
ГОСТИННИЙ ПРИЙОМ НА ЗЕМЛІ ФРАНЦІЇ
ПАРИЖ.(ТАРС). 27 жовт

ня Генеральний секретар 
ЦК КПРС, член Президії 
Верховної Ради СРСР Л. І. 
Брежнєв відвідав музей 
Лувр — гордість францу
зької і світової культури. 
Л. І. Брежнєв ознайомився з 
зібраними в залах старо
винного палацу шедеврами 
образотворчого мистецтва 
— картинами пензля про
славлених майстрів живопи
су багатьох століть, чудови
ми творами скульпторів різ
них шкіл і епох.

Л. І. Брежнев оглянув та
кож виставку картин Пабло 
Пікассо, приурочену до 90- 
річчя всесвітньо відомого 
художника, лауреата міжна
родної Ленінської премії 
«За зміцнення миру між 
народами».

Потім Л. І. Брежнев від
відав музей-квартиру В. І. 
Леніна.

Дбайливо зберігають па
м’ять про перебування В. І. 
Леніна у Франції трудящі 
цієї країни. Є на вулиці Мв- 
рі-Роз у Париж: будинок

під № 4. Тут на меморіаль
ній дошці, встановленій по
руч з балконом третього 
поверху, — барельєф Ле
ніна і слова:

«В цьому будинку ж^в 
В. І. Ленін з 6 липня 1909 
року по 12 червня 1912 ро
ку». Французька Комуніс
тична партія в співробіт
ництві з Інститутом марк- 
сизму-ленінізму при ЦК 
КПРС створила тут музей.

Тов. Л. І. Брежнєва тепло 
віїали трудящі Парижа, які

зібрались на вулиці Марі- 
Роз.

Увечері Л. І. Брежнєв дає 
обід на честь Президента 
Французької Республіки 
Ж. Помліду.

Л. І. Брежнєв звернувся 
до присутніх з промовою. 
З промовою-відловіддю ви
ступив Ж. Помпіду. їх про
мови присутні вислухали з 
великою увагою і зустріли 
оплесками.

Обід пройшов у теплій, 
дружній обстановці.
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Бюро ЦК ВЛКСМ розглянуло пи
тання ’ «Про завдання комсомоль
ських організацій, які випливають з 
промови Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Брежнєва на 
Всесоюзному зльоті студентів».

Промова Генерального секретаря 
ЦК КПРС товариша Л. 1. Брежнєва, 
вся робота зльоту — це велика по
дія в житті вищої школи, радян
ського студентства, всього молодого 
покоління. Студенти, всі працівники 
вищої школи сприйняли промову 
товариша Л. І. Брежнєва як бойову 
програму дій, мудрі напутні слова 
партії студентській молоді країни. 
У ці дні в усіх вищих і середніх 
спеціальних учбових закладах відбу
ваються комсомольські збори і кон
ференції, на яких студенти і учні 
намічають конкретні заходи для 
участі у .здійсненні завдань, що 
випливають з промови товариша 
Л. І? Брежнєва і Постанови ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про 
заходи по дальшому поліпшенню 
матеріальних і житло-побутових

умов студентів вищих і учнів серед
ніх спеціальних учбових закладів».

Комсомольські організації респуб
ліки, сказав перший секретар. ЦК 
ЛКСМ України О. Капто, під керів
ництвом комуністів докладуть усіх 
сил для того, щоб добитись даль
шого поліпшення всіх сторін кому
ністичного виховання студентської 
молоді. Про велико патріотичне під
несення, з яким молодь і студентст
во столиці зустріли промову това
риша Л.' І. Брежнєва, розповів 
перший секретар ММК ВЛКСМ 
С. Купрєєв. Студентська і учнів
ська молодь, заявив промовець, у 
відповідь на піклування партії ще 
завзятіше і наполегливіше оволоді
ватиме сучасними знаннями, готу
ватиметься до того, щоб стати ви
сококваліфікованими спеціалістами.

Участь студентів у здійсненні рі
шень XXIV з’їзду КПРС, планів 
дев’ятої п’ятирічки — пі питання 
стояли в центрі уваги всіх, хто 
виступив па засіданні. Перший 
секретар ЦК ЛКСМ Білорусії В. По-

дрез, перший секретар Москов
ського обкому ВЛКСМ В. Колмо
горов та інші товариші говорили 
про те, що сьогодні треба зробити 
комсомольським організаціям для 
виховання у молоді, студентства 
вміння з честю нести естафету нау
ково-технічного і соціального про
гресу.

На засіданні бюро ЦК ВЛКСМ 
було всебічно проаналізовано під
сумки Всесоюзного зльоту студен
тів, розглянуто питання підвищення 
ролі комсомольських організацій в 
навчальній та виховній роботі у світ
лі рішень XXIV з’їзду КПРС.

Бюро ЦК ВЛКСМ висловило впев
неність, що у відповідь на піклу
вання партії і уряду радянські сту-. 
дентн, учні, вся молодь ще тісніше 
згуртуються навколо Комуністичної 
партії та її ленінського Централь
ного Комітету, з честю виконають’ 
рішення XXIV з’їзду КПРС, успішно, 
справляться із завданнями, постав
леними Генеральним секретарем ЦК 
КПРС товаришем Л. І. Брежнєвим 
у промові на Всесоюзному зльоті 
студентів, будуть вчитися, працюва
ти. боротися по Леніну.

В обговореному питанні бюро ЦК 
ВЛКСМ прийняло розгорнуту по
станову.

ОДНИМ з найважливіших завдань ко
муністичного виховання, — гово

рить доповідач М. Г. Гайдамака, — В. І. 
Ленін вбачав у тому, щоб кожний день 
в будь-якому селі, в місті молодь вирі
шувала практично те чи інше завдання 
загальної праці, нехай найменше, най
простіше. Цей заповіт Володимира Іл
ліча є для Ленінського комсомолу най
відповідальнішою програмою в його 
повсякденній діяльності.

І з цього, підкреслюється в доповіді, 
випливає одне з головних завдань ком
сомольських комітетів і первинних орга
нізацій — завдання трудового вихован
ня юнаків і дівчат. Це формування тру
дових навичок і творчого ставлення до 
дорученої справи, виховання почуття 
шани до обраної професії, залучення 
юнаків і дівчат до вирішення конкрет
них господарських завдань збільшення 
виробництва продукції промислового [_ 
сільськогосподарського виробництва. Цс 
піклування про професійний ріст моло
дих виробничників, про створення необ
хідних умов для їх високопродуктивної 
праці. • ,

Палке обговорення в трудових моло
діжних нолективах Постанови ЦК КПРС 
«Про дальше поліпшення організації 
соціалістичного змагання» свідчить не 
тільки про те, з яким інтересом і бла
гоговінням сприймають комсомольці і 
молодь настанови рідної партії, а й про 
високий стан інтересу радянських юна
ків І дівчат до справ великої державної 
ваги.

Партія говорить: 
технічної революції 

«В умовах науково« 
соціалістичне змаган-

ня покликане відіграти 
якісно нооу роль у роз
витку народного ' госпо
дарства і вихованні тру. 
длщих. Головним напрям
ком соціалістичного зма
гання повинна бути мо
білізація трудящих на 
всіляке підвищення про
дуктивності праці, ефек
тивності суспільного ви- 
побництва... ЦК КПРС зо- 
бов’язує партійні, радян
ські, профспілкові, ком- 
сомольські І господарські 
органи послідовно розпи- 
вати демократичні осно
ви соціалістичного зма
гання, як творчої справи 
самих трудящих, рішуче 
викорінювати з практики 
організації І керівництва 
змаганням елементи фор
малізму, бюрократичних 
перекручень, всіляко під
вищувати роль трудових 
колективів у розв язаині 
питань змагання...» І ком
сомол ще з більшим за
взяттям береться за вирі
шення питань широкого 
застосування моральних 
І матеріальних стимулів 
у змаганні, виховання 
непримиримості до бра
коробів і прогульників, 
порушників трудової ди
сципліни.

Всю роботу над втіленням 
станов партії щодо соціалістичного зма
гання комсомольські організації облас
ті спрямовують на широку підтримку І 
всебічний розвиток змагання трудових 
колективів, ініціативи молоді 
ліпні господарством, технічної 
сті, вишукуванні додаткових 
підвищення продуктивності праці.
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27 жовтня в приміщенні обласного драматич
ного театру ім. М. Я. Кропмвницькогс відбувся 
пленум обкому ЛКСМУ, який розглянув питання 
«Про завдання комсомольських організацій об
ласті по виконанню Постанови ЦК КПРС «Про 
дальше поліпшення організації соціалістичного 
змагання».

З доповіддю виступив перший секретар обкому 
ЛКСМУ М. Г. ГАЙДАМАКА.

В обговореному питанні пленум прийняв поста- 
мову.

ВИРІШАЛЬНОГО

колб 
ком- 
ході

Доповідач наводить широке 
прикладів творчої ініціативи 

сомольців і молоді, виявленої в 
змагання за успішне виконання завдань 
дев’ятої п’ятирічки, рішень XXIV з’їзду 
КПРС. Комсомольсько-молодіжні колек
тиви одностайно підтримали патріотич
ний рух, який народився в дні роботи 
партійних з’їздів: «П’ятирічці — ударну 
працю, майстерність і пошук молодих», 
почин молодих робітників Дніпропетров

ського агрегатного заводу «Сьогодні — 
рубіж новатора, завтра — комсомоль
ська норма!». В цьому — відображення 
прагнення молоді працювати кожен* 
день нової п’ятирічки по-ударному, на
полегливо боротись за прискорення 
темпів науково-технічного прогресу.

Свідчення того — 1500-й загін молодих 
раціоналізаторів області, якими подано 
3000 пропозицій і винаходів. Впроваджені 
з них дали економічний ефент понад. 
'1,5 мільйона карбованців.

Ознакою великого трудового ентузіаз
му серед молоді, викликаного рішен
нями XXIV з’їзду КПРС, с повсякденна 
ініціатива, спрямована на значне підви
щення продуктивності праці, поліпшення 
якості продукції, Так, комсомольсько- 
молодіжна бригада автоматників меха
нічного цеху заводу «Червона зірка», 
де бригадиром Олександр Завіна, вико
нує щозміни близько двох нормовиро- 
бітків. Це дає можливість колективу ма
ти реальну основу їх кличу: «Завдання 
шести днів —. за п’ять!»

В доповіді говориться про розмах со
ціалістичного змагання серед, сільської 
молоді, яка під час минулих жниц ви
явила нові якості невтомного трудівни
ка, Цьому прикладом може бути зміс
товна робота комсомольських організа
цій колгоспів «Дружба» Новоукраїнсько- 
го району (секретар О. Вергун), «Зоря' 
комунізму» Добровеличківсьчого райо
ну (секретар А. Чумак), де систематич
но підбиваються підсумки змагання, за
слуховуються звіти окремих комсомоль
ців про виконання виробничих планів, 
постійних або тимчасових доручень,

(Закінчення на 2-й стор.).
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Значну упагу □ доповіді приділено руху 
наставництва, на якому наголосив III пле- 
нум ЦК ВЛКСМ. З цього приводу навчань- 
на розповідь про таке наставництво на 
кіровоградському ремонтному заводі 
«Укрсільгосптехніии».

Доповідач дає аналіз методів і сти
лю, власне, організації соціалістич

ного змагання комсомольськими органі
заціями, яка має грунтуватися на науко
вій основі, без будь-яких проявів фор
малізму, з повною конкретністю. Органі
зувати дійове змагання в сучасних умо
вах означає не просто залучити молодь 
до взяття зобов язань чи здійснювати 
перевірку його виконання. Кінечним

завданням змагання має бути значне під
вищення ефективності суспільного ви
робництва. і

Цього не дотримується комсомольський 
актив Олександріосьного, Ноооархангеиь- 
ського, Устинівського та Компаніівського 
районів, де мають конкретніше займ іти
ся змаганням серед працюючої молоді.'

Тов. Гайдамака говорить про завдання 
економічного всеобучу працюючої мо
лоді, наголошує на неаирішені питання 
в цій справі, що мають місце в роботі 
Олександрійського, Знам’янського, Світ- 
ловодського міськкомів ЛКСМУ, горо
дить про завдання формування молодо
го робітника, пропаганду робітничих та 
хліборобських професій.

— Треба відверто сказати, що багато 
ще первинних оріаніззцій не приж,.ли

традицію проведення ритуалів лоезячен- 
ня в робітники і колгоспники, вручення 
комсомольських путівок, наназів МОЛОДО; 
му виробничнику, свята повноліття і 
грисвоєння розряду, вручення першої 
зарплати.

В цьому році в професійно-технічні 
училища зараховано 5700 юнаків і дівчат. 
Це великий загін майбутньої робітничої 
зміни. І комітети комсомолу цих закладів 
повинні докласти максимум зусиль у 
справі комуністичного виховання учню, 
посилити зв'язки з підприємствами і ■ во
лодарствами, досвідченими молодими ви
робничниками.

Наприкінці т. Гайдамака спинився на 
заходах, які мають здійснювати комсо
мольські організації вузів, технікумі, 
шкіл по трудовому вихованню та профе
сійній орієнтації учнів і студентів.
Обговорюючи доповідь, перший сек

ретар Кіровоградського міськкому 
ЛКСМУ Ю. РУДНсВ підкреслив, що ус
пішне виконання рішень XXIV з’їзду 
КПРС неможлизе без творчої роботи. 
Тож найперше завдання комсомольських 
колентивів — виховання і організація са
ме творчої, наполегливої праці юнаків і 
дівчат на ножному робочому місці.

Яким чином забезпечується дійове 
виховання поацелюбства, комуністичного 
ставлення до праці, до громадської влас
ності, на переконливих прикладах пока
зав перший секретар Олександрійського 
міськкому комсомолу В., М’ЯСНЯНКІН,

виділивши три яснраво виражені етапи 
трудового загартування молодого ройг- 
Н Про здобутки в трудовому суперництві, 
боротьбі за успішне здійснення завдань 
п’ятирічки розповіли трантористкз кол
госпу «Дружба» Вільшанського району 
АЛЛА КРИВЕНКО, секретар комітету ком
сомолу Знам’янсьного локомотивного де
по СТАНІСЛАВ АНТОНЕНКО, секретар 
комсомольської організації- колгоспу <•Ук
раїна^ Ганворонсьиого району ЛАРИСА 
МЕЛЬНИК. Про необхідність поліпшення 
стану змагання по професіях говорив слю- 
сар-інструментальчик заводу «Червона 
зірка- ВАЛЕРІЙ РОМАНЕНКО, роботу 
шнільної виробничої бригади учено Н.оио- 
стародубської СШ Петрівського району 
ОЛЕКСІЙ КОРЧМАР.

На пленумі виступили першим секретар Онуфрїіесьного РК ЛКСМУ Л. САПІ- 
ГА, директор Головані зсьногосіл>с=ного 
профтехучилища В. Б. за
ступник начальника обласного управлін
ня культури М. М. ТКАЧЕНКО, пропаган
дист колгоспу ім. 40-річчя Мчов™’’ 
ловодсьного району Л. Д. ФОМІпА, 
учаснин І Всесоюзного зльоту студентів 
8. ГАЙДУЧЕННО та інші.

Пленум затвердив заходи обкому 
ЛКСМУ по виконанню Посганоэи ЦК 
КПРС «Про дальше поліпшення органі
зації соціалістичного змагання», заслухав 
інформацію про роботу бюро обкому 
комсомолу в цьому році.

Трудівники голопнего заводу ви
робничого об’єднання сДніпроенир- 
гобудіндустрія» перебувають у че
канні радісної події: 5- перших чис
лах листопада на підприємстві 
будо виготовлено мільйонний ку
бометр залізобетонних виробів. За 
право сформувати деталь з юві
лейного кубометра бетону йде на
пружене соціалістичне змагання 
між усіма бригадами підприємства, 
окремими робітниками. Серед них 
І комсомольці з бригади І. Д. Лнхо- 
шерста — арматурники Віктор 
Резніков 1 Микола Зозуля, які в 
ці передсвяткові дні показують 
приклад ударної праці.-

На фото: (зліва направо): комсо
мольці Віктор Резніков і Микола 
Зозуля.

Фото Ю. ЛІВАШНННОВА.

ТА НЕ ВОСТАННЄ
ВПЕРШЕ, Ж’ ІВИБОРИ

СТУДЕНТИ КІРОВОГРАДСЬКОГО ІНСТИТУТУ сільсько
господарського МАШИНОБУДУВАННЯ ЗІПІИЛИСЯ ДО 
АКТОВОГО ЗАДУ НА ДИСПУТ. договори!и. поспереча
тися ПРО ТОП ФАХ. ЯКИИ ВОНИ ОБРАЛИ В ЖИТТІ — 
ПРОФЕСІЮ ІНЖЕНЕРА.

женерно-технічні працівники були 
іноземці. Зібрались вони, радя
ться. а домна стоїть. Викликали 
спеціалістів із сусіднього заводу. 
Теж безрезультатно. Приїхав з 
Франції хазяїн заводу. І це не до
помогло. Аж

ПРЕДАВНО якийсь геній вина
йшов колесо, йому набридло 

ходити пішки. Потім одне за од
ним «посипалися* відкриття — 
парова машина, всесильна елек
трика, сенсаційний кінематограф, 
літак Можайського...

Він XX. Атомні електростанції і 
телебачення, космічні нораблі і 
штучні полонна, заеоди-автомати і 
елентронно-обчислювальні машини.

І всюди науново-технічний про
грес починається від креслярської 
дошки конструнтора.

«За рахунон продуктивності пра
ці у наступній п'ятирічці має бути 
одержано не менш як 80 процентів 
приросту національного доходу,— 
говориться в Директивах XXIV з’їз
ду КПРС. — 87 — 90 процентів при
росту промислової продукції».

Якими ж професійними і мораль
ними якостями повинен володіти 
сьогоднішній інженер? Адже про
дуктивність праці — це, в основ
ному. — автоматизація і модерні
зація виробничих процесів. А вона 
мас безпосереднє підношення до 
його професії, то в перекладі з 
латинської мови означає «винахід
ник».

Для сьогоднішнього інженера 
головне не звання, а знання, інте
рес, обшир кругозору роблять 
його творцем, винахідником. Але 
на промисловому виробництві лю
дей з дипломами інженерів можна 
розділити на три групи: інженери, 
які працюють в цехах: в апараті 
управління заводу: співробітники 
конструкторського бюро. Останні 
завжди у відкритті нового, у твор
чому пошуку. Перші дві групи, па 
жаль, зайняті в основному «текуч
кою». їм ніколи займатися вдоско
наленням технологічного процесу, 
винахідництвом. У відділі головно
го механіка про творчість іноді 
забувають зовсім. Паперова заві
рюха, канцеляризм можуть, вреш
ті решт. позбутн інтересу до про
фесії. Не кожен здатний розірвати 
це коло. В чому ж причина?

Розповідають, що на одному з 
заводів, у ливарному цеху, □ кінці 
місяця, як правило, починалися 
тан звані «прориви». «Рятувати» 
план посилали Інженерно-техніч
них працівників. В конструктор
ському бюро навіть графік виві
сили. Хто за ким чергуватиме біля 
формування. Перший, другий раз 
попрацював Інженер на цій роботі, 
а за третім запротестував, вима
гаючи поставити на цьому місці 
автомат. Вся справа в тому, що 
столти там він повинен був уже 
давно. А вина в тому, що його досі 
немає — нікого іншого, як того ж... 
Інженера. Це його безпосередній 
обов’язок аотоматизовувати трудо
місткі виробничі процеси.

Тож від активності й творчого 
пошуку самого інженера залежить 
робота підприємства, продуктив
ність праці, врешті, настрій лю
дей...

І НОДІ можна зустріти молодого
1 спеціаліста, яний розчарований 

своєю роботою. Мовляв, ніхто ува
ги на нього не звертає, доручають 
виконання лише другорядних зав
дань і т. д. І забувають такі моло
ді люди про власну ініціативу, 
власні можливості. Адже якщо во-

ІНЖЕНЕР
ТВОРЕЦЬ
ЧИ СПОЖИВАЧ?

ф НАША ПРОФЕСІЯ. ДЛЯ КОГО ВОНА?

• ІНЖЕНЕР СЬОГОДНІ. • ДИПЛОМ І ПОСАДА 

МОЛОДОГО СПЕЦІАЛІСТА.

ни є, лнщо ти повністю віддаєшся 
улюбленій роботі — тобі 
доручають відповідальну

Нс приносить великої ___.......
бездумне списування довгих циф
рових колонок. Треба дивитися на 
свою працю очима аналізатора...

А розчаровані молоді люди до
сить часто, відпрацювавши необ
хідний строк, шукають в житті ін
ший шлях. Вирішувати, ким бути 
треба значно раніше. Ще перед ін
ститутськими дверима. Інженером 
чи слюсарем. Головне, виконувати 
свою роботу добре. Декого ж, при 
вступі у вуз, більш приваблює по
пулярність його танцювального 
ансамблю, ніж любов до техніки. 
Запрошуєш, іноді, таких студентів 
на підперту розмову про свою май
бутню професію, а вони мило від
мовляються: їм ніколи. Еони не хо
тіли б пропустити чергову серію 
телефільму.

Чи не в цьому причина, що не 
всі інженери стають винахідника
ми, творчими людьми?

Інженер — це людина, яка своєю 
творчою діяльністю вносить щось 
нове у виробництво. Дехто думає: 
закінчив інститут — занидай кни
ги, конспекти. Це велика помилка. 
Справжнє навчання починається 
на виробництві. Людські знання в 
наш час поновлюються повністю 
через 3 — 5 років. Янщо за цей час 
він нічого не взнав нового — зна
чить відстав безнадійно.

М ОЛОДИЙ спеціаліст, прийшовши 
на підприємство, стає справж

нім досвідченим інженером тише 
через 3—4 роки. Здається, в цей 
період повинен бути активний дво
сторонній процес обміну інформа
цією між випускником І інженером- 
лрактиком. Вчорашній студент 
приносить на виробництво свіжі 
знання, а сам збагачується досві
дом практичної роботи.

Звичайно. попереду чекають 
труднощі. Але в переборюванні 
їх — справжнє щастя. Ще Леонар
до да Вінчі писан: «По втоптаній 
стежці легко йти, але на ній 
не знайдеш».

Років шістдесят тому на 
лургійному заводі в Донбасі 
домой перестала виплавляти 
Як відомо, в царській Росії

зазжди 
с прану, 
користі

нічого

мега- 
одна з 
сталь, 
всі ін-

ось підходить до ха
зяїна простий ро
сійський робі гни:;. 
в замасленій спе
цівці і чистою 
французькою мо
вою звертається 
до нього: «Якщо 
мсьє буде завгод
но. я можу за дві 
доби 
вати домну». Зди
вований хазяїн дав 
згоду. Через двад
цять годин робіт
ники виплавляли 
сталь.

Російським ро
бітником був М. К. 
Куратов — в май
бутньому відомий 
Інженер. Але, вияв
ляється, у нього 
на той час не було 
ніяких спеціаль
них знань. Не було 
диплома інженера. 

Отже, інженер і диплом — це да
леко не одно й то не. Не кожний 
Інженер стає винахідником. Про 
нього говорять: середній інженер. 
Не талановитий. Що ж народжує
ться спочатку — інженер, а потім 
талант, чи талант, а потім інженер? 

Талант народжується лише в 
процесі наполегливої праці. По
трібно вчитися застосовувати на
буті знання на прантиці. І, думає
ться, що людина, перш ніж стати 
Інженером, повинна пройти крізь 
двоє дверей: лабораторію і кон
структорське бюро. Не залежно від 
того, ким він у майбутньому бу
де — винахідником чи адміністра
тором. Він повинен знати свою 
справу.

Ніколи з людини не вийде 
справжнього спеціаліста, коли він 
не відчуватиме в своїй професії 
власну потребу і необхідність. Ко
ли він не буде нею захоплений. 
І Щ₽ одна якість визначає інжене
ра. Він повинен бути новатором, 
повинен уміти мріяти. Тому, що 
без мрії не народжується нічого 
нового.

Отже, документом, що підтверд
жує причетність до професії по
винен бути не диплом інженера, а 
свідоцтво про винахід. Радість від
криття — ось що визначає суть 
винахідника. Лише тоді народжує
ться справжня гордість за свою 
професію, яка так потрібна людям. 
Професію інженера.

Ці думки на диспуті про поофе- 
сію інженера висловили корівник 
групи відділу механізації та вер
статобудування заводу «Червона 
зірка- С. А. Крикуненно, інженер 
ДСКБ С. І. Шмат, заступник голов
ного конструнтора заводу трактор
них гідроагрегатів В. В. Луцкезич, 
секретар партному інституту В. Я. 
Пихтін, професор Л. П. Володмми- 
ров, доценти І. В. Шмельов та В. €. 
Комаристов, студенти Л. Тартасюк, 
Н. Шепеленно та інші.

ВІДреМОИ.'У'

А ЯКА ВАША ДУМКА ПРО ОБРА
НУ ВАМИ ПРОФЕСІЮ?

29,4 центнера зернових з гектара.
— Невелика це цифра, мч дуже прагнемо більшої, —- 

звітував па комсомольських зборах секретар Іван Бур
товий. — Ми примусимо наші лани робін:; щедріше, але 
раді її з того, шо маємо, бо маємо такі! і врожай вперше 
за всю історію існування колгоспу.

Рука комсомольська принладека до того зерна — від 
самого початку й до кінця, під очищення насіння до ко
совиці. І знову з вуст секретаря зринуло екслресизне, 
закличне, багатоооіцяюче: «Вперше». Вперше комсо
мольська організація створила на жнивах свій екіпаж. 
Взявся його очолювати Анатолій Деннега, юнак без дос
віду» та з іскоркою живою в натурі. І був Анатолій на 
косовиці першим, не поступився тим, за ним довголіття 
практики. Отож принізд добрий та вчасний, бо вже й 
правління колгоспу, і партійна організація, і самі комсо
мольці, переконані успіхом, поліють бачити у полі більш» 
молодіжних екіпажів. Відтак і посприяють їх створен
ню — для користі господарства, комсомольської орган 
нізацн.

Ще не раз па зборах зринуло слоео. зміст котрого — 
поступ, дія, спрямованість у завтра — слоео «вперше». 
Лише цього року футболісти із «Жовтневої перемоги» 
потрапили на районні змагання, і хоч порогу до лрнз> 
внх місць їм перекрили сильніші, проте молодь укріпіь 
лася в головнім позиції — у вірі, шо п вона здатна до 
боротьби. До боротьба не тільки спортивної а тої, котра 
підсумовується поняттям життя і є його суттю. Вироб
ництво, нагромадження матеріальних благ ото шлях 
для юнаків і дівчат. Цілям виробничая (даруйтг, що 
повторююсь, але факт виправдує повтор) вперше за ба
гато років добре прислужився «Комсомольський проі* 
жектор». Начальник його, Анатолій Стріляєв. достоту 
начальником сгав, бо її керував рейдами, бо її випускав 
стіннівку «КП» гостру, до часу й до діла, призвичаював 
молодь, заодно — і деяких керівних товаришів до реак
ції на критику.

Мабуть, закінчимо перелік здобутків і перемог гим, що 
нині па районному огляді самодіяльності найліпше ви
ступили аматори з колгоспу «Жовтнева перемога.', 1 їм 
дісталося перше місце.

А тепер подивимось, яким :ке чином позбулися КОМСО
МОЛЬЦІ тихого життя, що був охопив їх, та чи зуміли 
самі собі уяснитн важелі зрушення.-

Чи то сходила на трибуну нормувальниця автогаража 
Зінаїда Микитець, чи завідувачка дитячих ясел Мзсія 
Вдовиченко; чи то більше критикував комсомольський 
комітет інженер по техніці безпеки Віктор Каплун і по
зитивніше оцінювала його діяльність комсомолка Тамаоа 
Стріляєва: чи то вдався до поглибленого аналізу секре
тар партійної організації Леонід Миколайович Медуха, — 
всі починали з одного: обрали собі за секоетаря доброго 
хлопця Івана Буртового. Рік Іван очолює організацію, і 
саме за той рік вона рушила вперед і прискорює злет 
ритмічно, як локомотив на прямій лінії.

Іван — секретар молодші, але не йшов манівцями, 
взявшись керувати організацією. Що знав, що підказа
ли, що інтуїтивно відчув: треба молодим перспективу 
показати, мету визначити, збудити активність їхню. Він, 
не сягаючи захмарних висот, щомісяця планував реаль
не, можливе, щоразу виноезв обговорення планів на за
сідання комсомольського комітету.

Вимогливий секретар до себе — найперше до членів 
комітету і рядових комсомольців. Зазвичаюналося з них 
слухати на зборах звіти про виконання доручень Та й 
самі збори набули регулярності, оперативності ~ 
денності. Поліпшення організаторської роботи ’ 
зачепило струнну колективізму, розворушило 
Ножному захотілось відзначитись, позмагатися, себе по- 
в радості аматорства,8’ У На"рузі спортивної боротьби,

Не для ложки дьогтю у бочку меду — задля сг.равет* 
лнвосгі: дещо іі прогледів комітет, до чогось руки не 
дійшли, зокрема, не зумів заздалегідь Зорієнтуватися 
при налагодженні політосвіти. Залучили до праці проп-з* 
гандиста, обрали форму навчання, тему гуртка, дочека
лися початку. Але далися взнаки залишки колишньої 
інертності, дехто з комсомольців вважає політнавчавия 
справою другої черги, пропускає заняття. Та партійна 
ППГЛНПЯІНО пппп-іш. __________ » . - .

н
ДГ:ШЬ

10-
Іі зечі

злобо- 
відрззу 
молодь.

справою другої черги, пропускає заняття ..... і.’...: 
організація поправила комсомольський комітет а що іїі 
довів свою здатність вирішувати складні питання то 
тепер, сумніви полишимо, вирішать. Не востаннє рад. 
успіхам юнаки та дівчата колгоспу «Жовтнева перем- 
га>, нині вони зажили енергійніше, ніж торік, мають 
різних ступенів для порівняння і не забажають з кра
щого стати на гірше.

А секретарем знову обра.ті Івана Буртового.
1. БЕЗДІТНИЙ, 

п . спецкор «Молодого комунара».
Нетрівськпн район.

га>,
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ВИБУХ ПРОЛУНАВ
ЗА МІСТОМ

Здавало.у.ь, що кілька кварталів міста 
перетворено На операційну палату. На
вкруги заляї ла тиша і к^тски віддава- 
лись лудою. Тільки «лікарі» працювали 
не в білих халатах, а в солдатських ши
нелях. Оперували — землю.

...Старожили Кіровограда, -мабуть, па
ві ятаїоть, як одного дня ще під час 
війни перевернуло вибухом шдвоіу і 
мінами. Присипало землею та так і про
лежали вони у ній близько тридцяти ро
ків. Біля картинної галереї, на велелюд
ному місці щодня на людей чекало не
щастя.

За високим парканом працювало се
меро. їх руки — зашкарублі па холоді, 
припорошені землею, руки хліборобів. 
Хіба що земля та не схожа тга польову 

тужава, втрамбована сотнями ніг.

Інструменти - міношукачі, щуп, лопа
та. А під стіною обережно викладено 
рядок іржавих мін.

Короткий вигук — І біля ще ОДНІЄЇ 
обережно рухаються руки, по крихті 
вибирають грунт. Поволі розпрямляєть
ся напружена постать солдата. Це вже 
сорок дев'ята — остання.

Для капітана Сергія Миколайовича 
Полозова-, сержанта Володимира П’яти
горського, молодших сержантів Віктора 
Гуменюка та Віктора Пана, для рядо
вих Миколи Бабака, Миколи Корнієнка 
та Василя Лсрієнка — це був день звичай
ної армійської праці. Кілька днів тому, 
група саперів Кіровоградського гарнізо
ну під керівництвом офіцера Павла Гри
горовича Стругачова біля села Володи
мирівни знешкодила 2! артилерійський 
снаряд. Так же поволі розгортали зем
лю, так же звично кожен втирав спіт
ніле на холоді чоло. А потім далеко за 
містом пролунав вже безпечний вибух.

М. ВІДЕНКО.
м. Кіровоград.

-

Олександр МОТОРНИЙ

соколиним
ЗЛЕТ
(Продовження.‘Початок в газетах за 9—26 жовтня).

— Патронів у нас малувато, та і одні пістолети 
тільки, — зітхнув Михайло.

А ось...
Тут Олена Захарівна розкрила свою сумку, підняла 

підручник з алгебри і виклала на стіл знайомі хлоп
цям лимонки.

— З ними почуватиметеся певніше!
Єдиним підприємством, на якому вдалося окупан

там видушити хоч трохи продукції, був горільчаний 
зазод. Шнапс з української пшениці дуже сподобазся 
герам із фатерланда, і сам обласний комісар праці 
Фліт дбав про забезпечення виробництва. За горіл
кою щодня присилали машину з конгоєм, на воротях 
стояла посилена варта. Німцям здавалося, що ніде ні 
крапля не пропаде, а із заводського двору і горобець 
зернинки не винесе через мури, увінчені битим 
склом. Скрізь було їх пильне око, по кілька разів на 
день начальник охорони обходив усі сторожеві пости. 
Не заглядав він тільки до ям, у які по ринвах збігала 
відроблена брага. По-перше, ті ями знаходились за 
мурами, отже не належали до заводської території, 
а, по-друге, віяло від них духом, не дуже приємним 
для арійських носів, і взагалі шеф заводу зволив від
давати ту брагу за плету місцевому населенню,

Щоранку до ям вишиковувалася перга: старі діди, 
жінки і навіть діти тягнули важкі тачки з діжками. 
В них заливали брагу, черпаючи відрами з ям, і везли 
годувати корів та свиней.

Німці реготали:
— Глупий швайн!
Хто, мовляв, годує худобу таким брудом? Вони і здо

гадатися не могли, що більша частина борошна, при
значеного на шнапс, прям-їм ходом по ринвах потрап
ляє в ями.

— Шліхт аппарат, шліхт.
В черзі за брагою один з перших появлявся кре

мезний старий. Довгі чорні вуса звисали в нього, як 
у запорожця, сива голоза була прикрита широкопо
лим повстяним капелюхом. До війни старого добре 
знали в місті, бо працював санітаром у швидкій до
помозі. Хворих, як дітей, на руках виносив він у ка
рету, лікарі любили з ним їздити на виклики, і коли 
проходив вулицею, то навіть діти гукали: «Тарас 
Бульба пішов!» Справді, звали його Тарасом, а прі
звище маа, хоч і козацьке, тільки інше — Мацугиря. 
Та про це мало хто знав: Тарас Бульба — і все. На
віть на роботі величали Бульбою. І Тарас Сергійович 
на це не ображався.

той козак і справді мій предок а якомусь
Тарас^Сергійович був спасівський родом. В їх хлі

боробській династії всі нівроку мали силу в рунах. 
В молодості Тарас Сергійович, мов за іграшки, гнув 
піднови, і не було в окрузі нікого СИЛЬНІШОГО ВІД 
НЬОГО. _

Ноли фашисти вступали до міста, Тарас Сергійович 
вантажив лікарняне майно на транспорт польового 
госпіталю. Машини відходили одна за одною, залиша
лося скидати всякий дріб’язок на останню, з якою 
мав і сам поїхати. Але якраз в неї гахнуло снарядом, 
коли Бульба побіг у підзал за своєю сумкою, його 
там присипало, ледве вибрався. ._ии,ииі
„ - Ось тобі і маєш, — сказав він УвомаА^у,^и2!!^ 
Принесли чорти непроханих гостей. Але ж тр-ба 
янось жити і оцих пуп’янків ростить...

На городі садили трохи картоплі та капусти. На до
дачу зав-али козу, а потім її продали і стягнулись • а 
норову. Щоб годувати ЇЇ. Тарас Сергійович зг'?а^Т]зу' 
вав тачку, укріпив на ній здоровенну бояяу пои. 
по брагу. На щастя, біля лм обізвався давній . 
ятель:

— 0, Тарасе! Иди сюди. . ,
Корова хоч мала, але доїлася, і СІМ я. "прибивалися 

бивалзся. Правда, скоро і наименшеиьн пигаштозуоа. 
із штаненят та сорочок, і мати янось прилаштовув^ 
«а їм викинуті нолись н^он.°^‘п^ бронестійкі
цупку мішковину в цибули чиї і шила_такі Р _

..костюми, що в них не страшно було спу‘:'^трон, бРу- 
іщнх гірок. По цій останній моді п«1“""®Л?”а 7<ьо- 

натний костюм і чоловіно-зі. Тарас «Р®СУЩЯЬВ така 
МУ. пк франт, і на запитання знайомих, звід 
Добряча тканина, лукаво відпо&ідав:

— Європейського зразка.
Олена Захарівна зустрілася із Тарасом Р* 

чем на вулиці. Впрігшись у голоблі, іі пеР у ^.д
через плече мотузяного наритника, итар У
Г°РУ важчого свого візка.

(Далі буде).

. — Може, той нозан і справді мій предок
Зленому коліні, — казав він добродушно.

а

ІІ

’•»УПИНИСЯ, водію, хай псі 
* вийдуть на дорогу. Бо 

-он на околиці села стоять в 
своїй гордості і скорботі дві 
жінки. Затихніть, музшні. 
Чуєте, яка тут тиша...

Стоїть жінка-матір, і її 
невістка — вдова, котра ви
мучилась од безнадії.

Стоять хлопці-скрйпалї 1 
дівчата-танціористкп. Погляд 
кожного — до гранітної 
плити і заскорбочечих ма
теринських очей.

Про концерт, що мав відбу
тись за годину, ніхто — ані 
слова. І тільки вже тоді, як 
знову рушив автобус. Аніо
ні на раптом -збагнула, що 
не зможе, як завше, подару
вати людям свої жартівливі 
співанки. Серце її — в три
возі й зажурі. Та іі сири талі 
он взяли інший мотив, бая
ністи теж -- мінорний лад. 
І з вуст молодої співачки 
сплив монолог глибокої 
скорботи:

тім почала нову пісню. І зно
ву голос тремтить... Далі був 
розпач. Піонерна но знала, 
що в такі роки не варто бу
ло вдаватись до безперерв
ної напруги сольного співу. 
Дехто з фахівців радив:

— Більше співай у хорі.
А в школі не могли дагі- 

шнгіїеь ученицею, котра за
хоплювала на ііримогл и віщо
го слухача. Ііонцерт за чон- 
цертом... ’

і ось її сольфа затихла. 
Тільки мати вгамовуз роз
хвильовану доньку...

до
ПОРТРЕТА
СУЧАСНИКА

І вже інша пісня: 
Та не дай мені, моя 

мамко, 
За дві доби їсти, — 
Лиш пусти ме

із миленьким 
На колодязь сісти.

|| 1СПЯ «Па камені стою» 
•“ була коронним номером 
в концертній програмі. Це І 
тоді, коли вона співала і а 
Житомирщині, і коли, при
їхавши на КіровоградЩ'їну. 
працювала в районному Бу
динку культури, а потім ви
йшла на сцену разом д ят- 
ранцями.

Вона бачила, на якій по
стамент вивів молодих ТЛІІ- 
цюристїв великий потяг до 
народного мистецтва, бачи
ла. в який привільний світ 
краси потрапляє глядач під 
час виступів прославленого 
танцювальною ансамблю. І 
обезбарвити полотно асісї 
програми ансамблю для Ан-
СЖМНВВНВННВМНВаННМВЮ

Пого теплий І

Степом, степом 
Людям жито жати. 
Степом, степом 
Даль махне крилом. 
Мати, мати 
Жде свого солдата, 
А солдат спить вічним 

сном.
Так. ця пісня сьогодні бу

де першою. Хай слухає її 
жінка, що зазнала великого 
горя, хай кожен перегорне 
сторінки своєї долі, яка тен: 
екранна мечем фашистсько
го бузувіра і нелюда.

Слухайте, люди, цю пісню- 
думу. І пам’ятайте т.іх, ::ю 
постав перед вами легендою.

...А після концерту біля 
автобуса зупинився посіп,і- 
лнй чоловік
вдячний погляд все ще не 
міг приховати в глибші 
очей суму:

— Таш пісні потрібні нам, 
дочко — мовив стишено. — 
Спасибі тобі за них.

Ненароком Антоніна зга
дала вигадок та слова, так 
схожі на сказане цим чоло
віком. Майже так само, п’ят
надцять літ тому, сказала їй 
вчителька, коли вона, піо- 
нерка-третьокласннця, на ра
йонному огляді самодіяль
ності виконувала пісні «Це 
було в Краснодоиі» та «Ря
занські мадонни». Особливо 
запам’ятались останні сло
ва: «В житті нашому є радо
щі і болі. А пісня твоя була

ВІДНАЙДЕНА 
СОЛЬФА

— Тяої весни ще попере
ду. І вони неодмінно пере
кують твій голосочок. То він 
звучатиме тс дзвінкіше.

І Марія Антонівна не по
милилась. Бо незабавом
Антоніна знову тішила всіх

З групою провідних укра
їнських митців попа їде до 
Бельгії. Виступає в Палиці 
конгресу. Жителі Льежа 

. вважають, що ця дівчина 
прибула до них зі- столичної 
сцени. Бо так вільно К легко 
може захопити слухача ли
гає досвідчений митець. Аи- 
тоніна вірить у щирість 
простих бельгійців — крпш- 
талоробів І ткачів,- та сту
дентів. А вони ведуть її на 
береги Маасу і Ургу. І зона 
знову там. па широкій до
лині, починає свою пісню. 
А ще розповідає про тиху 
Роставицю і Здвижу. Тете
рев. Ірнінг, і Ятрань. Повірте 
їй. люди. — чогось принад
нішого за красу цих укр.чй'н- 
ських річок вона не уяііліє. 
Бо там п’янкий квіт верб, 
шелест яворів і голос діпчи- 
ни-степівчанки:

Ой у полі три 
криничень <н 

Любив козак три 
дівчиноньки...

ДІЙ роботи в Кіровоград
ському Палаці культури 

імені Калініна Антоніна Чер- 
війська вважає для себе 
найщасливішнми. Були ви
ступи разом з ятраииями пе
ред письменниками і кіно- 
митцями, перед вченими 
Києва і прославленими людь
ми праці всього нашого 
краю. А потім те, що надов
го запам'ятається — участь 
в концерті перед делегатами 
XXIV з’їзду КЛ України.

Антоніна згадує ще і ще 
ті місця, до вона дарувала 
людям свою пісню і радісно 
зауважує:

— Я бачила усміх очей 1 
втіху простої людини праці. 
То якже мені можна бути 
нещирою з своєю піснею?..

І ось вже знову в неї но
вина — Антоніна Черзінська 
бере участь у Всесоюзному 
телевізійному фестивалі на
родної творчості. Екран на
дано Україні. Виступає ор
кестр народних інструменті« 
Палацу культури імені Ііа- 
лініяа. Потім «Ятранські вес
няні Ігри» ансамблю. За сто 
лом головного я:юрі фес
тивалю — народні артисти 
СРСР Сергій Лемешев і Оль
га Лепешинська. народні 
артисти Російські Федерації 
Ірма Яунзем 1 Олександра 
Прокошина. Вони оцінюють 
виступ кіровоградців най
вищими балами. А потілі ми 
побачили на голубому екра
ні і Ангоніну. Знову жартів
ливі і мудрі українські на
родні співанки. Черзі нська 
теж отримує високу оцінку 
головного жюрі фестивалю. 
І того ж дня її запрошують 

гаш «Вогник», присвячений 
святу трудівників зела. 
Проста жінка - трудівниця, 
прославлений голова кол
госпу льонарі і буряководії 
задивляються на співачку, ї. 
їхня щнра посмішка, лсїіій 
погляд добрих очей — то 
теж висока відзнака І вдяч
ність за подаровану пісню.

Михайло ШЕВЧУК.
N. Кіровоград.

тоніни Червінської означало 
перекреслити всі пайясліїні 
кольори блискучих танців 
«Ятрані». І воші щоразу ви
ходила на сцену з новими 
пориваннями.

Фестивалі самодіяльного 
мистецтва. Київ. Москва, За
поріжжя, часті виступи пе
ред стенівчанами. І щоразу 
її вітали так, як і найдосвід- 
ченіших солістів танціоаад.-,- 
ного колективу.

Ви 1ЦЄ не чули її вогнис
тих співанок. Ви тільки ба
чите її в ролі ведучої кон
церту. І вже ви в тому СВІТІ, 
що п під час «Ятрапських 
весняних Ігор». Прислужі
тесь лишень до її голосу:

Ми від краю, що колосом 
грає,

І гойдає вишневі сади, 
Ріднонраю такого немає 
Ані в кого, хоч світ 

обійди.
Там духмяна трава 

молодіє.
Під крилом гомін <их 

яаорів. 
Там Карпениовий хутір 

«Надія», 
На розлогій долоні 

степів.
Квітне доля I Ятрань 

сміється,
Круто в'ється й сяга 

далини, — 
Наша пісня від серця 

до серця,
Наші танці з її глибини.

А вже після «Колядок> і 
«Трьох дідів* ви чуєте її 
співанки — «Ой ти. місяцо», 
«Черевички». «Тиха вода». 
І щоразу вони звучать по- 
новому. з особливою жагою 
і теплом.

іванкївців, слухали її в Бер
дичеві і Житомирі, у Києві. 
Потім — інститут мистецтв 
у Харкові. Там теж зауважу- 
вагцт:

— В українській народній 
пісні — її найвища вдача.

І навіть тоді, копи вона 
стала солісткою прославле
ного ансамблю «Льонок*, це 
твердження чула повсякчас.

Заздрила Тоні Олефір. Во 
її пісня починалась од таєм
ничих джерел, які справді 
були цілющими. Тонн вихо
дила на сцену, і сама става
ла піснею. Здавалось, мело
дія " спливала не з уст. а 
рвалась з глибини грудей, 

сі.
, в 
бу

ла неповторна краса і внут
рішній підтекст, який роби:’- 
пісню неповторною.

Антоніна ’Іервінська праг
нула у всьому наслідувані 
свою подругу. І особливо 
щастило їй. коли починала, 
жартівливі співанки:

Болить мене голова 
Та й межи плечима. 
Треба мені дохторика 
З чорними очима.

П’ слухають Михайло С.нін, 
Анатолій Лвдієвський. Ана
толій Пашкевич. Захоплені. 
І водночас зауважують:

— Більше простоти. Ти ж 
перед нами, ніби миле і лю
бе дівча з полонини.

про нашу долю, про те, що од серця. В кожно_му порі' 
дороге 1 близьке людям. Та-' - -------------' -----------------
ка пісня вічна, як любов 1
життя*. Дівчина в ту мить 
тішилась більше, аніж в час 
отримання грамот і подаруп
ій о. І вона знову марила 
піснею, од якої народжував
ся б усміх, добрий, нєспоііій. 
р ПЕРШУ співала матері.

Якщо вона, її рідна лю
дина, зрозуміє той мотив і 
ті слова, значить, ніхто вже 
не залишиться байдужим од 
такого співу. Дівчина вірила 
в те і прагнула виходити на 
сцену якнайчастіше.

Та раптом — несподіватка. 
Під час концерту в сільсько
му клубі голос школярки 
обірвався на найвищій ноті. 
Школярка заметушилась. По-

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ПОНЕДІЛОК, 1 ЛИСТОПА
ДА. ПЕРША ПРОГРАМА. 
11.00 — Телевісті. (К), 11.10
— Художній фільм «Ча
паев». (К). 17.05 — Респуб
ліканська фізико-матема- 
тична школа. (К). 17.40 — 
Телевісті. (К). 18.00 — Ук
раїнське кольорове теле
бачення. «Наші гості». <К).
18.40 — Мультфільм «Соба- 
на Фіне». (К). 19.00 — «Від 
понеділка до понеділка». 
(Н). 19.10 — «Пошук». (М).
19.40 — Кольорове телеба
чення. Фільми-лзуреати IV 
Всесоюзного фестивалю те. 
лефільмів. Художній іеяе- 
фільм «Сенретар партко
му». 1 серія. (М). 21.00 —
Програма «Чпс». (М). 21.30
— «Передсвяткове новосіл
ля». (К). 21.40 — Молодіж
на програма «Дружба». 
(Київ — Москва). 22.40 —

d погляді закоханих очей 
поясному нюансі мелодії

«Старт». (К). 23.25 — Теле- 
вісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00
— Телевісті. (К). 11.10 —
Художній фільм «Чапаев». 
(К). 17.05 —. Новини. (М). 
17.15 — Телефільм «Боро- 
дулінські розрахунки». (М). 
17.35 — Для школярів
«Всесвітній слідопит». (Ле
нінград). 18.00 — Народний 
телеуніверситет. (К). 18 40
— «Вечори на Високому
замку». (Львів). 19.30 — 
Концерт артистів Варнен- 
ського театру опеои та 
балету. (Одеса). В перерві 
«На добраніч, діти!». ІК). 
21.30 — «Розповіді про
театр». (М).

ВІВТОРОК, 2 ЛИСТОПА
ДА. ПЕРША ПРОГРАМА. 
10.05 — Новини. (М). 10.15
— Для шнолярів «Вартопі 
природи». (М). 10.40 — Ху
дожній фільм «Тривожна

молодість». (М), 12.15 —
«Музичний кіоск». (М). 
12.45 - Телевісті. (К). 17.00
— Піонерський театр-50.
(Донецьк). 17.40 — Телазіс- 
ті. (К). 18.00 — «Щасливої 
дороги». Виступ начальни
ка державтоінспекції об
ласного управління внут
рішніх справ 0. О. Голу
ба. (Кіровоград). 18.10 — 
Мультфільми. (М). 18.30 — 
Ленінський університет 
мільйонів. (М). 19.00 —
Концерт державного хо
реографічного ансамблю 
«Берізка», (М). 19.50 —
Кольорове телебачення. 
Фільми-лауреати IV Всесо
юзного фестивалю телеві
зійних фільмів. Художній 
телефільм «Секретар плот
ному». II серія. 21.00 — 
Програма «Час». (М), 21.30
— Концерт артистів Черні
вецької філармонії. (Чер
нівці).

Ж
ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 

- Новини. (М). 17.10 —
Д™ школярів «Вогнище»^ 

п ’ — Теленарис
«Плакати художнина Д. Мо- 
°Ро». (М). 18.00 — Фу горл: 
«Чорноморець» — «Дніп
ро». <К). 19.45 - Вечір на
укового кіно. (Н). 20.30 — 
2пчпД°бРиНІЧ- ДІТИ!». (К).

— Концерт майстрів 
мистецтв УРСР. (К), 21 ЗО 

МОСКОВСЬКІ поети V ПО- 
би-нииів ЗІЛу. (М). 22.15- 
кольорове телебачення, 
ч’їльм-балет «Ожилі мі
ніатюри». (М).
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ПРО молодь 
ДЛЯ МОЛОДІ

цікавить, яким 
номунар» у на- 
Охоче розпові-

ДОРОГІ ЧИТАЧІ!
Вас, безумовно, 

буде «Молодий 
уступному році, 
даємо.

Статті, присвячені теоретичній 
спадщині В. І. Леніна, матеріали 
про хід Всесоюзного Лонінсьюго 
заліку «Рішення XXIV з’їзду 
КПРС — а життя!»; про Ленінські 
урони, про заняття в мережі ком
сомольської політосвіти ви знайде
те під рубринами «ШКОЛА ЛЕНІ
НА», «ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ».

З досвідом роботи кращих ком
сомольських організацій, з висту
пами ватажків молоді, з порадами, 
як змістовніше організувати життя

нолективу, ви ознайомитесь у ма
теріалах, вміщених під рубриками 
«КОМПАС» та «ОРІЄНТИР КОМСО
МОЛЬСЬКОЇ ДІЇ».

Про успіхи молодих виробнични
ків розпозість рубрика «ДЕВ’ЯТА 
П’ЯТИРІЧКА — РІК ДРУГИМ»,

Країна готується гідно зустріти 
півстолітній ювілей утворення Со
юзу Радянських Соціалістичних 
Республік. Про щиру дружбу на
родів Країни Рад, про інтернаціо
нальні зв’язки кіровоградців, про 
трудові успіхи радянських людей, 
читайте в матеріалах «СРСР-50».

Газета продовжить розмову про 
мужність наших землянів під час 
Великої Вітчизняної війни. Подава-

МИ!
іямуться постійні розповіді «ЛЮДИ 
З КРАЇНИ МУЖНОСТІ».

Старшокласники згуртуються на
вколо клубу «ВІТРИЛА», а піонери 
щомісяця читатимуть свою сторін
ку «БИЙ, БАРАБАНІ». Систематич
но виходитиме «СТЕПОВИЧКА». Тут 
будуть вміщені розповіді про ком
сомольських активістом, жінок 
цікавої долі.

Розмови про комуністичну мо
раль, відповіді на питання, які 
хвилюють Молодь, читач знайде 
де Р^^5ИНОК> МОРАЛІ КІЛЬКА

В молодіжній газеті ви віднайде
те «МУЗИЧНУ ГОДИНУ», де друку
ватимуться нові популярні пісні. 
Майстри художнього слова зустрі
нуться на сторінках видання з міс
цевими літераторами.

Ми не можемо широко розповіс
ти про всі рубрики, напрямки і 
проблематику нашого видання. По
стійні наші читачі добре знають їх. 
Ця коротка розповідь дасть уявлен
ня про нашу газету тим, хто хоче 
передплатити «Молодий комунар» 
на наступний рік.

„ТУТ ТАКА
СПРАВА..."Дівчина прочиняє двері до першого секретаря райкому комсомолу:— Я до вас, Адамо Івановичу!— Заходь, Оленко,— Тут така справа. Ми мали передплати ги сімдесят п’ять примірників «Молодого кому пара»...... Серед передплатників комсомольського органу вона вже, можна сказати, ветеран. Досі пам'ятає розмову в класі восени шістдесят шостого:— Дівчата! У нас знову буде своя молодіжна газета.—- Передплатимо обов’язково.,,Потім нетерпляче чекали. А коли в січні прочитали: «ЦентральнийКомітет ЛКСМ України поздоровляє комсомольців і молодь Кіровоградської області з відновленням видання молодіжної газети», було такс відчуття, ніби самі внесли частку праці в підготовку першого номера, . Отоді й подружилась Олена Задирака зі своєю газетою. А коли почала працювати старшою иіо-

нервожатою в середній, школі, газета стала її. порадником.Звичайно, бесіду з піонерами можна провести • й на матеріалі централь-, них видань. Та помітили, що діти з великим за- . хопленням с л у х а ю т ь розповіді, про шахтарів- Олександрії;; будівельна-*. кін Побужжя, червоно- ■ зорівців. Адже . вони майже поручі І в серцях дітвори росте гоодіеть, • іцо в області, де воин; живуть, так багато прославлених людей.— Володю! Ти читав, ; як олександрійські лисо-. лярі борються за впсо- • ку успішність? —. звер- - . таєтьсл Олена Павлівна . до секретаря комітету комсомолу школи Воло- • димнра Попсрешніченка.:Вже стало правилом: • кожен свіжий номер і а- ‘ зети прочитати до рядка. До цього привч.іс й • своїх молодших друзів— школярів. Тому, коли . Олені доручили пронести передплату на газету серед школярів, вона" знала, що із завданням впорається.... Дівчина сидить у кабінеті першого секретаря" райкому комсомолу. . -— Ми мали передплатити сімдесят п’ять при- • мірників «Молодого КО-. мунара». А передплатили сто шість...
ХІД ПЕРЕДПЛАТИ

о я . ФР.Міста,' райони
Світловодський 
м. Олександрія 
Новоукраїнський 
Кіровоградський 
Маловисківський 
Устаніавський 
Олександрійський 
Гайворопський 
Г олованівський 
Новгородківський 
Онуфріївський 
Добровеличківськин 
Ульяновський 
Новомиргородський 
Зпам’яиський 
Петрівський 
Компаніївський 
Долинський 
Вільшанський 
Бобринецький 
Новоархангельський 
М. Кіровоград 
Олександрійський

<и «з 
СХ

3500 1385
6000 3147
2700 1654
1500 960

2400 1156
1300 496
2100 1237
2200 693
2000 911
1500 714
1300 608
2500 ■ 1450

1500 853
2500 1583
3400 1197
1100 515
1400 877
2000 713
1000 651
2300 980
2100 781

16000 4120
2700 902

— 12
-29
— 47
-73 
-91
— 93 

>—106 
*«-192 
—203 
—249 
—277
— 289 
—ЗОЇ

ДОСИТЬ ознайомитись 
із наведеними циф

рами, щоб визначити ос
новну причину деяких ни
зьких Показників перед
плати на газету «Моло
дий комунар». Минулого 
року не всі райкоми І 
міськкоми комсомолу ви
конали зобов’язання по 
розповсюдженню облас
ного молодіжного видан
ня. Здавалося б, буде 
зроблено певні висновки. 

Проте, сталось інше. 
Цього року передплаті на 
«Молодий комунар» при
ділено менше уваги, ніж 
торік, незважаючи на 
високі зобов’язання. Так, 
0 Олександрійському ра
йоні розповсюджено на 
301 примірник менше по
рівняно з минулим роком, 
у м. Кіровограді — на 
280, у Новоархангельсько- • 
му — на 277.
- Невтішне становище у 
Рільшанському, Долин- 
ському та інших районах.

З наведеної таблиці

видно, що розповсюджен
ню «Молодого комунара»» 
у м. Олександрії, Світло- 
водському, Новоукраїн- 
ському, Кіровоградському 
та деяких інших районах 
приділено більше уваги. 
Проте, заспокоюватись 
рано. Досить порівняти 
зобов’язання світловод- 
ц:-в і кількість передпла
чених примірників, ЯК 
видно, що виконано во
но трохи більше, ніж на 
третину. Подібне стано
вище в м. Олександрії та 
деяких інших районах.

З усього 
ходить, що 
райкомів 1 
комсомолу, 
комітетів комсомолу 
первинних 
ських організацій слід не
гайно поліпшити роботу 
по розповсюдженню га
зети, з тим, щоб до 7-го 
листопада досягти торіш
ніх показників, а до 25 

.листопада виконати зо
бов’язання по передплаті,

сказаного ви- 
працівнихам 

міськкомів ’ 
секретарям 

та 
комсомоль-

О. РИТИНЧУК. 
емт; Комгіаніївкя.

СЬОГОДНІ РЕДАКЦІЯ ОДЕРЖАЛА 3800 В ЛИСТ.Щодня до редакції надходить пошта, 1 завжди у ній багато листів від читачів. Пишуть робітники, хлібороби, студенти, учні. Воин розповідають про свої колективи, про людей хороших, звертаються з запитаннями та проханнями,Значна частина листів використовується в газеті. ,3800-й лист надійшов від жителя смт. Голова- цівська В. Чопенка. Ми вміщуємо його в газеті.
ПЕРША
ЗАРПЛАТАСергій Малий підійшов до столу касира і трохи зашарівся, «Отримуй, — почув, — це твоя перша зарплата». Товариші по роботі тиснуть руку, по- Їдоробляють. І самому кось незвично: хорошо і ніяково одночасної,... Прошуміло літо після випуску. Голованів- ська середня школа № 1, Спроба вступу до Одеського державного упі-

верситсту. А НИНІ — яже МІСЯЦЬ у - мебльовому цеху Головаиівського ра-. йоНного промислового комбінату. Праця хлопцю ’ здається інколи навчанням у класі, Шкільних вчителів заступив досвідчений робітник Сс- . мен Миколайович Скляренко, який навчив «азам» праці.Сергій підійшов до дверей свого ■■ будинку, тримаючи в .обох руках пакунки. Матері, батько^-, ві, дідусеві з бабусею, » братикуі Радо відкрив двері,;,.
В, ЧОПЕНКО,

НАШ КОНКУРСНагадуємо, що обком ЛКСМУ, редакція газети «Молодий комунар» оголосили конкурс на кращого розповсюджувача і кращу комсомольську організацію по пропаганді 1 розповсюдженню газети.
ПРЕМІЙ БУДУТЬ УДОСТОЄНІ; 

г- первинні комсомольські органі

зації промислових підприємств, бу
дов, колгоспів і радгоспів, навчаль
них закладів та установ;

— індивідуальні розповсюджува
чі, які охоплять річною передплатою 
па газету «Молодий комунар» не 
менше 400 чоловік.

Підсумки конкурсу будуть підбиті 
1-го грудня 1971 року. Розповсюджу
вачі мають надіслати редакції довід
ки, завірені начальником міськрай-

відділу «Союздруку» та секретарем 
МК чи РК ЛКСМУ.Дорогі друзі газетні Вас чекають премії: транзисторний приймач, кінокамера.

Вартість річної передплати па 
«Молодий комунар» — 2 крб. 40 коп. 

Молодіжну газету г— кожному 
комсомольцеві.

ДЕВІЗ: НД ВАРТІЇ

Наша адреса і телефони |
316050 ГСП. Кіровоград. 50, вул. Луначарсьного, 36,

Телефони: відповідального секретаря та відділу ком« 
сомопьського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від« 
ділу листів І масової роботи та інших відділів — 2-45-36.

БК 01985, Індекс 61197,

ЛЮДИ
Ляг

В ЧЕРВОНИХ КАШКЕТАХ
спати місто, і знову до зорі 

Дарують море світла прохожим ліхтарі. 
Квартали затихають, стомившись від турбот, 
Свій спокій доручає міліції народ.

Приспів: Ще не раз Прочитаєш а газеті 
Про суворий І відданий труд. 
Мужнії люди в червоних кашкетах 
Щастя твоє бережуть.

У шумі звичнім вулиць, у ДОЩ ЧИ О СНІГОВІЙ, 
Мов друг надійний, поруч нронує постовий.

Йорогу він покаже, не зрадить у біді, 
ому «Спасибі» кажуть старі і молоді.

Приспів.
З ним полум’я юнацьке і досвід зрілих літ —
В постійних небезпеках життєвий шлях проліг. 
Адже він, син народу, тривожну вибрав путь ■ 
Погане — геть з дороги, хай радощі цвітуть. 
Приспів.
Не знають мрійні парки I стомлені мости, 
Що десь вони на карті відомі як пости. 
Зникають в безвість тіні І зовсім пропадуть, 
Бо громадські дружини з міліцією йдуть. 
Приспів.

•МОЛОДОЛ КОМАІУПАР>, ергап Кировоградского 
обвбма ЛКСМУ, г, Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул, Гліякв, 2.
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ПОГОДА30—Гі жовтня, 1—2 листопада на території обл^гі 1 міста Кіровограда очікується мінлива хмарність, у пер? шій половині періоду — без істотних опадів, у другій половшії періоду — опади. Вітер північно-західниіГз не) .реходом на західний, помірний. Температура повітря А першій половині періоду вночі 0—5 градусів морозу; вдень 0—5 градусів тепла, в другій половині періоду, вночі Г»-5, вдень — 4—0 градусів тепла.
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________ ________  Редактор В. ПОГРІБНИЙ. '
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