
г

КАЗАХСТАНСЬКИЙ 
МІЛЬЯРД!

Центральний Комітет КПРС, Президія Верховної Ради 
СРСР, Рада Міністрів СРСР палко поздоровили трудя
щих Казахстану — всіх, хто брав активну участь у боро
тьбі за хліб, з успішним завершенням двадцятих цілин
них жнив і виконанням соціалістичних зобов'язань по 
продажу державі мільярда пудів хліба.

ЦК КПРС, Президія Верховної Ради СРСР і Рада Міні
стрів СРСР висловили впевненість у тому, що трудівни
ки сільського господарства Казахської PCP у наступні 
роки перевершать досягнуті рубежі у виробництві 
зерна.

(ТАРС). • ВІВТОРОК, ЗО жовтня 1973 року • цін#2неп.

ЧНА ВСЕСВІТНЬОМУ КОНГРЕСІ
МИРОЛЮБНИХ СИЛ

У Москві продовжує роботу 
Всесвітній форум миролюбних сил. 
З його трибуни звучать схвильо
вані гарячі слова — пристрасний 
заклик'до миру, до боротьби за 
щастя людей, за соціальний про
грес.

26 жовтня перед учасниками 
конгресу з яскравою, глибокозмі
стовною промовою виступив Ге
неральний секретар ЦК КПРС, 
лауреат Міжнародної Ленінської 
премії «За зміцнення миру між 
народами» товариш Л. І. Брежнєв. 

’•Ч/ Його промова була вислухала з 
величезною увагою і не раз пере
ривалася тривалими оплесками. 
Заключні слова промови учасники 
конгресу зустріли стоячи, палкою 
овацією.

Участь Л. І. Брежнєва у роботі 
конгресу, його промова, яку слу
хали по телебаченню і радіо міль
йони людей у нашій країні і за 
рубежем, справили величезне вра
ження.

У своїх виступах делегати кон
гресу відзначають, що промова 
Генерального секретаря ЦК КПРС

пройнята почуттям високої відпо
відальності за долю народів землі, 
вона містить глибокий і всебічний 
аналіз сучасної міжнародної об
становки, показує шляхи боротьби 
за збереження і зміцнення миру.

— Я впевнений, що висловлю 
почуття всіх присутніх у цьому 
.залі, — звертаючись до Л. І. Бре
жнєва, сказав Генеральний секре
тар Всесвітньої Федерації асоціа
цій сприяння СОН Г. Перера, — 
коли скажу, що ваша промова 
стала великим стимулом у нашій 
роботі по реалізації цілей і зав
дань, які привели нас сюди. Ви 
дали у своїй промові блискучий 
приклад роботи по досягненню 
взаєморозуміння, розрядки і спів
робітництва в ім'я миру в усьому 
світі.

Представники Індії, Лаосу, 
ДРВ, ІІДР, Японії та інших кра
їн відзначали, що Л. І. Брежнєв 
намітив широку програму бороть
би за мир, у здійсненні якої спів
робітничатимуть країни з різними 
суспільними системами, всі про
гресивні сили, організації і рухи.

КУРС —НА ЗРОСТАННЯ
Відбулась обласна нарада працівників
В Будинку політичної освіти обкому Компартії 

України відбулася нарада працівників сільського 
господарства.

Нараду відкрив перший секретар обкому Компар
тії України М. М. Кобильчак.

До почесної президії наради її учасники одностай
но обирають Политбюро Центрального Комітету 
КГІРС.

М. М. Кобильчак повідомляє присутніх про те, 
що, розгорнувши соціалістичне змагання за збіль
шення виробництва і заготівель продуктів землероб
ства у третьому, вирішальному році п'ятирічки, тру
дівники сільського господарства Кіровоградської об
ласті виростили високий урожай зернових культур, 
організовано провели збирання і викопали взяті зо
бов'язання по продажу хліба державі.

На заготівельні пункти від колгоспів і радгоспів 
області надійшло 1.302 тисячі тонн зерна, що значно 
більше від народногосподарського плану. Найцінні
шої продовольчої культури — пшениці у державні 
засіки засипано един мільйон топи. Перевиконано 
план продажу жита, проса, гречки, ячменю, вівса, 
зернобобових культур. Продаж зерна державі триває.

Під бурхливі оплески М. АГ Кобильчак зачитує, ві
тальну телеграму Генерального секретаря ЦК КПРС 
Л. І. Брежнєва, яка надійшла па адресу обкому Ком
партії України і виконкому обласної Ради депутатів 
трудящих.

Від імені присутніх на параді і всіх трудящих об
ласті АГ А1. Кобильчак запевняє ЦК КПРС, особнсч 
зо Генерального секретаря ЦК КПРС товариша Ле
оніда Ілліча Брежнєва, що працівники сільського 
господарства Кіровоградщинн, керовані партійними 

які виступають за демократію і 
суспільний прогрес.

Делегати, виступаючи по про
блемах, винесених на обговорення 
в комісіях конгресу, детально го
ворили про шляхи соціального 
прогресу, гарантування миру і 
безпеки в усіх районах планети.

У другій половині дня 27 жовт
ня почали роботу комісії кон
гресу.

* * ♦
Промова товариша Л. 1. Бреж

нєва на Всесвітньому конгресі ми
ролюбних сил викликала справді 
величезний інтерес в усьому світі. 
Публікуючи повністю або в де
тальному викладі цю промову, 
іноземна преса одностайно під
креслює, що Генеральний’секре
тар ЦК КПРС дав глибокий і 
принциповий аналіз міжнародної 
обстановки, знову підтвердив, що 
турбота про зміцнення справедли
вого, демократичного миру є най
головнішою турботою Радянської 
держави.

(ТАРС),

сільського господарства
організаціями, не пошкодують сил для дальшого 
розвитку землеробства і тваринництва, з честю вико
нають плани і соціалістичні зобов’язання по вироб
ництву і продажу державі сільськогосподарських 
продуктів, внесуть гідний вклад у справу будівницт
ва комунізму в нашій країні.

З великим піднесенням учасники наради прийняли 
вітальну телеграму Генеральному секретареві ЦК 
КПРС товаришу Леоніду Іллічу Брежнєву.

З доповіддю про виконання взятих соціалістичних 
зобов’язань на 1973 рік і завдання працівників сіль
ського господарства по збільшенню виробництва і 
заготівлі продуктів рослинництва і тваринництва в 
1974 ропі виступив голова виконкому обласної Ради 
депутатів трудящих Д. П. Максименко.

В обговоренні доповіді взяли участь: перший секре
тар Ульяновського райкому Компартії України М. Н. 
.Черниченко, начальник Добровеличківського район
ного управління сільського господарства 10. Г. Пет
ренко, доярка колгоспу «Комуніст» ІІовомпргородсь- 
кого району Герой Соціалістичної Праці Н. П. Осні- 
ювська, Герой Соціалістичної Прані Л. й. Шліфер, 
робі і ник ливарного цеху заводу «Червона зірка» 
В. Ф. Трохимчук, секретар Попоукраїнського райко
му Кохйіаріії України А. М. Литвин, голова колгоспу 
імені Карла АГаркса Устнпівського району С. Л. Пін- 
зул, голова Світло во дського райвиконкому В. М. 
Щербина і бригадир по відгодівлі худоби колгоспу 
«Іскра» Олександрійського району І. П. Коваль та 
інші.

Па нараді з промовою виступив перший секретар 
обкому Компартії України АГ М. Кобильчак.

Учасники наради прийняли соціалістичні зобов’я
зання працівників сільського господарства області иа 
1974 рік, а також вирішили продовжити соціалістич
не змагання з трудівниками села Одеської області та 
Башкирської АРСР.

один мільйон тонн. Пере
виконано план продажу 
жита, проса, гречки, ячме
ню, вівса, зернобобовий 
культур. Продаж зерна 
державі триває.

Колгоспники, працівни
ки радгоспів, партійні, ра
дянські, сільськогосподар
ські і заготівельні органи 
сбласті спрямовують свої 
зусилля на завершення 
осінніх робіт, виконання 
планів і зобов’язань по 
виробництву і заготівлях 
кукурудзи, цукрових буря
ків, насіння соняшника та 
інших продуктів земле
робства і тваринництва, 
створення міцної основи 
для успішного виконання 
завдань п’ятирічки.

Є 1302 тисячі тонн 
кіровоградського 

хліба!
ОБЛАСТІ, ВИКОНАЛА 

СОЦІАЛІСТИ'!III ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
110 ПРОДАЖУ ЗЕРНА/ДЕРЖАВІ 

Розгорнувши соціаліс
тичне змагання за збіль
шення виробництва і заго
тівель продуктів земле
робства у третьому, вирі
шальному році п’ятирічки, 
трудівники сільського гос
подарства КІРОВОГРАДСЬ
КОЇ ОБЛАСТІ виростили 
високий урожай зерновик 
культур, організовано про
вели збирання і виконали 
взяті зобов'язання по про
дажу зерна державі.

На заготівельні пункти 
від колгоспів і радгоспів 
області надійшло 1302 ти
сячі тонн зерна, що знач
но більше від народногос- 
псдарськсго плану. Най
ціннішої продовольчої 
культури — пшениці у 
державні засіки засипано

Секретареві Кіровоградського 
обкому Компартії України 
тов. КОБИЛЬЧАКУ М. М. 
Голові виконкому обласної 

Ради депутатів трудящих 
тов. МАКСИМЕНКУ Д. П4 

Палко вітаю колгоспників, робітників радгоспів, ме
ханізаторів, спеціалістів сільського господарства, пра
цівників сільськогосподарських органів, колективи про
мислових підприємств, транспортних і заготівельних ор-> 
ганізацій, партійні, радянські, профспілкові і комсо
мольські організації Кіровоградської області/ які забез
печили самовідданою працею одержання високого вро
жаю і виконання соціалістичних зобов’язань по прода
жу зерна державі.

Від душі бажаю працівникам сільського господарства 
області якнайшвидшого завершення осінніх робіт, вико
нання в нинішньому році планів і соціалістичних зобо
в'язань но продажу державі всіх продуктів землеробст
ва і тваринництва, дальшого зростання колгоспного і 
радгоспного виробництва і забезпечення успішного ви
конання завдань п’ятирічки.

Л. Б Р £ Ж Н € В.

Бюро обкому комсомолу підбило підсумки 
напруженої праці молодих виробничників за дев'ять’ 
місяців року. Кращі з кращих колективів, що посіли 

комсомольсько-молодіжна бригада першого меха« 
поскладального цеху заводу «Червона зірка» (брига-, 
дпр Віктор Педопас, групкомсорг Дмитро Иедопас)? 

комсомольсько-молодіжний колектив добувної 
дільниці Морозівського вуглерозрізу м. Олександрії 
(бригадир Володимир Бакуп, групкомсорг Олександр 
Пасічний);

комсомольсько-молодіжна бригада будівельного 
управління № 2 комбінату «Кіровоградважбуд» 

перше місце у соціалістичному змаганні, нагород
жені перехідними Червоними прапорами га почесни
ми грамотами обкому ЛКСА1У. їх і заносимо на 
постамент шани «А1К>:

(бригадир Іван Лбрамцов, групкомсорг Тетя іа 
Стояв);

комсомольсько-молодіжний колектив водіїв Олек
сандрійського аїр ©підприємства № 10062 (бригадир 
Микола Ізотов, групкомсорг Микола Дсрев'янчен- 
ко);

комсомольсько-молодіжна електровозна бригада 
депо станції Знам’янка (машивіст-іпструктор О.тск«

сандр Савіп, секретар 
комсомольської органі
зації Олег Горобець);

комсомольсько - моло
діжна комплексна брига
да продавців магазину 
№ 2 Кіровоїрадського
міськпромторгу (брига
дир Августина Аїорот, 
групкомсорг Катерина 
Черненко);

комсомольсько-молодіжна 
ферми ІІовоселнцького від 
рякорадгоспу (групкомсорг

група молочно товарної 
кілку Ульяновського 6у- 
Люба Ульянова).



2 апор» „МОЛОДИЙ КОМУНАР"
РІВНЯЮТЬСЯ
НА ГРУП КОМСОРГА

Святковий настрій до 
групкомсорга СТФ кол
госпу ім. Леніна Знам'ян- 
ського району Меланії 
Дудник прийшов разом 
із Всесоюзним Днем 
працівника сільського 
господарства. Молоду 
свинарку нагородили за 
успіхи у виконанні пла
нів дев'ятої п'ятирічки 
медаллю «За трудову 
відзнаку». Чималий до
робок внесла Дудник 
нинішнього року: при 
плані середньодобових 
приростів на кожне по
рося 430 грамів, вона до
билася приростів по 464 
грами. Найкращі резуль
тати від поголів'я пере
дова свинарка мала в 
третьому кварталі: добо
ві прирости живої ваги 
на кожне порося вона 
довела до 471 грама.

Т. МАРТАЛОГА, 
секретар комсо
мольської орга
нізації колгоспу.

ЗА РАХУНОК 
ПРОДУКТИВНОСТІ

К ом солю л ьсько-моло
діжна бригада радіомон- 
тажниць цеху № б Кіро
воградського заводу ра- 
діооиробів — відома на 
підприємстві. її о:.’Ц- 
люють бригадир Світла
на Пахомова та групком- 
сорг Наталя Музика. 
Бригада працює в ра
хунок вересня 1974 
року. Такий успіх став 
можливим лише завдяки 
підвищенню продуктив
ності праці в колективі.

План третього квар
талу бригада з успіхом 
перевиконала, завдання 
по приросту продуктив
ності праці тут становить 
114,6 проценти. За 
цей час продуктианість 
праці в бригаді зросла 
на 37 процентів.

Такий трудовий пода
рунок приготувала 56-й 
річниці Жовтня дівоча 
комсомольсько - моло
діжна бригада.

У колгоспі імені Жда
нова Ноаоукраїнського 
району зернову кукуруд
зу вже зібрали на 440 
гектарах. Кожен видав 
по 50 центнеріз зерна. 
Тепер тут почали збира
ти високоврожайну куку
рудзу. У комсомольсько- 
молодіжній тракторній 
бригаді, яку очолює 
В. Данчул, зона розмі
щена на 120-гектари і й 
ділянці.

Осіннє сонце ще висі
ло над горизонтом. На 
ниві — чотири комбайни. 
За кермом — досвідчені 
механізатори Яків Кизим, 
Микола Волошин, моло
ді комбайнери Олек
сандр Лимонов, комсо
молець Микола Титчен- 
ко. На високих швид
костях доставляли на тік 
качани Анатолій та Юрій 
Волошини, Микола Під- 
різа, Микола Вербицький. 
Ще не скінчилася зміна, 
а всі комбайнери пере
виконали норми. Про це 
дізналися, коли обліко
вець тракторної брига
ди, секретар комсомоль
ської організації госпо
дарства Василь Мащенко 

дав попередню інформа
цію про підсумки роботи 
першого дня: врожай 
зібрано з площі 20 гек
тарів, на тік вивезли по
над 2700 центнеріз кача
нів. Врожайність підра
хував секретар партійної 
організації Федір Якович 
Григор'єв:

— У зерні з кожного 
гектара це дасть по 

сто і більше центнерів. 
І темпи робіт високі. 
При плані три з полови
ною гектара за зміну, 
кожен комбайнер вже 
скосив качанисту приб
лизно на 5-гект-зрній 
площі. Поспішають хлоп
ці. Жоден качан не ли
шиться в полі.

10. ЛІВАШНИКОВ.

ЗО жовтил 1913 року

На ф от о: 
агрегат веде 
механізованої 

І. На ниві 
ланковий 

ланки по
вирощуванню високих 
врожаїв кукурудзи Мико
ла Волошин. 2. Комсомо
лець-комбзйнер Микола 
Титченмо. 3. З кожною 
хвилиною все більше і 
більше качанів виванта
жують трактористи на тік.

Фото ангора.

після ВИСТУПУ 
«молодого 
КОМУНАРА»

„ЗОЛОТЕ ЗЕРНО 
І „ВІДВІЙКИ“

Під таким заголовком а 
№118 «Молодого кому
нара» за 4 жовтня ц. р< 
була надрукована критич
на стаття, де йшлося про 
недоліки у підготовці 
значківців комплексу ГПО 
в колективі фізкультури 
Кіровоградської швейної 
фабрики.

Як повідомили редак
цію голова комісії ГПО 
Ж. Коссова та інструктор 
по спорту Б. Нікулін, стат
тя обговорена на спільно
му засіданні ради колек
тиву фізкультури і комісії 
ГПО. Критика визнана пра
вильною. Для усунення 
недоліків накреслені кон
кретні заходи, розробле
на чітка система по скла
данню працівниками під
приємства нормативів ком
плексу ГПО.

даЙДКІІО 
відділ мК.

А Наталка КРОТЕНКО, деся
тикласниця з м. Кіровограда, 
мрів стати модельєром, щоб кра
сиво, зі смаком одягати людей. У 
листі до редакції дівчина оро
сить повідомити, які учбові за
клади готують спеціалістів да
ного фаху.

— Модельєрів жіночого, 
чоловічого та дитячого одя
гу готує Київський інсти
тут легкої промисловості. 
Адреса: м. Київ, вуя. Не- 
мировича-Данченко, 2.
ft Восьмикласниці Пав лясь

кої восьмирічної школи Олек
сандрійського району С. ІВА
НОВА, Л. ПОХОД ЇЙ та С. ДІ- 
ДЕНКО цікавляться чи с на Ук
раїні юридичні технікуми.

— Шановні дівчата! На 
території нашої республіки 
є юридичний технікум, у М. 
Чернігові на вуя. Дсні- 
на, 116.

Велетенський корпус із сліпучо- 
білими спалахами електрозварюван

ня, клекотом, перегукамп, шумом і сту
котом залишив після себе гаму вражень. 
Заклопотані обличчя, ділова, по-робо- 
чому, звична напруженість щоднини. Без 
зайвої метушні. Без поспіху.

Гуркотливо проїжджає в розчинені ворота 
самоскид. Шофер, звівшись на підніжці, різко 
хряснув дверцятами — там вже хтось гук’а й 
жестикулює, — стрімко рушає далі. Повагом 
пливе ківш малого екскаватора, бухає в мета
левий кузов свіжу землю. Збоку у виритому 
котловані працюють люди. Здалеку видно ли
ше спини. Ближче — бачу: майже готовий ло
ток, знімають опалубку. Тут ми зупиняємось, 
І Анатолій Погрібняк показує, мовляв, онде, 
працюють. Якусь хвилю мовчки спостерігає
мо. Це арматурники.

Тепер згадую, я.< сам виконроб, чи то вага
ючись, чи роздумуючи, промовив:

— Губанов — кращий. — І ще раз 
ствердив, — так, Губанов. (А сам Віктор 
без заперечення уточнить: «Всі наші, вся 
бригада»),

Та поки що було наче незручно відво
лікати їх в робочий час, бо поспішали 
робітники. Осторонь стояли ще двоє. 
Один настійно щось доводив іншому, 
підводячи, погляд вгору, до гігантського 
склепіння з металевих конструкцій і 
скла. Теж зайняті. Забаглось обов’язко
во оглянути ще раз весь 90-й корпус, де 
будівництво веде комбінат «Кіровоград- 
мінважбуд», із величезним дахом з ма
сивними колонами-підпорами, із тим 
розмахом, що від входу не дістанешся 
зором до кіпця

І над усім цим механізмом з пнеотппх ме
талевих лаштунків для мостових кранів до ве
личезних лотків для теплотрас, від високих 
арматурних з’єднань, що сягали піддашшя, 
до суцільних бетонованих фундаментів для 
верстатів — всюди панував єдиний організм 
людських думок і рук.

В комбінаті роботу ведуть будівельні управ
ління, що діляться на дільниці, а останні ще 
складаються з бригад.
А ДИГІАДЦЯТЬ чоловік. Двоє дівчат і 

дев’ятеро хлопців. Вже чотири роки 
бригада, вживаючи вислів футбольного 
оглядача, виступає стабільно, без осо
бливих і відчутних змін у складі. Це 
характерно і важливо. Адже закони 
людського співжиття обов’язково поши
рюють спою дію і па малі групи індиві
дуумів. Не прижилися в колективі Гу
банова ті, хто ііе зміг, не зумів чи,* на
решті, й не захотів стати (хочеться ска
зати: піднятися!) на одну сходинку з 
усією бригадою разом. Таких були

одиниці, якщо навіть рахунок почати з 
першого дня створення бригади.

Ніби на підтвердження цього, Леонід По
рох, нагадавши бригадирові: «Гобі сьогодні 
за капою», вже через мить сам діставав посуд 
для обох і за хвилину поставив на стіл дві 
повні байки н поклав загорнуті пиріжки.

Невдовзі гомінливо заходила до що не зов
сім обладнаної, але досить впорядкованої 
підсобнії вся бригада. За приглушеною розмо
вою вчувався прихований інтерес кожного до 
незнайомої людини. Дірналнся, що з редакції

Знову проглинулась тут пінна риса 
колективу. Вони шанували свою працю 
Розуміли, що варті того, щоб про них 
написали в газеті. Поважали одне одно
го теж за працю. За ставлення до ро
боти.

виконання заданих операцій. Сперечає
мось, радимось часто й віч-на-віч, а зате 
впроваджуємо всі. От, скажімо, уста
новка фундаменту під верстати чи преси 
або ж монтаж лотків...

Встигають змонтувати по 12 моноліт
них лотків з повною обробкою замість 
8 на кожного.

А менше чи більше процентів (зрозуміло, 1« 
зарплати), цього теж не приховує Віктор, за
лежить І від обсягу роботи, і від самого ро
ду її. Бувають інколи й суто ділові незгоди, 
щодня збираються на планірках у начальни
ка виробничого управління Миколи Артемо
вича Ме.тьняченка, та все ж вирішують спірні 
проблеми до кінця. Відчутно було, що брига
ду шанують, до, пропозицій Віктора дослуха
ються, бо він щоразу до наступного дня готує

ді бригадир примовк, потім вимовив одне ім’я, 
додаючи й прізвище, ще одне, ще... Я запи
тував, далі слухав І в кінці поцікавився про 
гірших.

— Нема. Може дехто слабший. їм допомага
ємо.

Бригадир захопився розповіддю про 
робочі будні, та нараз згадав щось, пібн 
виважив думку на мозолястих потемні
лих долонях, повільно мовив:

— Може здатися, що ніхто в нас

У
і
І

ОДИНАДЦЯТЬ
з комсомольсько-молодіжної

нічим більш не займається. Тільки ро
бота. І вчаться, щоб краще працювати.— 
Помовчав, додав, — я от вкотре запитую 
себе і бачу, що відповідати треба 
ствердно. Мало ми буваємо разом у 
вільну годину.

Ще збори — для всіх. Комсомольські, 
бригадні.
ІІАСТАВ час слухати Сергія Зиміна, 
** групкомсорга. Сам хлопець доброчес
ний, роботящий. Вже й «хлопець» не мо
виться, бо одружений, двоє діток має; 
старший до школи пішов. Живуть сім'єю 
у вагончику. Хлопці хотіли допомогти-— 
відмовився: скільки тої роботи. Сам по
фарбував, «обновив інтер’єр» протягом 
дня.

І
І
І
І
І

ТОМУ й твердим було слово бригади, 
ра, комуніста, який починав на 

Донбасі, а «початок» його — 18 років, 
розкладених на щоденну працю шахта
ря. Думка Губанова: «Всяка робота має 
свій характер. Там — під землею. Тут — 
на вітрі, на снігу. Романтика скрізь...» 
тільки засвідчує — в кожній роботі є 
свої принади і свої труднощі.

Проте люди постійно долають ті труд
нощі своїми характерами, своєю волею 
и самовіддачею, якщо хочете. Інакше як 
можна назвати ті години поза зміною, 
коли залишалися бригадою до вечора, 
якщо тільки несподівано виявляли брак 
самі ж?

НІ, вони не могли собі дозволити, щоб на
ступного дня пролунало як ляпас: «В Губано
ва — брак!» Той брак тоді лежав тягарем на 
плечах кожного з бригади. Тож траплялося 
це рідко. Ніхто не може звинувачувати ко
лектив і в надмірній гонитві за символами. 
Вони завше роблять спою справу так, як доб
рий господар домашню повітку — і міцною, я 
гарною. Зараз у Віктора Губанова норму ви 
конують щодня на 140—150 процентів.

Чи було менше? Було. І ще, МОЖЛИВО, 
буде. Але, завважте, ніколи не було 
мало.

— Ми ущільнюємо роботу, точніше — 
скорочуємо норми часу, визначені д.^і

приблизний обегг роботи ще звечора, прики
дає орієнтовний план. Зранку збирається иесь 
«Машбуд», підводять підсумки за минулий 
день, одержують завдання на сьогоднішній. 
Перші три місця побригадно відзначаються на 
таких планірках вимпелами. За тиждень кра
щому колективу — перехідний Червоний пра
пор обкому ЛКСМУ. Останнім часом він у 
бригаді Віктора Губанова.

У СОЦІАЛІСТИЧНІ зобов’я занив 
бригади, під якими стоять власно

ручні підписи кожного, занесені важливі 
параграфи: випуск продукції лише від
мінної і доброї якості, економію метало
конструкції! — п’яти тонн і працю на 
зекономлених матеріалах поза зміною. 

Середній вік бригади — комсомоль
ський. Організували курси підвищення 
кваліфікації. Запросили Анатолія Тїо- 
гребнюка, виконроба, — допоможіть. Tie 
відмовив, честь йому. Хоч це й обов’я
зок, Факт оцей перекликається тепер в 
пам’яті з тією турботою, навіть стур
бованістю в очах виконроба, коли по
спішав ьін у корпусі. Тільки шібачався: 
робота ж, робота.

Читав лекції, навчав молодших. Приймала 
екзамени вже солідна комісія. Перед бригади
ром звітували з практичним вмінням. Стара
лися. Вже двічі тут підвищували свої вироб
ничі розряди.

Отож на прохання назвати кращих у брнга-

Справно відгукнувся групкомсорг про 
комсомольські діла. Довго оповідати ні
чого. Оте все, сказане бригадиром, і 
комсомольське теж. Не розділяли осо
бливо обов’язків на «діяча» і пасив
них «слухачів». Кожен міг висловитися, 
довести свою правоту. Разом підтримали 
Леоніда Шубакова, їхнього «артиста», 
коли почав готуватися до обласного ог
ляду — представлятиме весь комбінат.

Ще чергують дружиипвками в міст!. їхній 
день — 21 числа щомісяця. 1 теж ніколи ие 
було одмов.

Чули, що в кращих колективах живуть пов
нокровніше. знають про бригаду Омеляна Ве
лета з Побужжя. Хоч самі ось розповідають 
про сина Сергія Олефіренха. Недавно ходили 
До лікарні, вже н дома привітали всі разом. 
Хан росте хлопчина!
ДИВИВСЯ на них: бригада йшла по- 
*** вагам, зосереджено. Раніше закін
чили обідню перерву. Ніби й не було 
веселих «пострілів» доміно, знову повер
талися до роботи. На мить затрималися 
біля входу, хтось такн озирнувся на 
прапор, їм присуджений, і так само, не
спішно, далі. А за хвилину знову: зда 
леку видно 'лише силуети. Підійдіть 
ближче, познайомтеся: бригада Віктор > 
Васильовича Губанова.

А. НЕЧИТАЙЛО,

І
І
І
І
І
І
І
І
І

спецкор «Молодого комунара».



ЗО жовтня року „М ОД О Дії U КОМУН А Р»

МНРШЛЛ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

БУДЬОННИЙ 
Семен Михайлович

жовтня 1973 року на 91-му 
життя помер прослазлзний 

герой громадянської і Великої 
Вітчизняної воєн, активний учасник 
становлення і зміцнення Радян
ської влади, один з визначних бу
дівників Радянських Збройних 
Сил, видатний полководець, кан
дидат у члени ЦК КПРС, член 
Президії Верховної Ради СРСР 
тричі Герой Радянського Союзу, 
Маршал Радянського Союзу Се- 

. Мен Михайлович Будьонний.
Радянський народ, наші Збройні 

Сили зазнали тяжкої втрати. Від 
нас пішла людина, все життя якої 
6 яскравим прикладом беззавіт- 
іного служіння соціалістичній 
Батьківщині, справі Комуністичної 
партії, членом якої він був з 1919 
року.

С. М. Будьонний народився 25 квітня 
3883 року на хуторі Козюрін Пролетар
ського району Ростовської області в сі
м'ї селянина-бідняка. З десяти років 
почав він своє трудове життя, найми- 
тував у місцевих куркулів і поміщиків. 
У 1903 році С. М. Будьонного призвали 
в армію. Він брав участь у російсько- 
японській війні. З початку і до кінця 
першої світової війни перебував у дію
чій армії. Вже тоді проявились його

неабияка хоробрість, рішучість і війсь
кове вміння, він мав кілька поранень і 
став повним Георгіївським кавалером.

Після перемоги Великої Жовт
невої
С. М. Будьонний бере 
участь ’ “
влади 
ворогів. У лютому 1918 року фор
мує " * '
пає у збройну боротьбу з біло
гвардійською контрреволюцією. 
Пізніше він призначається коман
диром кавалерійської дивізії, яка 
незабаром розгортається в кав- 
корпус. У листопаді 1919 року за 
вказівкою Центрального Комітету 
партії і особисто В. І. Леніна була 
створена 1-а Кінна армія, яка під 
командуванням С. М. Будьонного 
громила ворогів на багатьох 
фронтах громадянської війни. Ле
гендарна Кінна армія Будьонного 
не знала поразок і вкрила невми
рущою славою свої бойові пра
пори. Вихований Комуністичною 
партією, її вірний син, Семен Ми
хайлович — виходець з найбідні- 
ших верств народу — виріс від 
рядового солдата до одного з ви
датних військових діячів нового 
типу —• полководця робітничо-се
лянської Червоної Армії.

Після закінчення громадянської війни 
С. М. Будьонний активно включився в 
радянське військове будівництво. ВІК 
був заступником командуючого війсь
ками і членом Реввійськради Північно- 
Кавказького військового округу, поміч
ником головнокомандуючого Червоної 
Армії по кавалерії, командармом 1-ї 
Кінної армії, інспектором кавалерії і 
членом Реввійськради республіки. У 
передвоєнні роки він командує віська- 
ми Московського військового округу і 
є першим заступником Народного Ко
місара оборони СРСР.

Під час Великої Вітчизняної вій
ни Семен Михайлович був членом

Л. І. Брежнєв. Ю. В. Андропов, А. А. Гречко, В. В. Гришин, 
А. А. Громнко, А. П. Кириленко, О. М. Косигін, Ф. Д. Кулаков, 
Д. А. Кунаев, К. Т. Мазуров, А. Я. Пельше, М. В. Підгорний, 
Д. С. Полянський, М. А. Суслов, О. М. Шелепін, В. В. ІЦерби- 
цький, П. Н. Демічев, П. М. Машеров, Б. М. Пономарьов, 
Ш. Р. Рашидов. Г. В. Романов, М. С. Соломенцев, Д. Ф. Усти
нов, В. 1. Долгих, І. В. Капітонов, К. Ф. Катушев, Г. Ф. Си
зов, М. О. Яснов. Л. В. Смирнов, ї. Г. Якубовський, В. Г. Ку
ликов, О. О. Спішев, С. Л. Соколов, В. Ф. Толубко, І. Г. Пав- 
ловський, П. Ф. Батицький, П. С. Кутахов, С. Г. Горшков, 
К. С. Москаленко, С. К. Куркоткін. О. М. Комаровський, 
М. М. Алексеев, О. Т. Алтунін, І. X. Баграмян, О. М. Василев- 
ський, Г. К. Жуков, П К. Кошовий, В. I. Чуйков, П I. Голи
ков, €. М. Тяжельников, М. П. Георгадзе, М, І. Савинкін, 
Л. I. Греков, І. П. Бондаренко, М. С. Смиртюков, Ї. В. Тюле
нев, Д. Д. Лелюшенко, Я. Т. Черевиченко, Д. I. Рябишев, 
К. Ф. Селютін.

соціалістичної революції 
, » активну 

у встановленні Радянської 
на Дону і в захисті її від

кавалерійський загін і всту-

Ставки Верховного Головнокоман
дування, брав участь 
Москви, командував 
Південно-Західного

в обороні 
військами 

і Північно- 
Кавказького напрямів, ряду фрон
тів, очолював кавалерію Збройних 
Сил. На цих відповідальних постах 
він відіграв визначну роль у спра
ві організації боротьби з німець
ко-фашистськими загарбниками.

У післявоєнні роки С. М. Будьонний 
невтомно працював над дальшим зміц
ненням бонової могутності Радянських 
Збройних Сил, брав активну участь у 
державному і громадському житті, був 
тісно зв’язаний з трудящими, вів вели
ку роботу по військово-патріотичному 
вихованню підростаючого покоління. 
За безмежну відданість Батьківщині, 
безприкладну хоробрість і відвагу в 
боротьбі з порогами, душевність і чуй
ність до людей він користувався за
гальною любов'ю і глибокою повагою 
радянського народу.

С. М. Будьонний був делегатом ба
гатьох партійних з’їздів, з 1934 року 
обирався до складу Центрального Ко
мітету КПРС. Він був депутатом Вер- 
ховної Ради СРСР усіх скликань. З 
1938 року — член Президії Верховної 
Ради СРСР.

Видатн: заслуги С. М. Будьонно- 
го високо оцінила Комуністичнї 
партія і Радянська держава. Він 
тричі удостоєний звання Героя 
Радянського Союзу, нагороджений 
вісьмома орденами Леніна, шість
ма орденами Червоного Прапора, 
орденом Суворова І ступеня і ба
гатьма орденами й медалями ря
ду іноземних держав. Тричі наго
роджувався почесною революцій
ною зброєю.

Світла пам’ять про Семена Ми
хайловича Будьонного — вірного 
сина ленінської партії, хороброго 
солдата і талановитого полковод
ця, прославленого народного ге
роя назавжди збережеться в сер
цях усіх радянських людей.

*------—-------------------------- - З стор. —-
Нещодавно редакція нашої газети отримали лис

та від групи комсомольців ливарного цеху сірого ча
вуну № 5 заводу «Червона зірка». Вони писали: «До
рога. редакціє! Ми багато чули про героїчне життя 
відомого кубинського революціонера Ернесто Че Гс- 
вари де ля Серна, Бажаємо знати більше про това
риша Чс. Дуже просимо розповісти про цього по
лум'яного борця революції.

За дорученням комсомольці!) цеху

Надія Авраменко».
Ми звернулися до кандидата філософських наук 

Л. Ф, Моркулосої з пропозицією підготувати для га
зети такий матеріал. Сьогодні друкуємо розповідь 
про одного з видатних керівників кубинської рево
люції та соціалістичного будівництва на Кубі Ерне
сто Че Гевару.

«Зараз необхідна моя скромна допомога в інших краї
нах земної кулі.., Я понесу на поле бою піру, якою ти 
мене надихнув, революційний дух мого народу, свідо
мість того, що я виконую пайсвятішнй обов’язок — бо
ротьба проти імперіалізму, де він існує»,.

(3.прощального листа Ернесто-Че .Гспарн Фіделю 
Кастро).

І АРГЕНТІНЕЦЬ
ТАКОЖ...»

9
в

УЛЮБЛЕНА
ГРА

«Зірницю» по праву вважа
ють улюбленою грою піонерів. 
Вона захоплює їх військовою 
романтикою. Юнармійці доу- 
жать з воїнами Радянської Ар
мії, з ветеранами війни та пра
ці. Вони вивчають славну істо
рію боротьби і перемог нашого 
народу, життя В. 1. Леніна, 
та інше. * ■

В нашій області у багатьох 
школах створено »»армійські 
загоїш. В кінці минулого на
вчального року було проведено 
Районні, зональні, а також об
ласні змагання. 28 кращих ко
мандирів та гонармійиів наго- 

“м^роджєно путівками до республі
канського табору «Молода гвар

дія», Перед від’їздом до міста 
Одеси вони були гостями пашої 
редакції. Ось що вони розпові
ли:

ВІтя ЧИЖИК (командир за
гону ПобузькоТ середньої ШКО
ЛИ Голованівського району):

—* Зараз я навчаюсь у вось
мому класі. 1 твердо вирішив, 
Що буду курсантом військово- 
морського училища. Готуюсь до 
Цього ним? тепер. Читаю книги 
про бойові кораблі. А знання, 
набуті в юнармійському загоні, 
безумовно, стануть мені в при
годі.

Сергій КРИВЕНКО (командир 
загоьу імені Лариси Михаєнко 
Ділинківської середньої школи 
Оиуфріївського району):

— «Де ти, син полку? Відгук
нись!» *— так називалася опера
ція, що її провели наші сусіди 

піонери села Дериївки. Вони 
” знайшли і запросили до школи 

гФоя книги В. Катаева «Спи 
полку», прототипом ЯКОГО в Ко
ля Сонцев. Зустріч — неза
бутня?

Наш юнармійськпй загін та- 
НОЖ веде широку пошукову ро
боту. Варто сказати, шо вже 
Знайдено ЗО сім£Й воїнів, які 
Загинули, звільняючи наше се- 

А 9 травня гостею у нас 
була мати одного з них — Чха- 
‘А»е Давида Шалевича.

М. МІКЕЛЬ. І

і
ТРИДЦЯТЬ шостий
СЕЗОН
КРОПИВНИЧАН

КОЛЕКТИВ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ ІМЕ
НІ М. Л. КРОПІ ІВНИЦЬКОГО ПОЧАВ його святково. УРОЧИСТО. У ЗА
ЛІ ОБЛАСНОЇ ФІЛАРМОНІЇ ЗІБРАЛИСЯ СОТНІ ШАНУВАЛЬНИКІВ МИ
СТЕЦТВА.

З коротким словом до них звернувся 
директор театру О. Ткаченко. Головний 
режисер, заслужений діяч мистецтв 
УРСР 1. Казнадій розновіз про творчі 
здобутки театру, про те, як влітку кро- 
пивничани обслужували сільських тру
дарів.

Гарячими оплесками зустріли кірово- 
градці повідомлення, що у прем єрі гра
тимуть Герой Соціалістичної Праці, на
родна артистка СРСР, лауреат Держав
ної премії Наталя Ужвій та народний 
артист СРСР, лауреат Державної премії

Української PCP імені Т. Г. Шевченка 
Володимир Дальський. Дорогим гостям 
піднесли кошики живих квітів.

Тепло привітали глядачі і кропивни- 
чан — Георгія Семенова, котрий недав
но одержав звання народного артиста 
УРСР, Марію Яриш і Івана Кравцова — 
заслужених артистів УРСР.

Заступник голови Кіровоградського 
міськвиконкому В. Агафінець поздоро
вив колектив театру, подякував видат
ним майстрам сцени за участь у від
критті сезону. Артистам піднесли буке
ти квітів.

па ніпкРИТТІ Зб-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ РАЗОМ З КРОПИВНИЧЛНАМИ НА (.ЦЕ 
НІ ™ ВОЛОДИМИР, дальськнй, фото в ковплкл

1ГІ ЇСТЬ РОКІ8 тому, 
жовтня 1967 року 

Болівії загинув один з ви
датних діячів кубинської 
революції та соціалістич
ного будівництва на Кубі 
Ернесто Че Гевара де ля 
Серна.

Ернсс-о Чс Гевара народив
ся 1928 року в Аргснтіїїі. Лі
кар за освітою, він був люди
ною великих різнобічних об
дарувань. Ще п студентські 
роки пройнявся глибокою ві
рою у великі Ідеали звільнен
ня від імперіалістичного гні
ту. Вже тоді проявив відда
ність справі революційного 
звільнення народів, велику 
мужність, незважаючи на тс, 
що з дитинства хворів на аст
му. Рідкісні якості революці
онера, широка ерудиція, не
звичайна людяність і опти
мізм викликали до нього, ще 
зовсім молодої людніш, пова
гу прогресивних діячів Ла
тинської Америки.

У 1955 році він зустрі
чається в Мексіці з Фіде
лем Кастро, вступає до 
революційного загону, бе
ре участь у підготовці ек
спедиції на «Гранмі». Ер- 
несто Че Гевара сидів у 
тюрмі за приналежність 
до загону Фіделя Кастро, 
був двічі поранений в бо
ях. В 1957 році йому при
своєно звання майора по
встанської армії. Після пе
ремоги революції на Ку
бі революційний уряд до
ручив Ернесто Чс Геварі 
багато відповідальних пос
тів: голова національного 
банку, директор колегії 
планування, міністр про
мисловості, командуючий 
військовим округом, голо
ва делегацій з завдання
ми політичного, економіч
ного чи братерського ха
рактеру. У нього не було 
днів для відпочинку, віль
них годин. В його вікнах 
світло горіло до ранку. 
Працював і навчався, не
хтуючи годинами сну.

У Че, як його любовно на
вивали революціонери і пес 
населення Куби, є ряд науко
вих праць, політичних і війсь
кових, серед яких найбільшу 
популярність завоювала «Пар
тизанська війна».

ТО ИСТУПАЮЧИ в 1964 
році в ООН Че Гева

ра заявив: «Я — кубинець, 
і я також 
я почуваю 
патріотом
Америки, ніж будь-хто. І 
в будь-який час, як тіль
ки-но знадобиться, я го
товий віддати життя за 
звільнення будь-якої з ла- 
тино-американських кра
їн, не вимагаючи ні в кого 
нічого за це, не експлуа
туючи нікого». Це були не 
просто слова.

В травні 1965 року Че 
«зник», як (інсвли закордонні

рс-

Че 
за-

серед боліоійців 
підготували з 

загін «рейнджерів» 
розправи. Крім того,

аргентінець, і, 
себе не менше

Латинської

журналісти. Через місяць Фі
дель Кастро заявив, що ма
йор Че Гевара перебуває там, 
де більш за все погрібно 
полюції.

В листопаді I96G року 
прибуває в партизанський
гін Болівії. Звідси він плану
вав поширити боротьбу на 
весь континент. Його інтер
національний партизанський 
загін був нсбагаточнселміим. 
Умови руху загону, забезпе
чення водою і їжею були ду
же складними, шо приводило 
інколи до дезорганізації. З 
боку місцевого населення за
гін не отримав належної під
тримки. Були ще обставини, 
що ускладнювали дії загопу.

Коли стало відомо, що 
в Болівії діє партизансь
кий загін, американці на
правили туди агентуру, у 
Вашінгтоні створили Спе
ціальну оперативну групу 
для ліквідації загону Че. 
Керівники цієї групи пі
дібрали 
600 осіб, 
них 
для
вороги організували інтен
сивну перепідготовку 
трьох піхотних рот для бо
ротьби з партизанами. 
Восьмого жовтня поране
ний в бою Че потрапляє у 
полон. 9 жовтня в насе
леному пункті Ігера болі
війський офіцер розстрі
ляв Ернесто Че Гевару. 10 
жовтня тіло Че зникло. 
Перш, ніж позбутися йо
го, вбивці зняли з облич
чя маску і відрубали за
п’ястя рук, заспиртувавши 
їх.
/ТМЕРТЬ революціонера

схвилювала трудящих всіх 
країн. Вона покликала тисячі 
нових борців проти імперіа
лізму в країнах Латинської 
Америки, ще більш загостри
ла класові протиріччя іій кон
тинент!. В липні 1963 року з 
Болівії до Чілі втік міністр 
внутрішніх справ Аргедас. Він 
заявив журналістам, що вирі
шив порвати з бандою, котра 
плете змову проти людства, а 
також переслав на Кубу болі
війський щоденник Ернесто Чс 
Гсоарн, а пізніше — маску з 
йою обличчя та заспиртовані 
зап'ястя рук.

18 жовтня 1967 року о Гава
ні на площі Революції, де на
род стільки разіп вітав Че, 
десятки тисяч мешканців ку
бинської столиці п траурному 
мовчанні слухалп слова Фіде
ля Кастро: «Че залишив нам 
свої революційні ідеї, рево
люційну чесність, свій харак
тер, волю».

Ернесто Че Гевара з 
повним правом вважав 
своєю Батьківщиною всю 
Латинську Америку. Він 
жив, бороася і загинув в 
ім'я щастя цього конти
ненту.

Л. МЕРКУЛОВА, 
доцент, кандидат фі
лософських наук Світ- 
ловодського загально’ 
технічиого факуль
тету,
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Шв ДО ОТЧОЇ ^5 слхвх
ЦІКАВО і змістовно проводить 

роботу Олександрійський на
родний музей. При ньому успіш
но працює школа мужності, Іні
ціатором її створення була Ге
рой Радянського Союзу Антоні
ма Федорівна Худякова. В школі 
навчаються учні восьмих класів 
СШ № 2 імені М. Горького. Ке
рує нею досвідчений педагог Ле
ся Василівна Жарій. Заняття в 
школі мужності проводяться дві
чі на місяць.

Учні листуються із своїм зем
ляком двічі Героєм Радянського 
Союзу Маршалом Радянського 
Союзу Петром Кириловичем Ко
шовим. У своїх листах вони роз
повідають про успіхи в навчанні 
і праці, про роботу школи муж
ності. Прославлений полково
дець охоче відповідає «червоним 
слідопитам». Нещодавно він на
діслав їм цінний подарунок, осо
бисті речі, фотографії, докумен
тальні матеріали.

Учні проводили зустрічі з ве
теранами громадянської та Вели
кої Вітчизняної воєн, здійснюва
ли походи шляхами бойової сла
ви 8 механізованого корпусу 5 
гвардійської армії 2 Українського 
фронту, воїни якого під команду
ванням генерал-лейтенанта А. І. 
Білогорського звільняли Олек
сандрію від німецько-фашистсь
ких загарбників, встановили імена 
невідомих героїв, надавали шеф

ську допомогу в ©порядкуванні 
пам’ятників та обелісків воїнам 
Радянської Армії, що полягли в 
боях за визволення їхнього міста.

В минулому навчальному році 
перед слухачами школи виступа
ли кавалер ордена Бойового 
Червоного Прапора, учасник гро
мадянської війни А. К. Мельни
ков, член КПРС з 1924 року К. І. 
Синицина, колишній заступник ко

ПОШУК ТРИВАЄ
мандира жіночої ескадрильї ніч
них бомбардувальників 46 гвар
дійського Таманського полку Ге
рой Радянського Союзу А. Ф. Ху
дякова, учасник оборони Севас
тополя І. Д. Бугайченко та інші.

Назавжди залишиться в пам'яті 
учнів підсумкове заняття школи 
мужності, на яке були запроше
ні знатні люди міста, представ
ники партійних та комсомольсь
ких організацій, батьки. Заняття 
школи розпочалося покладанням 
квітів до пам’ятника В. І. Леніну. 
Керівник школи мужності Л. В. 
Жарій розповіла про кращі тво
ри учнів на тему: «Що дала нам 
школа мужності». Потім учні про
читали свої власні літературні 
твори про мужність і героїзм. 
Матеріали пошуків під час літ
ніх походів учні занотували до 
альбому, який передали в дару
нок музею. Заняття закінчилось 
концертом художньої самодіяль
ності школи мужності.

„МОЛОДЛЯ КОМУНАР" ЗО жовтня 1073 року
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За традицією, як і минулого ро
ку, школа мужності розпочала 
свою роботу 1 вересня.

Учні зустрінуться з машиніс
том екскаватора Головківського 
вуглерозрізу Героєм Соціалістич
ної Праці, делегатом XXIV з'їзду 
КПРС Д. О. Бєлолопатковим, 
заслуженим лікарем "УРСР Ю. В. 
Осмоловським, майстром-швеєю 

Олексам« 
дрійської швей
ної фабрики 
делегатом XXIV. 
з’їзду Компар
тії України В. С. 
Черних, за

служеним раціоналізатором УРСР 
Олександрійського заводу під
йомно-транспортного обладнан
ня М.К. Кошовим та іншими.

Навчання в школі мужності 
позитивно впливає на формуван
ня світогляду учнів. Значно по
ліпшилась їх успішність та пове
дінка, зросла участь в суспільно- 
корисній праці.

Ось що пише учениця Олена 
Діброва: «... Ми дізнаємося про 
славних героїв, які живуть поруч 
з нами. їх життя і справи — 
приклад для кожного з нас. І 
хочеться бути кращими, схожими 
на них, бути гідними продовжу
вачами їх великої справи».

А нині школярі включилися в 
туристську експедицію «Моя 
Батьківщина — СРСР». Пошук 
триває.

1. РЯБЦЕВ, 
працівник Кіровоградсько
го краєзнавчого музею.

СИП ТРАКТОРИСТА..,
і

Фото Ф. ПЛЛХТ1Я.

Проблема, однак, носить не тільки лі
тературний характер, але і економічний і 
політичний. Мільйони освічених амери
канців вимагають духовної насолоди, їм 
потрібно щось чптати.

Та що? І в цьому все питання. Якщо 
письменники соціалістичних країв і 
погресивні художники усього світу пра
гнуть до того, щоб дати читачам книги, 
які б сприяли ного духовному росту, 
прививали йому високі ідеали, то ка
піталізм намагається вирішити цю про
блему шляхом створення максимально- 
можливого числа «поточних літератур
них творів».

Вимоги, які пред’являються до іакої 
«літературної макулатури, дуже прості: 
дешевизна, бездумна розвага. їх лейтмо
тив детектив або вестерн, наповнений 
порнографією. Це книги з раз і назав
жди встановленими фабулою, характера
ми, які можна взяти з одного роману і

ЛІТЕРАТУРА В ЛАПКАХ
МИСТЕЦТВО СТВОРЕННЯ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ПОСТАВ

ЛЕНЕ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ НА ПОТІК — ТАК ЖЕ, ЯК, СКАЖІМО, ВИРОБ
НИЦТВО АВТОМОБІЛІВ, СИГАРЕТ. У СВОЮ ЧЕРГУ ЦЕ ВЕДЕ ДО ТОГО, ЩО 
ПОСТУПОВО ЛІТЕРАТУРУ ЗАЛИШАЮТЬ СПРАВЖНІ МИТЦІ.

без перешкоди перенести у будь-який 
інший.

Рецензуючи черговий опус, газета 
«Нью-Йорк тайме» констатувала недав
но, що «всі книги такого плану абсолют
но подібні». Та вони приносять видав, 
цям, яких абсолютно не цікавить низька 
якість цього масового чтива, гігантські 
прибутки, і в цьому головна причина 
буйного росту «поточної літератури.». 
Згідно даних Асоціації американських 
видавців, дешеві книжки у м’якій об
гортці, які складають переважну біль
шість такої літератури, принесли видав
цям у 1952 році близько 40 мільйонів 
доларів, в 1962 році ця сума складала 
вже 85 мільйонів доларів, а до 1972 ро
ку перевищила 258 мільйонів доларіві

Хто і як пише на потреби цього гі
гантського ринку детективно-сексуальної 
літератури? Газета американських кому

ністів «Дейлі уорлд» приводить, як при
клад, кілька таких письменників і описує 
метод праці одного з них. Джон Мак
дональд за останні роки «випік» більше 
65 детективних романів, що розійшлися 
тиражем більше 45 мільйонів екземпля
рів. Другий подібний «ас» від літерату
ри — Луіз Ламур, спеціалізується на 
ковбойській тематиці — його 57 творів 
були вилущені тиражем 40 мільйонів 
екземплярів.

Основна професія Алана Райфа — 
службовець рекламної фірми. По суміс
ництву вів романіст-детективник. За ос
танні 6 місяців Рапф випустив у світ З 
детективних романів! Секрет виробни
цтва? Вій оволодів скорописом і штам
пує романи у поїзді по шляху па службу 
в Нью-Йорк і додому, у сусідній штат 
Коннекгікут. На питання, чи не заважай 
стороннє заняття його головній діяль

ності у рекламній компанії, Райф від
повів: «Вийдеш з поїзда, прийдеш до 
контори, зробиш якусь рекламу, і це 
звільняє голову від сексу і насиль
ства».

Подібна макулатура видавалась аме*. 
риканськпми видавництвами і раніше. 
Але вола не випускалась у таких вели
чезних кількостях і такими тиражами. 
Сьогодні масова продукція американ
ських видавців буквально заполонила 
книжковий ринок. На її реклами витра-. 
чаються мільйони доларів. Видавці йдуть 
на все, аби продати свій сумнівний то«, 
пар, аж до залякування володарів книж
кових магазинів, додаючи його як 
«серйозні твори майстрів літератури».

Зрозуміло, у США видаються і книги 
великих письменників, але вони тонуть у. 
морі літератури в лапках.

Крім економічних причин, випуск 
личезної кількості шкідливої літератури 
иояснюєгься і Політичними. Мета цієї 
макулатури — не давати мільйонам тру
дящих замислюватись над серйозними 
проблемами сьогоднішнього дня, вїдвер--' 
пути їх увагу від класової боротьби. .

А. АРЗУМАНОВ. 
(ТАРС).

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
«Виставка Буратіно». (М). 
30.15 — Кольорове телебачен
ня. «Крах інженера Гаріна». 
Телевізійний багатосерійний 
художній фільм. 2 серія. (М). 
11.20 — Тслевісті. (К). 11.35 — 
Шкільний екран. Історія 
для учнів 8 класів. 12.05 
— Грає заслужений артист 
УРСР М. Сук. (К). 12.35 ~ 
Телеклуб любителів природи. 
12.50—«Сільські зустрічі». (М). 
14.00 — «Герої третього, вирі
шального», (Херсон). 14.20 —

«Екран молодих». (Львів). 
15.00 — Кольорове телебачен
ня. До урочистого закриті*“ 
Всесвітнього конгресу миро
любних сил у Москві. (М). 
17.30. — «Ви нам писали». (К). 
18.00 — Новини. (М). 18.30 — 
«Прикордонний щоденник». 
(К). 19.00 — Інформаційна
програма «Вісті». (К).
19.30 — Говорять учасники
Всесвітнього конгресу миро
любних сил у Москві. (М).
19.45 — Художній фільм «Вед
мідь». (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 22.00 — Концерт. 
(М). 22.30 — На чемпіонаті
СРСР з шахів. (М). 23.00 — 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.00 — 
Кольорове телебачення. До 
урочистого закриття Всесвіт
нього конгресу миролюбних 
сил у Москві. (М). 17.30 —
Концерт. (М). 18.00 —
Новини. (ЛІ). 18.40 —
«Штраусіана». Одноакт
ний балет. (М). 19.30 — 
Д. Чимароза. «Таємний

шлюб». Вистава. (Харків).
20.45 — «На добраніч, діти!» 
(К). 21.00 — Програма «Час».

(М). 22.00 — Продовження ви

стави «Таємний шлюб». (Хар
ків). 23.35 — Вечірні новини. 
(К).

MFmùÈP

ПЕІ»Ш,Х ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (М). ,"9.45 — Для ді
тей. «Відкриваєм календар». 
(Донецьк). 10.15 — Кольорове 
телебачення. «Крах інженера 
Гаріна». Телевізійний багато
серійний художній фільм. З 
серія. (М). 11.20 — Прем’єра
телевізійного документально
го фільму «Головна удача». 
(ЛІ). 11.45 — Музична програ
ма «За листами глядачів».

(М). 12.15 — «Радянський ха
рактер». (Ленінград). 14.25 — 
Копцсрт-звіт майстрів мис
тецтв та художніх колективів 
Ровенської області. (К). 16.35 
Для школярів. «Клуб трьох 
китів». (Донецьк). 17.10 — Ви
ступає агітбригада Полтавсь
кого міського Будинку куль
тури. (Харків). 17.40 — «Пар
тійне життя». (К). lS.no — 
«Рядки, що зберігають подих 
степу». (Кіровоград). 1S.30 — 
Телефільм. (Кіровоград). 18.50 
— «Вчаться виробничники». 

(Кіровоград). 19.00 — «Ленін
ський університет мільйонів». 
(М). 19.30 — До ■ 30-річчя ви
зволення Києва від німецько* 
Їіашнстських . загарбників.
К). 20.20 — «Екран запро

шує». (Кіровоград). 20.66 —
«На добраніч, діти!» (К). 
21.00 — Програма «Час». (ЛІ).
21.30 — «Екран молодих». 
(К). 22.55 — Вечірні новини. 
(К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.10— 
Програма документальних 
фільмів. (М). 15.40 — На
вчальна передача з природо
знавства. (М). 16.00 — «Казки 
Лпдерсена». Навчальна пере
дача з літератури. (ЛІ). 16.25 
Навчальна передача з бота
ніки. (ЛІ). 16150 — Для шко
лярів. «Творчість юних». (ЛІ). 
17.20 — «В ефірі «Молодість». 
(М). 18.00 — Музичний фільм. 
«Коли говорили гармані». 
(К). 18.30 — Реклама, оголо
шення. (К). 18.00 — Програма 
«Вісті». (К). 19.30 — «Поезія». 
(ЛІ). 19.45 — Художній фільм. 
«Поет на екрані». (М). 20.45 
— П. Чайковський. Третій 
концерт для фортепіано з ор
кестром. (ЛІ). 21.00 — Програ
ма «Час». (М). 21.30 — «Роз- 

попід! про театр». (М). 22.35 
— Новини. (М).

піягпниця

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35- 
Новини. (М). 9.45 — Кольоро
ве телебачення. Для школя
рів. «Творчість юних». (М). 
10.15 — Кольорове телебачен
ня. «Крах інженера Гаріна». 
Телевізійний художній фільм. 
4 серія. (М). 11.20 — «Шахо
ва школа». (М). 11.50 — Ко
льорове телебачення. Кон
церт. (М). 15.20 — Тележур
нал «Партійне життя». 
(Львів). 15.50 — Республікан
ська фізико-матсматнчна шко
ла». (К). 16.10 — Оголошен
ня. (Кіровоград). 16.15 —
«Хроніка тижня». (Кіропо- 
ірад). 16.30 — Концерт ан
самблю народних інструментів 
Харківського Палацу піоиерів. 
(Харків). 17.00 — Урочисті
збори трудящих міста Києва, 
присвячені 30-річчю пизполси-

ця Києва від німецько-фа

шистських загарбників. Свят
ковий копцерг. (К). В перер
ві — Програма «Вісті». (К).
20.45 — «На добрнніч, діти!» 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — До 30-річчи ви-; 
зволеїшя Києва від пімецько- 
фашнстськпх' загарбників.* Ху
дожній фільм «Повісіь полу
м'яних літ». (К). 23.10 — Ве
чірні новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00— 
Тслевісті. (К). 11.15 — Худож
ній фільм «Це починалось 
так». (К). 15.20 — Програма 
телевізійних документальних 
фільмів Саратовської студії 
телебачення. 16.20 — Иавчаль-- 
на передача* з зоології. (М).
16.45 — «Наука — сільському
господарству». (М). 17.15 —
Для школярів сВеселі стар
ти». (ЛІ). 18.00 — Новини.
(ЛІ). 18.10 — «Літературні бе
сіди». (ЛІ). 19.00 — Кольорове 
телебачення. Програма Авст
рійського телебачення. (М).' 
21.00,— Програма «Час». (М).
21.30 — Кольорове телебачен
ня. «Сміх, та іі годі», Вечір 
гумору. (М). 22.45 — «Гру-,
.мінські мелодії». (Передача 
з Тбілісі). 23.15 - Повний,
(ЛІ).

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСЛ1У, г. Кировоград.

316050. ГСП, Кіровоград.50, вул. Луначарськсго, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45*36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2*46-87.

Друкарня ім. Г, М. Димні рова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Гліпки, 2.

ПОГОДА
Вдень 30 жовтня ил території області та мі

ста Кіровограда передбачається мінлива хмар
ність без опадів. Ранком місцями паморозь, 
туман. Вігср південний, 5—9 метрів за секун
ду. Температура повітря 6-10, по місту 6—8 
градусів тепла,
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