 
виконання накреслень Комуністич
ної партії.

Збори обирають бюро обласного 
відділення СЖУ в складі — А. П. 
Мостового, редактора обласної га
зети «Кіровоградська правда», 
В. О. Погрібного, редактора облас
ної газети «Молодий комунарі, 
О. Д. Моторного, письменника, 
В. І. Монастирської, завідуючої 
відділом «Кіровоградської правди», 
Н. Н. Добріна, заступника редакто
ра обласної газети «Кіровоградська 
правда», О. В. Цибульчака, »юлоин 
обласного комітету по телебачен
ню і радіомовленню, X. С. Соло- 
ловського, редактора Олександрій
ської газети «Ленінський прапор», 
М. і. Наблуну, заступника редак
тора Кіровоградської районної га
зети «Зоря комунізму», Д. К. Ва
лаха, редактора багатотиражної 
газети «Зірка» колгоспу Імені 
Урицьного Компаніївсьного ра
йону.

Обираються делегати на III Рес
публіканський з’їзд журналістів 
України.

В роботі зборів взяли участь І 
виступили з промовами член прав
ління ОКУ. головний редактор 
жуоналу «Під прапором ленінізму» , 
Я. М. ЛАВРЕНКО та завідуючий 
відділом пропаганди і агітації об- . 
кому КП України О. К. ПІСКУНОВ.

ВЯМНШ

■

В

'■■■■ 'І

да'в

Відкладені конспекти 1 підручники. Учні Кіровоградського гсхніїгуму механізації сільського 
господарства Вячеслав Хлибов (зиіва) і Володимир Тесля в ці дні на кукурудзяних жнивах. Хлопці 
трудяться по-ударному. Адже їм випала честь працювати трактористами в ланці кращого меча- 
нізатора-кукурудзовода колгоспу імені Кірова Знам ямського району Павла Крусь.

Фото Б. ВІТОХІНА.

«Майстри миетецто Украй 
ни». Народна 1330 — 
Ю. Тначенно. (Ю- 
Тележурнал _:К^Узапи- 
(Одеса) 14.00 відпові-
™ня Міністр внутрішніх 
да®ав г₽СР₽М. о. Щелолов. 
справ СРСН т. допомогу 
(М). 1^.30 - фільм
школі. Худо« н,и 15.40 «Дубровсьиии». ( ’
- кольорове
Для «пошук». (М).
іа’Ао - «На меридіанах 
16.40 — 17 20 — Про-України». (К). »'^и.7 25 —

стосування еном . обммс. 
теріальних М®Т®Д[ ®и> Веде 
лювальної техніки. м
передачу 00 -

гг^^іГьЖФиня уд«ое-

сель». І серія. (М). 19.25 — 
Кольорове телебачення. 
Мультфільми. (М). 19.30 — 
Авторський концерт ком
позитора Арно Бабаджа
няна. Трансляція з Колон
ного залу Будинку Спілок. 
(М). 20.50 — Програма
«Час*. (М). 21.20 - Про
довження нонцерту. (М). 
22 00 — Художній фільм 
«Дама на рейках». (К). 
22.15 — «Екран молодих». 
«Спектр». (Львів).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00
— Екран студента-заочни
ка. Перший курс, Історія 
НПРС. Вища математика. 
Німецька моза. Хімія. 19.25
— Художній фільм «Ігри
дорослих людей». (К) 20.35 
_ «На добраніч, діти!» (К). 
90 50 — Телеспектакль «Зи
новии. (К). 22.00 — Худож
ній телефільм. (М). 23.00 — 
«Народні візерунки». Кон
церт. (М). 23.50 - Нови
ни. (М).

НЕДІЛЯ, 24 ЖОВТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 12.55
— Програма перодач. (К)і
13.00 — «Краса людська». 
(Львів). 13.30 — Для воїнів 
Радянської Армії і Флоту. 
Етафета міст-героїв. Брест. 
(М). 14.15 — Телевізійний
університет. (М). 15.00 —
«Екран молодих». «Комсо
мольські зорі». (К). 16.15 — 
Міжнародна програма. (М). 
16.45 — «Закон і ми». (К). 
17.15 — «Наша марса». 
«Свема». Концерт. (Харків).. 
18.00 — Новини. (М). 18.10
— Грає Ю. Мазуркезич.
(К). 18.50 — Кольорове те
лебачення. «Клуб ніноподо- 
рожей». (М). 19.50 — Ко
льорове телебачення «Мис
тецтво фарфору». (М). 22.00
— «Вечірній Ленінград». 
Естрадна програма. (Ленін
град). 22.50 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 
•— Екран студента-заочни
ка. Другий курс. Марксист

сько-лонінська філософія. 
Німецька мова. Вища мате
матика. Фізика. 18.15 — 
Художній фільм «Воротар». 
(К). 19.30 — «Наш театр». 
(К). 20.30 — «На добраніч, 

діти!» (К). 20.45 — Філ-»м- 
концерт «Російський ро
манс». (К). 21.45 — Худож
ній фільм «Арнадій Ран
нії!». (К).

ПОНЕДІЛОК, 25 ЖОВТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 15.55 
— Республіканська фізико- 
математична школа, (К). 
16.25 — Кольорове телеба
чення. Репортаж про при
буття до Франції Генераль
ного секретаря Ком уніс- 
тичної партії Радянського 
Союзу Л. І. Брежнєва. 
(Франція). 17.20 - Кон
церт національного сим
фонічного оркестру Фран
цузького радіо і телеба
чення. У програмі «5-а сим
фонія С. Прокоф’соа».

(М). 19.30 — Художній
?2".ьм’ ,.,?Кут падіння» І 
серія. (К). 20.40 — Теїе-
О'сті. (К). 21.00 - Кольо
рове телебачення. Чемпіо- 
”57 9РС^ 3 хонея. ЦСКА — 
«Хімій» (3-й період). 21.45 
— Репортаж про прибут- 
Іл ?«.ФранцІ1 Генерально- 
Гі%ССМрвт?Ря Комуніс піч
ної парти Радянського 
Яі?!?,зу • Л’» '• Брежнєва.

ранчіл22-50 — КолоО- 
рове телебачення, «Шадеп- 

ї?їмНЧуз>ьно.го жичопи- 
су в Москві». (М), 22.40 — 
Документальний і’ ' 
9?2оНцілт ~ пісня’». 
23.40 — Телевісті. (К).

Д?.УГ£ ПРОГРАМА. 19.00 
~ М- 3аРУДний «На сьо- 
/.?МУ неС1,>і Спектанль До
нецького драмтеатру їм. 
Арте.ма- (Донецьк). В пе
рерві — «Нгі добраніч, ді- 
ти!» (К).

фільм 
(М).
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ШІДОТЬ 
ЗВІТИ 
ІВИБОРИ

ПЕРШЕ -

І
 ВІДБУЛАСЯ ЗВІТНО-ВИБОРНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ КОМСОМОЛЬЦІВ 
ІНСТИТУТУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ

ВІДДАЧА ЕКРАНУ 
УСПІШНОСТІ

ЗМІСТОМ великої ваги сповнилась ця 
я-* подія в житті студентів Кіровоград
ського інституту сільськогосподарського 
машинобудування. їх комсомольська 
конференція відбулася в дні роботи Все
союзного зльоту студентів. І саме це від
билось па пристрасті і одвертосіі в обго- 

ворсниі звітної доповіді, викликало па 
товариську розмову членів комітету, ком
сомольських активістів, рядових комсо

мольців вузу.
— Як ніколи, по-сучасному звучать 

сьогодні ленінські слова, звернені до мо
лоді: «Завдання полягає в тому, щоб 
вчитись», — сказав секретар комітету 
комсомолу Сергій Аге'єв.

Навчання — найперший обов’язок сту
дента. Тому навчальний процес завжди 
в центрі уваги комітету. В практиці бо
ротьби за успішність з'явились нові, дієві 
форми роботи. Сьогодні вже стали звич
ними спільні засідання комітету комсо
молу і ведучих кафедр. На такі засідан
ня, наприклад, з кафедрою «Гаряча 
обробка металів» запрошуються невеги- 
гаючі комсомольці. В результаті спільної 
роботи комітету комсомолу і деканатів, в 
минулому навчальному році були ство
рені акадсмкомісії на всіх факультетах. 
Вони займались питаннями успішності і 
відвідування. Привертає увагу досвід 
роботи громадського деканату ремонтно- 
технічного факультету, очолюваного сту
дентом Миколою Власенком, Тут на 
кожного студента ведеться персональна 
картка успішності й виконання учбового 
графіка, підбиваються підсумки навчан
ня в усіх групах. А комітет комсомолу 
пішов далі в цьому напрямку. Учбовий 
сектор запропонував вести, факультет
ські скрапи успішності під час здачі се
сій. Сила морального впливу такої форми 
контролю за навчальним процесом без- 
спірпа. Студенту надається право влас
норучно поставити собі па екрані хорошу 
оцінку, коли ліквідовано незадовільні.

Ян наголосип доповідач, номітет в бо
ротьбі за успішність, спирався на низові 
нолентиви, і в першу чергу на комсо
мольські групи. Адже нема більш об’єк
тивних суддів, ніж твої товариші. В ре
зультаті, за минулий навчальний рік ус
пішність покращала. Зараз в інституті є 
два Ленінських стипендіати, 70 відмінни
ків, 292 студенти вчаться на «відмінно» і 
♦добре».

ЩО РОБИТИ
З «СЕРЕДНЯКОМ»?

Проте, як сказав у своєму виступі сек
ретар парткому інституту В. Я- Иихтін, 
іде не вирішена проблема посереднього 
студента. Майже дві третини юнаків і 
дівчат вчаться на «задовільно». Однією 
з причин цього, на думку секретаря парт
кому, студентки Тетяни Клешової і сек
ретаря комсомольського бюро ремонтно- 
механічного факультету Миколи Влассн- 
ка, є «інформаційний» бар’єр між 
комітетом і групами.

Дієвим органом в боротьбі за успіш
ність стаз в інституті «Комсомольський 
прожектор». Разом з радіо і стінною пре
сою він не проходить мимо невстигаю чих 
чи порушників дисципліни. Щоденно ви
пускалася крейдяна сатирична газета. 
Цього року регулярно виходять фотомон
тажі «Прожектора». Про це розповіли 
учасникам конференції член штабу «КП» 
8. Коваленно, редактор загальноінститут
ської стінгазети О. Корчемський.

ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР
— В «АЛМАЗА-71»

— Є в студентському житті діла, за 
які не ставлять оцінки, — констатував 
секретар комсомольського бюро мехаві-

У„.„етллург1і1ііого факультету Віталій 

Бахтаров. Опвисандром Магопецом — Він, разом з Олен:сандРп рсьМОГО фа-
членом б*?рОдндоІєм Наді ком — маист- 
нультегу І АнДрІ, ^дззгону «Алмаз-Л» 
ром студентська о °Уд”[%УомадсШ(0-по- 
серод цих справ 0ЕС виховання п
літичну роиоту, Р ланах І будівельних цехах, на коягослних.паї™0О.до:Лід- 
майданчиках, У СТуденти минулої о 
ницькій роооті. ВСІ стУЯалін. Майбу.ні 
року здзли Ле'. участь в семінарах • 
інженери °Рал1* д.пп^нніях з суспільно- теоретичних ‘‘°а*°РїхЦ6 авторефератів 
політичних питань,

?йчС”к“р&3 “™»І0 Я' 
X і Іражата»,. будівель.,,,х оР ■ 

зацііі і обласною штабу С^-А дш 
«Ачмаз-71» (командир В. Ікаїсню, 
місар О. Дмитренко) - н^Р^И^КПРС 
вопим прапором Тюменсько° МК 
Багатий досвід накопишь и 
загони інституту. 1 жгкеномірно »10 з 
трибуни конференції прозву1>и ' * - 
зиція: провести зустрн студспнв- у... 
вельппків усіх загонів міста.

На свою звітно-виборну конференцію 
комітет запросив ветерана Комуністичної 
партії Радянського Союзу, члена КІП - 
з 1923 року, Д. М. Волчанського, .

В роботі конференції взяли участь і ви
ступили перший секретар ОК '1-У 
М. Г. Гайдамака та перший секретар МА 
ЛКСМУ 10. С. Руднев.

ІІа конференції було обрано новин ко
мітет комсомолу інституту та штаб «Ком
сомольського прожектора». Секретарем 
комітету комсомольської організації зно
ву обрано Сергія Агеева.

О. БАСЕНКО.
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І знову вихованки тренера В. С. Викової, студентки факуль
тету фізичного виховання Кіровоградського педінституту, які 
брали участь в. спартакіаді Міністерства освіти УРСР, потра
пили в число призерів. Гімнастки В. Волосова, А. Куліш, 
М. Смагленко, Т. Гапіна, Л. Стукалова та Л, Шерстюк в команд
ному заліку були на третьому місці, „

■ФОТО Г, ТОЛОКА.

Нещодавно піонерія Гай- 
веронського району від
значила незвичайну подію. 
До неї вів шлях довжиною 
в рік. 10 листопада 1970 
року всесоюзна газета 
«Пионерская правда» ого
лосила гру «Світлофор». 
Умови гри зацікавили ба
гатьох школярів, адже в їх 
районі — два депо, жвавий 
залізничний рух. То ж ко
му, як не їх піонерським 
загонам провести «Заліз
ничну вікторину», нагшза- 
ти нарис про історію своєї 
залізниці, про знатного за
лізничника. А скільки ба
жаючих було організувати 
«Клуб веселих залізнични
ків»!.,

Всі школи взяли участь 
в грі «Світлофор». Штаб, 
що був створений при ра
йонній дитячій бібліотеці, 
па чолі з завідуючою біб

ліотеки І. П. Гончар, ре
гулярно підбивав підсумки 
гри 1 результати надсила
лись в редакцію «Пионер
ской правды».

Радісна звістка прийшла 
зі столиці країни. У липні 
цього року «Пионерская 
правда» назвала перемоле- 
ців гри. Перше місце з на
городженням транзистором 
«Селена» зайняв *Шгаб 
«Світлофор» при дитячій 
районній бібліотеці міста 
Гайворона Кіровоградської 
області», — повідомила га
зета.

Днями із залізничному 
клубі імені Веронського 
відбувся районний зліт 
учасників Всесоюзної піо
нерської гри. На ньому 
підбили підсумки та від
значили кращі піонерські 
загони, активних учаснн-

5М»
ків гри. Премії та пам’ятні 
призи одержали: 7 «А»
клас школи № 1, голова 
піонерського загону Вале
рій Губенко та піонерна 
Галя Форостлна з цього ж 
класу, члени штабу Сашко 
Шрамко, Таня Архипова. 
Нагороди вручив заступ
ник начальника Гайворон- 
ського відділку залізниці 
М. Я. Сухіш.

У всіх виступах на зльо
ті прозвучав висновок: п а 
«Світлофор» закінчена, та 
продовжується інтерес до 
вивчення правил безпеки 
поводження на залізниці, 
історичного минулого Гай- 
воронського відділку, Інте
рес до професії залізнич
ника.

О. КИРИЛЮК, 
Гайворонськнй район.

ДВА дні в Знам’янсь-го- 
му лісі тривали об

ласні традиційні воєнізо
вані змагання з орієнту
вання на місцевості.

Близько 130 спортсме
нів представників 16 фіз
культурних колективів 
вели боротьбу на лісозих 
трасах. До програми зма
гань входили — орієнту
вання по вибору і подо
лання смуги перешкод та 
нульова стрільба.

З самого початку бо
ротьба за першість роз
горнулася між студента
ми Кіровоградського Ін
ституту сільськогосподар
ського машинобудування 
і спортсменами ДСТ «Ди-

Найбільшу кількість 
очон — 45 за подола -іня 
контрольних пунктів — 
набрав студент інституту 
Олександр Кабаченко. Він 
став переможцем в осо
бистому заліку з орієн
тування. Серед жінок у 
цьому виді не мала собі 
рівних предста в н н ц я 
«Спартана» Людмила 
Моргун (42 очна).

Командну першість тут 
виграли студенти першої 
команди інституту сіль
ськогосподарського ма
шинобудування, другими 
були динамівці.

Краще всіх влучно 
стріляв динамівець Еду-

ард Пустовойт — 46 очон 
із 50 можливих. Динамів
ці тут були першими і 
командою.

В подоланні смуги пе- 
решнод серед жінок І чо
ловіків турнірну таблицю 
очолили представники 
другої команди студентів

А в загальному комп
лексному заліку перемо
гу здобули майбутні ін
женери першої команди 
інституту сільськогоспо
дарського машинобуду
вання. На другому міс
ці — динамівці.

Команда • переможець 
нагороджена Почесною 
грамотою обному ЛКСМУ, 
дипломом обласного ко
мітету ДТСААФ, дипло
мом першого ступеню та 
перехідним кубком об
ласної ради по туризму 
та енскурсіях.

’ Слід відзначити добру 
підготовну до відпові
дальних змагань студен
тів та динамівців. Тому и 
не дивно, що вони зайня
ли всі призові місця.

Чітно працювала суд-

дівсьна колегія, очопюпа- 
на кандидатом у майстри 
спорту СРСР з орієнту
вання, Інженером заводу 
«Червона зірка» Натал
кою Пудою.

В. ГВЕРДОСТУП, 
голова обласної ра
ди по туризму та 
екскурсіях.

ФУТБОЛ

«■ГІРШЕ,
НІЖ в гостях

Коли команда набирає в гостях п’ятдесят процентів 
очок, це прийнято вважати за нормально. Але граючи 
ііа своєму полі, цим задовольнитися не можна. А осі. у 
футболістів кіровоградської «Зірки» сталося саме про
тилежне.

Особливо незадовільно провели вони позавчорашній 
матч із донецькими футболістами. Гол у ворота - 
гостей у першому таймі ’забив захисник Анатолій Маїс- 
снменко. Цей рахунок протримався майже до кінця зу- 

- стрічі, але за 3—4 хвилини до фінального свистка за
лізничники уникли поразки,

Наші адреса і телефони
316050 ГСП. Кіровоград. 50, еул. 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.

БК 00442. Індекс 61197,

МОЛОДІЖНУ ПРЕСУ - 
КОЖНОМУ КОМСОМОЛЬЦЮ

ХІД ПЕРЕДПЛАТИ НА
(СТАНОМ

ГАЗЕТУ «МОЛОДИЙ КОМУНАР» НА 1971 РІК 

НА

Міста, райони
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їй , т
ьг сЛ;
ч— о «»- «; а >О Л) Ш Е X

з- .П) О.ЦЕ <4
О № а— 
О т г- ч С І

У гб
І=г-
£28 

с І X

2609 1583 46,2
1323 960 45,0
1201 877 41,4
2050 1654 40,5
1830 1237 39,8
999 651 39,0

2418 • 1450 38,1
1098 608 32,5
1208 714 32,1
1389 853 30,5
1559 911 29,8
1977 980 29,7
4154 3147 28,3
1116 515 27,3
890 496 27,3

2250 1160 33,4
1758 781 24,4
2780 • 902 23,0
1553 713 22,6
3400 1197 20,4
2395 1385 19,7
1497 693 18,0

12106 4120 14,0
п на газету «Мо
показує, що роз*

Новомиргородсьний
Кіровоградський 
Компаніївський 
Новоукраїнсьний 
Олександрійський 
ВІльшанський 
Добровеличкі всьний 
Онуфріївсьний 
Новгородківсьиий 
Ульяновський 
Г олованівський 
Бобринецьний 
м. Олександрія 
Петрівсьний 
Устинівський 
Маловисні всьний 
Новоархангельсьнин 
Олександрійський 
Долинсьний 
Знам’янський 
Світловодський 
Гайворонсьний 
м. Кіровоград 

А НАЛІЗ передплат 
л лодий комунар» 
повсюдженвю молодіжної газети в міс
тах і районах області, в селах не приді
лялось достатньої уваги. Тільки цим. 
можна пояснити, що в порівнянні з мину
лим роком, розповсюдження її відстає, 

Сталося так тому, що па місцях мало, 
робилося для пропаганди молодіжного

ЖОВТНЯ 1971 РОКУ}

видання, а МК, РК ЛКСМУ випустили 
цю важливу ділянку роботи з свого поля 
зору, самоусунулися від контролю ’за 
ходом її передплати.

Якщо в ІІовомиргородському районі 
на сто комсомольців є передплатниками 
«Молодого комунара» 46,2 чол., в Кіро
воградському — 45, Компаніївському — 
41,4, Новоукраїнському ■— 40,5 чол., то в 
багатьох районах цей показник значно 
нижчий, • • - •

’ По розповсюдженню обласної моло
діжної газети па наступний рік зведення 1 
закінчує м. Кіровоград. Зауважимо,- в 
обласному центрі багато навчальних 
закладів, працюючої молоді, а на кожні 
сто комсомольців припадає лише ^6 
14 примірників «Молодого комунара». В 
колективі будівельного управління «Пц. 
вільбуд», наприклад, серед молоді ’ роз
повсюджено на наступним рік всього-на- 
всього один примірник.

Невтішні показники і по Гайворопсько- 
му, Світловодському, Зиамянському та 
ряді інших районів, де на кожні 100 ком- ’ 
сомольців припадає тільки 18—20 ппч 
мірників «Молодого комунара». Р

2о листопада останній строк пеп^л- 
плати на газети і журнали па 1972 піч 
Ще е час наверстати прогаяне Сліп 
по-справжньому взятись за робо™

- кому довірена почесна справі У Л ’ 
повсюджешш періодики сер?д М0.тодіР ■

«МОЛОДОЙ КОММУНАР>. орган Кировоградского 
обкома ЛКСА1У, р. Кировоград.

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