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пролетарі всіх країн, єднайтеся І

ЗАВТРА В КИЄВІ ВІДКРИВАЄТЬСЯ 

т республіканський фестиваль

МОЛОДІ УКРАЇНИ

ШНОЛА ЛЕНІНА

1®р®г(и »те
« Я—громадянин 
Радянського Союзу»

Як ми повідомляли в попередньому 
номері газети, від нашої області на Тре
тій фестиваль молоді України обрано 
90 делегатів. Це — кращі виробничники, 
.молоді хлібодари, студенти, старшоклас
ники.

Позавчора, в переддень від’їзду до 
Києва, в обкомі коллеомолу зібралися всі 
учасники фестивалю. Серед них — лан
кова комсомольсько-молодіжної ланки 
колгоспу імені Леніна Нозоархангєль- 
ського району лауреат премії Ленінсько
го комсомолу Валентина Єфременко, 
тракторист колгоспу імені Володимира 
Ульянова Олександрійського району 
Олександр Задорожній, один із наймо
лодших делегатів — учень Олександрій
ського профтехучилища № 3 Петро Дво
рецький.

Майбутній механізатор, Петро пішов 
шляхо/л свого батька, який не один деся
ток- літ міцно тоимає кермо комбайна. 
До речі, юнак уперше їде до столиці на
шої республіки, і тим приємніше, що ця 
поїздка ознаменувалася такою радісною 
подією в його житті, як фестиваль мо
лоді. Чудове, сонячне свято, приурочене 
60-річчю Великого Жовтня!

Перед делегатами фестивалю виступив 
перший секретар обкому комсомолу 
Олексій Скічко. Він проінформував при
сутніх про хід фестивалю, його програ
му і про захоплюючі зустрічі з ветера

нами партії і комсомолу, видатними мит
цями і молодіжними делегаціями інших 
областей, що відбудуться е столиці Ук
раїни.

У складі нашої делегації — прослав
лені землянки, Герої Радянського Союзу 
А. Ф. Худякоза та В. О. Верхоланцев.

Цього ж дня в Приміщенні міського 
Палацу культури імені Компанійця від
бувся урочистий мітинг, присвячений 
від’їздові обласної делегації в Київ, на 
Третій фестиваль молоді України. Сюди 
прийшли представники молоді міста, 
кращі виробничники, наставники.

На мітингу виступили: перший секре
тар обкому комсомолу Олексій Скічко, 
Герой Радянського Союзу Антоніма Фе
дорівна Худякова, слюсар «Червоної зір
ки», делегат XXV з’їзду КПРС, Герой Со
ціалістичної Праці Олексій Олексійович 
Кошурко...

Вчора асфальтна стрічка дороги роз
моталася на сотні кілометрів під швид
кими колесами автобусів, які повезли 
до Києва кіровоградську делегацію на 
Третій фестиваль молоді України.В. ВАСИЛЕНКО.

На знімку: під час зустрічі - в обкомі 
комсомолу. Зліва напрано: делегати фестива
лю трактористка Валентина ЄФРЕМЕНКО, 
столяр Віктор ЩЕРБАК, помічник машиніста 
тепловозу Вік’ор КОЛЕСНИК, тракторист 
Олександр ЗАДОРОЖНИИ. продавщиця Ірина 
СВИСТУНОВА і доярка Людмила ЧУГУНОВА. 

Фото І. КОРЗУНА.

Ленінський урок 
«Я — громадянин 
Радянського Со
юзу» провели ро
бітники механо-
складального це
ху № 3 заводу 
«Червона зір
ка» — слухачі
гуртка «Політика 
КПРС — марк- 
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ІМ’Я КРІПИ ДІЛАМИ ЧЕРВОНОГО
ТИЖНЯ-

Ім’я: комсомольсько-молодіжна колона 
імені XXV з’їзду К.Г1РС.

Вік: майже десять років. Склад колек
тиву весь час Оновляється. Нині із 102 
чоловік більше половшій — комсомольці 
І МОЛОДІ КОМУНІСТИ.

Послужннй список: за трудові здобут
ки на нсредз’їзлівській вахті присвоєно 
звання колективу імені XXV з’їзду 
КПРС, вручено перехідний Червоний 
прапор і Грамоту обкому комсомолу за 
підсумками соціалістичного змагання в 
першому ропі десятої п’ятирічки. Коло
на виборола перше місце по депо у зма
ганні першого кварталу нинішнього ро
ку. За вісім місяців проведено 995 ве
ликовагових поїздів, у яких понад план 
перевезено 493 184 тонни народно
господарських вантажів. Це — трудовий 
подарунок 60-річчю Великого Жовтня.

Адреса: Знам’япське локомотивне дсп^.
Такі анкетні лапі одного з передових 

колективів області, ім’я якому — КОМСО
МОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИЙ. Ім’я — високе, 
почесне. І .підкріплене ділами.

Як мрія, те «праве крило»
Зелено-оранжевий електровоз пружно 

розтинав повітря, підминаючи все повій

нові кілометри. Як птахові, тільки не в 
небі, а на землі, скорявся йому простір. 
І світлофори привітно показували «зеле
ну вулицю» — лети вперед... Здавалося, 
довкруг аж до обрію, немає нікого, є 
тільки вони, двоє машиністів, за пультом 
п.ьсгО" красивого велета і підвладний їм 
простір. Так буває ще в небі, в літаку. 
Ось і розмова про цс за пультом.

— Розумієш, Толю, у нас в авіації, ко
ли я служив, казали: «Щоб стати піло
том, потрібно відчути кпило літака». — 
мружачи в задумі очі, говорив машпніст- 
івструктор Степан Федорович Токар мо
лодому своєму напарникові Анатолію 
Шкамг.рнді. — ІЗ нашій справі те" ж са
ме — не вийде з тебе машиніста, поки за 
собою не відчуєш вантажу, ваги соста
ва. — закінчив з наголосом на «від
чуєш».

•— Вважаєте, я відчув? — хитрувато 
посміхнувся Анатолій.

— Якщо допустили «за пране крило», 
то так...

У Анатолій ІНкамагіїДн — незабутній день. 
Сьогодні мсріиннк їхньої комссмо.п.сььо-моло- 
ді/иної колони С. Ф. Токар дав наппнщу оцін
ку його професійному вмінню. Цс »к останнє 

(Закінчення на 3-й crop.).

ЗА П'ЯТЬ ХВИЛИНДО ПОЧАТКУ...
Вони зустрілися за кіль

ка хвилин до початку Ле
нінського уроку. Оля Юси- 
пей раз по раз мовчки ки
дала швидкий із цікавин- 
кою погляд туди, де біля 
стенда «Я — громадянин 
Радянського Союзу» юр
мились товариші, гості з 
блокнотами. Люда Дон
ченко не без гордості 
зронила:

— От бачиш, зацікави
лись. А ми турбувалися...

Все-таки приємно відчу
вати, що твоя праця не бу
ла марною. Над стендом 
трудилися всі.

На бігу привітно кивнув 
дівчатам Віктор Гура, за
ступник секретаря завод
ського комітету комсомо
лу:

— А що! Біля вашого 
стенда більше людей, ніж 
коло того, що «прожекто
ристи» робили. --  І вже у
дверях перепитав кіноме
ханіка: — Як із фільмом? 
Прокручували? Любитель
ський усе-таки...

•— У порядку...
В іншому кутку залу 

слухачі тісним півколом 
оточили свого пропаган
диста Н. Я. Калугіну.

Веселі голоси, сміх... 1 
раптом із залу полинула 
музика.

Ленінський урок робіт
ників механоскладального 
цеху № 3 — , слухачів
гуртка «Політика КПРС — 
маркензм-ленінізм у дії» 
починався.ДВІ ГОДПНІ1,ЯКІ НЕ ЗАКІНЧУЮТЬСЯ

У святково прикрашено
му залі клубу імені Крюч
кова — гості череонозо- 
рівців — учасники облас
ного семінару пропаган-

дистіе комсомольського 
політнавчання. Тиша. Па
дають у зал сповнені ве
личного змісту слова ве
дучого Віктора Гури:

— ... Позаду шість деся
тиліть самовідданої праці 
радянського народу, його 
багатогранної творчої ді
яльності, в результаті якої 
в нашій країні вперше в 
історії під керівництвом 
Комуністичної партії побу
довано розвинуте, зріле 
соціалістичне суспільство 
— закономірний етап шля
ху до комунізму. Наші до
сягнення закріплено У 
проекті нової Конституції, 
що його активно обгово
рює молодь заводу.

І знову тиша. 1 ось над 
притихлим залом чується 
голос вождя Жовтневої 
революції. Лунає запис 
промови В. І. Леніна «Що 
таке Радянська влада?» 
Здавалося, Ілліч говорив 
не з магнітофонної плів
ки, а з трибуни. Ось тут, у 
залі, появиться зараз його 
стрімка постать із затис- 
нутим у правиці кашке
том...

Промова скінчилася, та 
всі ще перебували під її 
враженням.

Право покласти квіти на
дається , у переможцям 
ударної вахти комсомоль
ців на честь 60-річчя Вели
кого Жовтня — зварни
кам Олександрові Вереї- 
тіну і Григорієві Бабенку, 
токарям Валентині Пиро- 
гівській і Тетяні Євтодіє- 
вій... <. . .

Тим часом пропагандист 
Н. Я. Калугіна- знайомить 
слухачів із почесними гос
тями Ленінського уроку — 
ветераном праці, ветера
ном заводу М С. Кончен- 
ном, повним кавалером 
орденів Слави М. І. Жоса- 
ном, делегатом XXV з'їз
ду КПРС О. О. Кошурком,

депутатом Верховної Ради | 
СРСР В. І. Гетьманцем. Во- І 
ни покликані сьогодні до- І 
помогти Ніні Якиміені З 
глибше розкрити тему Ле- и 
нінського уроку.

І поки Ніна Якиміена | 
роз'яснює гургківцям пер- І 
ше питання Ленінсько- і 
го уроку — «Нова Кон- І 
ституція СРСР — маніфест | 
зрілого соціалізму — най- І 
гуманнішого, справді де- g 
мократичнего ладу», юна- І 
ки і дівчата третього ме- ї 
ханоскладальнсго, єдиєля- | 
ючись в обличчя своїх І 
знатних однозаеодців, зго- І 
ряють від нетерпіння: що 
ж розкажуть сьогодні ці 
люди, за плечима яких 
життєвий досвід, люди, які 
показують приклад безза
ветного служіння Батьків- і 
щині?

Коли на трибуну підні
маємся О. О. Ксшурно 
зал аплодує. І, як yciv, 
здається газозварникові 
Олександру Москеічу, що 
гортає він захоплюючі сто
рінки з життя простої ра
дянської людини, звеличе
ної працею. І радо усміха
ється поруч Віктор Татари
нов. З випускника ПТУ ви
ріс Олексій Олексійо
вич до Героя Соціаліс
тичної Праці, знатного 
бригадира. 1 перед ним, 
Віктором; сьогодні така ж 
відкрита дорога, як і пе
ред кожним, хто слухає ви
ступ О. Кошурка.

Наче повторюючи дум
ки Віктора, один за одним 
•слово беруть присутні.

Розкрити тему «Радянсь
ка влада — справжній пат
ріот і інтернаціоналіст» 
допомагає комсомольцям 
М. І. Жосан. Йому є про 
що розповісти. Учасник 
оборони Сталінграда, бит
ви на Курській дузі, лю-(Див. 2-у гтор.).

ЦИФРЕ!
КОНСТАТУЮТЬ:

На завоіі «Червона зірка» — понад три 
тисячі юнаків і діь’іаг.

(»81 ’іеопоіюіорівсць навчається в Інсти
тутах технікумах, школах робітничої мо
лоді. 1300 — охоплено різними формами 
нав’-ання

На заводі 32 комсомольсько-молодіжні 
бригади 3 них 12 х же внконплн н і іп двох 
років п’ятирічки. Понад '2700 молодих ро
бітників підчрісіства борються за право 
підписати Рапорт Ленінського комсомолу 
Центряльпому Комітетові КГТРС на честь 
(50-річчя Великої о Жовтня, понад 200 чо

ловік виконали н.-.аііи двох років п’ятиріч
ки. понад -О — плани двох ч половиною 
років

Близько 2 тисяч юнаків і д|г.ч:;г беруть 
участь у художній самодіяльності

Щороку ні чав-.'ДІ значківцями І ПО стає 
бтизіко '2<Х> чоловік. Щороку 1230 чоловік 
иідпочив.и V профілакторіях та будинках 
відпочинку

25СК.' юнаків і дівчат беруть участь у ру
сі за кимуі.ісгпичу пращо, 702 :> них — 
ударники.
Нього року молоді раціснчлі: нори «Чер
воної зірки» подали 150 ііроио піній, уже 
впроваджено у вироби к клее* ЗО < екоиОміч- 
нйій ефектом 37 тисяч карбованців.

21 молодого червонозорівітя обрано до 
місцевих Рад депутаті» труляи-.ах.
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«Я-ГРОМ А ДЯНИН 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ»

/   2 * І 4 і - і

Ольга ЮСИПЕИ, токар:

СЛОВО ПРО
НІНУ ЯКИ МІВНУ

(Закінчення.
Поч. на 1-й crop.).

Мені хотілося б навести слова Л. І. 
Брежнєва, звернені до учасників урочис
того пленуму ЦК ВЛКСМ, присвяченого 
50-річчю комсомолу: «Вчитися комунізму 
в сучасних умовах — це значить невтом
но вивчати теорію марксизму-ленінізму, 
виробляючи в собі ясне розуміння істо
ричної справи, за.яку бореться наша 
партія, каш народ, тверду ідейну переко
наність у правоті цієї справи».

Саме таке завдання ми ставимо перед 
собою. Ми — цс 25 комсомольців, слуха
чів нашого гуртка «Основи правових 
знань». Наш пропагандист, Ніна Якимів- 
на Калугіпа, вбачає своє покликання не 
тільки в тому, щоб дати слухачеві певну 
суму знань, а її, насамперед, у тому, щоб виступали з лекціями, проводили бесіди, 
виховати на основі цих знань комуніс
тичну переконаність.

Як наслідок, особисто я і Г. Ступак 
стали минулого року кандидатами в чле-

пи КПРС. Троє наших товаришів всту
пили до технікуму.

Навчатися в гуртку цікаво її корисно. 
Пропагандист навчила нас працювати 
над першоджерелами, вивчати, аналізу
вати і конспектувати їх, показала, як 
краще готувати реферат, націлила нас 
на^оволодіння суміжними професіями.

Були, правда, й недоліки в роботі на
шого гуртка. Нерегулярне відвідування 
занять перешкодило декому зі слухачів 
як слід засвоїти курс. Будемо прагнути 
цього року не допустити такого.

У політичній освіті, як відомо, канікул 
не існує. Не виняток і наш гурток. За 
дорученням пропагандиста в цей час ми

політінформації, брали участь у підго
товці теоретичної і наукозо-практичнеї 
конференцій, присвячених проектові но
вої Конституції СРСР.

динв, яка виконувала свій 
інтернаціональний обов’я- 
зок, визволяючи від фа
шизму Європу. Його ви
ступ немов долезнює, 
розповідаючи про Радян
ську країну як країну но
вих політичних прав і 
справжньої свободи, депу
тат Верховної Ради СРСР 
В. І. Гетьманець.

Розповіді знатних чер- 
вонозсрівців помітно по-

ПЕРЕВІР
ОЕізЕ

ДВІ години, 
ЯКІ НЕ

Учасникам Ле
нінського уроку 
було запропонова
но відповісти на 
запитання 
Водночас 
ВІДПОВІДІ 
Петренка
мили Донченко

жзавили аудиторію. А сло
во тим часом бере секре
тар комсомольської орга
нізації цеху Людмила 
Донченко. Вона — депу- 
тат міської Ради депутатів 
трудящих. Про участь мо
лоді в управлінні держа
вою її короткий виступ...

Ніна Якимівна поглядає 
на годинник. Дві години 
пролетіли, як одна мить.

А ще треба підбити під
сумки уроку, зачитати 
найбільш вдалі відповіді 
на анкету, роздану напе
редодні.

Закінчувався Ленінський 
урок «Я — громадянин Ра
дянського Союзу» люби
тельським короткометраж
ним фільмом червонозо- 
рівців про свій завод. Ця

стрічка наче увібрала а се
бе зміст уроку. На при
кладі рідного заводу на 
екрані показували радян
ський спосіб життя.

Гомінливою вервечкою 
залишали учасники і гості 
уроку зал клубу імені 
Крючкова. Кожний вино
сив відчуття, що дві го

дини, протягом яких три
вав Лен;нський урок, не 
закінчились. Вони трива
ють. Сьогодні. Завжди. Бо 
це — наш спосіб життя, 
це наша радянська дійс
ність, закцентсвана на 
першому занятті системи 

■ комсомольської політосві
ти.

Ю. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

І

Катерипа КОЛІСНИЧЕНКО, 
комплектувальники:

ХАРАКТЕР
ГАРТУЄМО
ПРАЦЕЮ

Готуючись до Ленінського уроку, ми 
із Сашком Москві’іим аналізували, як 
комсомольці і молодь цеху 
за право підписати Рапорт Ленінського 
комсомолу Центральному 
КПРС на честь 60-річчя Великого Жовт
ня. h 190 молодих робітників у нас. 120 
комсомольців. Більшість молоді змагає
ться за звання «Кращий молодий робіт
ник», три бригади — за звания «Краща 
комсомольсько-молодіжна бригада». Ком
сомольське бюро щомісяця підбиває під
сумки трудового суперництва. Тоді ж пе
реможцям вручають перехідний мандат 
завкому комсомолу, вимпели міськкому

змагаються

Комітетові

комсомолу «Переможцеві соціалістично
го змагання».

Більшість комсомольців цеху показує 
приклади комуністичною ставлення до 
праці. Недарма ж минулого року пере
хідний мандат навічно вручили слюсаре
ві Юрію Величну, електрозварник Олек
сандр Москвін став кращим молодим ро
бітником першого кварталу і не здає по
зицій донині, бригада верстатників, яку 
очолює Галина Ступак, змінні завдання 
постійно виконує на 130—140 процентів, 
вона очолює ніші змагання за звання 
«Краща комсомольсько-молодіжна брига
да».

З виступу депутата Верховної Ради л 
СРСР
робітника В. І. ГЕТЬМАНЦЯ:

У НИХ І У НАС
к

анкети, 
подаємо 
Михаила 
та Люд-

1. Яких? було твоє пер
ше знайомство з Консін- 
туцією СРСР, проектом 
пової Конституції!'

2. Чи задоволений ти 
рівнем своїх знань? >1кни 
рубіж нами на соиі на цьо
му шляху?

3. Яііі
звернені до 
вважаєш 
для себе?

4. Твоя
учасіі в

Олександр МОСКВІН, 
електрозварник:

ЗНАЙШОВ
СЕБЕ

ду. І прагнемо працювати як-

слова Леніна, 
молоді, тн 

найближчими

оцінка власної 
управлінні вн- 

роиіііщівом, державою?
5. Коли і и вперше по- 

справжньому відчув себе 
громадянином Країни Рад?

6. Який із громадських 
обов язків тн виділяєш 
для себе особливо?

7. Якими правами ко
ристуєшся найчастіше?

1. М. Петренко: Це було на 
уроці а школі. іиді я вперше 
ш.чуі: слова «Основний .закон 
Радянської держави». Ііроькі 
новиі і\онсгиіуци СРСР ви 
очав сам. але по-справжньому 
ВНИЧНВ у гуріку, Л. Донченко: 
гак. саме в гуртку, оо ми ж 
самі готували н бесіди, прово
дила георс пічні конференції.

2. Ні. Мрію продовжити ка
вчання. Вступатиму до техщ- 
куму;

Пі. Вважаю, що більше ува
ги треба приділяти самоосвіті.

3. «Вчитися, змінися і вчи
тися»; «Бути членом Спілки 
молоді — іначнть весні спра-

CBOIO 
спіль-

У прості нової Консти
туції СРСР передбачено 
право вибирати професію, 
підкреслюється обов’язок 
чесно й схм.иппо прашо- 
ва ти.

Тільки в нашій країні 
людина має право, поми
лившись у виборі профе
сії, потім знайти себе в 
іншій.

У старших класах я захо
пився фотографуванням. Ви
рішив стати фотографом. Став 
ним, закінчивши училище^ 
І лише в лавах Радянської 
Армії зрозумів, що це не моє 
покликання. Ні, з фотоапара
том я не розлучився. Це — 
мов захоплення. А покликан
ня — робота електрозварник;..

1974 року прийшов я до на
шого цеху. Згодом організува
ли ми у себе на дільниці ком
сомольсько-молодіжну брш а-

«Бути

найкраще.
З початку року у нас на два 

проценти підзніцилась продук
тивність праці, маємо сконо-
мію газозварювальних мате
ріалів, удержуємо .іваїїия кра
щої комсомольсько-молодіж
ної бригади.

Обговорювали в колек
тиві проект НОВОЇ К.ОНСТИ-
туції. Нам, 
найближчою 
стаття 13-а,

робітникам, 
видалася 

де йдеться
про вільну пращо радян
ської людини. А тому, по
радившись, вирішили внес
ти пропозицію: доповнити 
цю статтю словами про те, 
що праця в нашій країні 
повинна стати внутріш
ньою потребою, життєвою 
необхідністю всіх трудя
щих.

Нині на Заході, особливо в Сполуче
них Штатах Америки, дуже, баї ато гово
рять про права людини. Галасують, що 
нібито в соціалістичних країнах їх обме
жують. Ніде, в жодній капіталістичнії” 
країні народ не має таких прав і сво
бод, як у нас. 1 коли я чую подібні роз
мови, мені пригадується поїздка до 
США.

Скажу прямо: її тій країні рай для багатих 
і пекло для бідних. Там усе побудовано на 
тому, щоб витиснути з людини гроші. їдеш 
дорогою — плати. Особиста'власність. Зупи
нив машину — плати за простій. Та це дріб
ниці. Зовсім погано, коли людина захворіє. 
Лікування надто дорого коштує. За навчання 
теж плати. Щоб стати інженером, треба ви
тратити тисячі доларів. Сіраіиснио дорогі 
квартири. Там, якщо не збереш грошей у мо
лодості, тебе чекатимуть злидні на старості. 
Немає там таких пенсій, як у нас. Але най
страшніше — безробіття.

Коні я розповідав американським робітни
кам про те, що у нас безплатне лікування, 
безплатна освіта, державні пенсії, держава 
дає квартири, а наші робітники за путівками 
профспілки відпозивають у санаторіях, — їм 
сажко було в це повірити.

Не вірилось їм і в те, що я, простий 
робітник, — депутат Верховної Ради — 
найвищого органу державної влади, що 
я разом з іншими посланцями нашого 
працьовитого народу розв’язую питания 
зовнішньої і внутрішньої політики, еко
номіки, культури нашої країни.

Хочу доповісти вам, дорогі мої вибор
ці, що накази, які дає мені народ, я 
прагну викопувати. Зокрема, розв’язує
ться питання найближчим часом пере
нести асфальтовий завод за лінію міста, 
почалася розчистка річки Інгулу, збудо
вано школу у ВитязівцЦ,

»у тик. щоб віддавати 
роботу, свої сили для 
иоі справи».

4. Приємно пзчуваїи, 
загальнодержавній, народній 
справі € частка й моєї праці. 
Це і е мій вклад і в управ
ління Державою. А ще прагну 
бути.па виробництві не тіль
ки виконавцем;

Додам лише ге. що цс і є 
мій найперший обов'язок як 
депутата — брати участь в 
управлінні державою... Прагну 
виправдати довір'я*

5. Коли одержали паспорт.
6. Працювати на благо 

Батьківщини: Обов’язок від
чувати спою частку у відпові
дальності к тлектизу за дору
чену справу.

7. Правом на працю, па 
освіту, на відпочинок. Свобо
дою слова і друку, правом 
проводити збори, брати участь 
у демонстраціях. мітингах. 
Правом на безплатне медичне 
обслуговування ...

Знаєте, всіма. Бонн органіч
но вплелися в наше життя.

ЩО U

Проект нової Конститу
ції гарантує кожному гро
мадянинові СРСР право на 
безплатну освіту. Як же 
комсомольці нашого цеху 
користуються цим пра
вом?

Із 120 комсомольців 16 уча 
зься у вуїах і технікумах, 
21 — у школі робітничої мо
лоді, 25 — у гуртку комсо
мольської політосвіти «Основи 
правових знань», інші — в 
школах економічних знань та 
комуністичної праці.

З розвитком науки і техні
ки ми самостійно відчуваємо 
брак знань, необхідність по
повнення їх. До цеху надхо
дить нове устаткування. З ос
вітою за вісім класів навряд 
чи опануєш цю техніку. Чо
му ж не розуміють цього Во
лодимир Мельник, Віктор По
спелов? Правда, Мельник 
учиться в дев’ятому класі, але 
піч гам «почесний член». А чи 
не було торік таких випадків, 
коли вчителі приходили в цех 
агітувати йти вчитися?

Я розумію, нелегко пра
цювати і вчитися. Поси
лаються тут і на позмінну 
роботу, і на сімейні обста
вини. Це несерйозно. Бо за

Наталка
КУМАНСЬКА, 
обліковець:

учимося
ВЧИТИСЯ

позитивними прикладами 
далеко ходити не треба. 
Добре і трудяться, і вча
ться токар Людмила Ксе
нофонтова, слюсар Сергій 
Колбасін, контролери Таня 
Давигора та Ольга Перга- 
та. Успішно закінчили ве
чірні факультети інститу
тів Аня Похиленко і Ва
лентина Алдоніна. Тепер
вони працюють у нашому 
цеху. Одна — технологом, 
друга — економістом.

Комсомольське бюро 
стежить за тим, як робіт
ники підвищують свій за- 
гальнотехнічний рівень. 
Але роботу можна і треба 
поліпшити. Скажімо, у нас 
немає в цеху стенда, з 
якого можна було б ді
знатися про успішність, 
відвідування робітниками 
вечірніх шкіл, технікумів, 
інститутів. Мені здається, 
що такий стенд допоміг би 
нам.
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15 жовтня — 
ВСЕСОЮЗНИЙ 
КОМУНІСТИЧНИЙ 
СУБОТНИК

УДАРНИМ 
ЗАГОНОМ

Гаряче схвалюють тру
дівники заводу «Червона 
зірка» ініціативу москви
чів — 15 жовтня вийти на 
комуністичний субогник. 
На зборах партактиву, 
що відбулися недавно, за
тверджено план робіт на 
цей день. В суботнику 
візьмуть участь понад дві 
з половиною тисячі ком
сомольців і молоді під
приємства. Штаб підго
товки до наступного свята 
праці очолив секретар 
завкому комсомолу Олег 
Колосов. Юнаки і дівчата 
в день Всесоюзного су- 
ботника займуться благо
устроєм території заводу, 
парків імені Крючкова і 
Космонавтів, на ударній 
комсомольській будові 
підприємства — корпусі 
№ 91 розчистять будівель
ні майданчики. 60-річчю 
Великого Жовтня присвя
чується нинішній суботник 
і молоді червснозорівці 
вирішили провести його, 
як і належить, на трудо
вій передсвятковій вах
ті — по-ударному.

К
1

Наступний тиждень —
п’ятдесят п’ятий

Країна готувалася відзначній 50-річчя 
утворення Союзу Радянських Соціалісгич- 

«S*x Республік.
-Наприкінці 1971 року в нашій області 
арьходнпн Дні науки. Президія Академії 
наук УРСР доручила р сні Академії наук 
республіки по вивченню продуктивних сил 
Української РСР розробити прогноз основ
них показників розвитку народного госпо
дарства Кіровоградської області до 1930 
року.

Напередодні Дня Конституції СРСР мо- 
лодцм будівникам ІІобузького нікелевого 
•аводу вручено прапор республіканської 
ударної комсомольської будови.

У грудні в містах і селах області почав
ся другий народний фестиваль українських 
радянських кінофільмів, присвячений 
50-річчю утворення СРСР.

У січні молоді трудівники села Ульянов
ського району звернулися до всіх молодих 
хліборобів із закликом боротися за 
50-цснт(ісровнй урожай зернових з гектара.

Комсомольці Кіровоградського заводу 
тракторних гідроагрегатів оголосили дво
річку високої культури і а естетики на ви
робництві. В ході цього руху першим 
звання «Цех високої культури і естетики» 
завоюваз колектив цеху № 5.
' Понад 500 молодих механізаторів Мало- 
Енсківського району взимку вчилися па 
агротехнічних курсах і з школах передо
вого досвіду.

В ОБ’ЄКТИВІ — БОЛГАРІЯ „ _ ічг._
ВАРНА — ОДНЕ З КРАСИВІШИХ МІСТ НАРОДНОЇ РЕС

ПУБЛІКИ БОЛГАРІЇ. ВЕЛИКИЙ ПОРТІ Д.К^о^^’грмі'1 ■•чіеитр популярний міжнародний курорт, ГЕНЕ
РАЛЬНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ВАРІ 1 І *?,Д-д'''по'
РІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ ДО 1980 РОКУ НАСЕЛІІИ'Я МІСТА ДО- 
'ЖоЖ вЧ13П°ОпЖ>І.ИХ МАГАЗИНІВ .ВАЛЕН- 

ТИНА» У ЦЕН ГРІ ВАРНИ: ЗА ПОКУПКАМИ.
Фото В. МАСГЮКОВА. Фоюхрошка ТАРС.

■

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

слово після складання екзамену на права ма
шиніста авторитетній кваліфікаційній комісії 
депо. Скільки мріяв він про те заповітне 
справе крило»! Так у них називають святая 
святих локомотива — пульт управління. Щоб 
стати машиністом, одного ентузіазму замало. 
Потрібні знання і досвід, великий досвіт. 
Півтора року має працювати підручним заліз
ничник лише для того, іцоб скласти екзамен 
на право супроводити локомотив. Ще два ро
пі опісля тільки супроводить, і пже потім 
вирішують, чи допускати його до «правого 
крила». Виходить, що до 28 років про само
стійне водіння поїзда тільки мрій. 1 ось Ана
толій сьогодні помінявся ролями з машиніс- 
том-інструктором, керівником їхньої колони, 
сьогодні він — за «празнм крилом».

Згадалися палкі суперечки між това
ришами про строки «формування» ма
шиніста. А коли заступили па вахту па 
честь 60-річчя Великого Жовтня, він, 
Анатолій Шкамарида, вирішив прискори
ти свій перехід у машиністи. Вчився в 
рейсах і після них, учився практики в 
дорозі, теорії — вдома. І на рік раніше 
пересів з? «праве крило». Як і його то
вариші по змаганню Петро Безик, Ва
лентин Сітарський, Валерій Дєсягннков, 
нк і делегат XVII з’їзду ВЛКСМ Мико
ла Умаиець.

Замовлення опівночі

У диспетчерській депо відносна тиши
на. Настає така пора вночі, коли спадає 
потік поїздів па залізниці, хоча па вуз
ловій станції рух не припиняється. І ось 
тишу порушив дзвінок з міста.

— Диспетчер? Це Пугачов Сергій. 
Сформуйте мені па завтра великоваго
вий поїзд.

— Ви ж тільки з рейсу, — здивувався 
диспетчер. — не витримаєте.

— А ви сформуйте, будь ласка. — По 
той бік поклали грубку. «Неспокійний 
народ, оці токарівці», — читалося’ на 
обличчі диспетчера.

А вони й справді такі. ТокарИцями звуть, бо 
керівник колони — Степан Федорович Токар. 
Неспокійні — в цьому «.винні» їхня молодість, 
прагнення не засиджуватись на одному місці. 
Комсомольсько-молодіжна те на початку ро
ку уклала договір на соціалістичне змагапіія

У лютому відбулася XVII обяасна комсо
мольська конференція. Як зазначалось на 
конференції, за успіхи, дос пнуті в соціа
лістичному змаганні в дев'ятій п’ятирічці, 
близько тисячі молодих виробничників — 
немомннх машинобудівників і гірняків, 
механізаторів 1 тваринників, працівників 

освіти, ідеологічної ниви одержали високі 
урядові нагороди.

З березня о колгоспі імені Орджонікіцзе 
Бобрипсцького району почав діяти комсо
мольсько (МОЛОДІЖНИЙ жіночий колектив 
механізаторів. Групкомсоргом дівчата об
рали Валентину ГЛарущак.

Цього ж місяця комсомольські організа
ції 1-го механоскладального цеху ордена 
Трудового Червоного Прапора заводу 
«.-Червона зірка», колгоспу імені Шевченка 
Ульяновського району, спеціалізованого 
будівельної о управління № 201) Побузькпго 
нікелевого заводу та Олександрійської се
редньої школи Ле 2 імені О. М. Горькон» 
виступили з ініціативою — зібрати кошти 
на спорудження пам’ятника героям-комсо- 
мольцям Кіровоградщніїи.

Активну участь у Всесоюзному комуніс
тичному суботнику, присвяченому дню на
родження В. І. Леніна і 50-річчю утворен
ня СРСР, узяла молодь Кіро іоградщшія. 
Лише молоді червонозорівці разом зі стар
ечими товаришами по праці в день «іер- 

з вантажною колоною досвідчених машиністів, 
очолюваних А. 1. Оннщснком, У першому 
кварталі перемогла колона Товари, в друго
му — суперники. «Черіа за нами», — кажуть 
серйозно в комсомольсько-мцлодіхХкій.

Минулого тижня чини колоті зійшлися на 
свої виробничі збори. Підбили підсумки зма
гання за вісім місяців. Ксрісіїик колони С. Ф. 
Токар з нотками гордості в голосі сповістив:

— Є у нас, товариші, свій рекорд. Василь 
Ііікігіи провів за вісім місяі’.ів 34 великоваю- 
вих поїзди! Ще ніхто його не наздогнав. А 
комсомолець Василь Багліік. що тільки недав
но отав машиністом, уже має двадцять три 
великовагових на рахунку. Це теж рекорд, 
його особистий. Є й третій рекорд — колек
тивний. Мікроколона громадського машиніста- 
інструктора Сергія Пугачов.і провела сто де
в’яносто великоваювих поїздів. Це теж упер
ше.

Керівник продовжував перелік досяг
нень і закінчив свій виступ коротко:

— Правильний внбралії девіз, хлопці.
І при цих словах, мабуть, згадалися 

ще одні збори. На початку року вони 
відбулися Молоді залізничники годі ра
дились, як краще виконати планові зав
дання ювілейного року. Хтось кинув з 
місця:

— Що тут думати, давайте не відмов
лятися від великовагових поїздів

Пропозицію підхопили. Вирішили пра
цювати за методом Героя Соціалістки 
ноі Праці Лупіна: збільшити пробіг по
їздів між ремонтами при високій заван
таженості. Комсомольсько-молодіжна 
колона в рік 60-річчя Великого Жовтня 
висунула свій лозунг: «Жодного відмов
лення від великовагових поїздів! Кожне' 
му локомотиву — відмінний догляд!» За 
колективом кожної мікроколонн закрі
пили електровози. Час від часу влашто
вують взаємоперевірки стану догляду за 
ініми. Така колективна форма відпові 
дальності дає помігшій ефект — з по 
чатку року жоден локомотив комсс 
мольсько-молодіжної колони не ставав 
на ремонт. А водити великовагові поїз
ди, як бачимо, напрошуються самі за 
лізничники, ие ждуть, поки запропопу 
ють у диспетчерській. ГІонад* сорок про
центів машиністів ніші подають заявки 
на перевезення надпланових вантажів.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

м. Знам’янка.

воної суботи» виробили продукції на 10 •ЛГ) 
карбованців.

На честь 27-і річниці перемо* н Радян
ських Збройних Сил^шд фашистською Ні
меччиною в тразні відбувся обласний зліг 
учасників походу комсомольців і молоді по 
місцях революційної, бойової і трудової 
слави радянського народу.

У серпні молодіжний самодіяльний ан
самбль танцю УРСР «Ятраиь» привіз із 
111 (Міжнародного фестивалю народного 
танцю а Уюрщииі головний «риз — «Зо
лотий черевичок*.

На всо країну пролунала ііталовська 
«Дума про хліб». Статтю знатного хлібо- 
рооа, двічі Героя Соціалістичної Праці 
молодь області щиро прийняла до серця— 
всюди йшло ділове обговорення, вживало
сь заходів, спрямованих на виховання бе
режливого ставлення до найдорожчого ба- 
іатства країни — хліба.

Піонери середньої школи № 1 м. Кірово
града почали збір коштів на будівництво 
госпіталю у В’єтнамі.

Вимпел обласної газети «Молодий кому
нар» «Кращому молодому женцю Кірозо- 
ірадщини* .завоював комбайнер колгоспу 
імені XXI з’їзду КПРС Бобрипсцького 
району Григорій Назаренко, він комбайном 
СК-1 намолотив «а жнива 6913 центнері» 
зерна.

21 грудні в Москві, в Кремлівському 
Палаці з’їздів, відкрилася спільне уро
чисте засідання Центрального Комітету 
КПРС, Верховної Ради Союзу РСР і Вер
ховної Ради РРФСР, присвячене 50-річчю 
утворення Союзу Радянських Соціалістич
них Республік. Напередодні став до ладу 
Побузьклй нікелевий .завод — ударна ком
сомольська будова республіки.

З стор

Соло па... 
«Жи гулях»

З 23 ПО 25 ВЕРЕСНЯ НА СТАДІОНІ 
СПОРТКЛУБУ /ЗІРКА» В КІРОВОГРАДІ 
ТРИВАТИАІУТЬ АВТОМОБІЛЬНІ 
КОНЦЕР1 И ЧЕХОСЛОВАЦЬКИХ 
АВТОГОНЩИКІВ

її

Ми попросили завідуючого атракціон^ 
ним комплексом чехословацького с/ів-’ 
тородео» І. П. ФРОЛОВА розповісти 
про програму, яку побачать Кіровоград-- 
ці, та її виконавців. Пропонуємо увазі 
читачів коротке інтерв'ю з Іваном Пет
ровичем.

— Насамперед, що покажуть чехосло 
аацькі спортсмени кірозоградцям! Якщо 
можна, розкажіть коротко про програму 
атракціону.

— Атракціон «Авгородео» — це показ 
вищого класу водіння автомобіля з участю 
зкрооатіз-каскадгріз. На глядача він справ
ляє неаОияке враження. Навіть я, що вже 
звик до всіх номерів, не перестаю дивува
тися майстерності чехословацьких азгогон- 
щикіз. Що можна сказати про програму«' 
її краще побачити. Розповісти ліро їзду на 
двох колесах, наїзд на «живу мішень», до
лання наирізноманн.-ііших перешкод, фігур
ну, я о сказав, ювелірну, їзду на авіомоо.- 
лях, палаючу людину на авсо.мооілі та ще 
про чимало складних ірюків, на мій погляд, 
майже неможливо, с. такі речі, які справді 
краще один раз поозчиги, ніж про них сто 
разів .ючуіх.... «Автородео» — саме таке 
видовище. I його краще подивитися, аніж 
слухати про аьсго

— ...о ... -.„г.м............ н.,,< рОЗлОЗіДі про
«ким вам бракує навіть слів!

— і.>.ег«а, . /умезпи, ВІДОМІ ЛЮОИ- 
.еііям і ОглОСЧЛЬгІОі О спорт у. Ще ЧЄМІІіОг. 
ивіту і Європи і іетер озвец, каскадери, 
иіозеср алаин, Иозеср -іичманец... іехнічнии 
..сріе.-і.і.ч аіракцюі-у, .репер Михайло с.ен- 
кулич, художній керівник і постановник 
програми «іемп-7/» Владимир оосгреп. 
Усього л ятнадцять чоловік.

— ои назвали імена скохнсменів, відомі 
яюиніелям автоспорту. -їм не говорить це 
про те, що на автолюбителя 
іиемп» не справить такого 
скажімо, на людину, котра 
автомооілем!

«ірограма 
ж враження, як, 
мало оензнана »

— поли за лісгодини до 
•деге до стадіону на своїй 
рантую, вам доаедеіься-гаки пошукати міс
ця для стоянки, це з власного досвіду... ь 
одному з міст зробили навіть такий ста
тистичний аналіз, і Ірогягом трьох днів ста
діон відвідало 102 /00 чоловік. Це за п ять 
виступів, і майже кожен другий глядач — 
автомооіліст. /і не кажу вже про те, що всі 
підступи до стадіону оули забиті автома
шинами... Думаю, цей приклад задоволь
нить вас?

початку ви при- 
азгомашині, га-

— Так, звичайно. Де виступали чехосло
вацькі каскадери перед гастролями в Кіро
вограді!

— Якщо говорити про Радянський Союз, 
то це другий їхній візит до нашої країни. 
Перший оуз минулого року. Цього року 
зони вже поЬузали а Середній Азії, а ба
гатьох містах України. Одне з останніх — 
Одеса. Всього маршрут групи проляже че
рез 34 міста нашої країни.

Взагалі ж чехословацьким спортсменам 
аплодували в Англії, Італії, Польщі, НДР. 
Вони орали участь у зйомках різних трюків 
для Голлівуду...

— Якими автомобілями користуються 
спортсмени!

— Різних марок. У тому числі й нашими 
«Москвичами» та «Жигулями». і

І — Ваше особисте враження про виступ 
| друзів з ЧССР!

— Уязіть собі, наші рідні «Жигулі» чи І «Москвичі» творять буквально чудеса. Во
ни пролітають через полум’я, на великій 
швидкості зупиняються за сантиметр від 
г.ішохода, з честю виходять з найбезвихід- 
ніших становищ. Дві з половиною години 
вас змушують хвилюватися, дивуватися, за
хоплюватися, сміятися і щиро аплодувати 

І віртуозній майстерності учасників атрак- 
I ціону.

І У деяких глядачів може скластися вра- 
I ження, що за кермом автомобіля сидять 
І хвацькі ковбої, які то піднімають, то знову 

опускають на землю чотириколісних коней. І Це зовсім не так.
Молоді хлопці працюють точно, витри

мано, з ювелірним розрахунком, дотри
муючи суворої дисципліни водіння автомо
біля. Розумний риск і ніякого лихацтва —- 
ось що залишить глибокий спід у пам яті 
тисяч автомобілістів і пішоходів на трибу- 

I нах стадіону.
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прозаїків 
прийшло

СВОЄ перше оповідання я написав у 
24 роки. Для людини це вік досить 

дорослий, для прозаїка — схоже, юнаць
ка пора. Тепер взагалі спостерігається 
постаріння молодого письмзнника, особ
ливо прозаїка. Досить сказати, що'до 
молодих досі нерідко відкосять і мене, і 
всіх письменників мого покоління, кому 
під сооок і навіть за сорок. Пояснює
ться це, очевидно, тим, що справді мо
лодих і справді талановитих 
останнім часом у літературу 
дуже небагато: імена, які відкриваються 
обласними, зональними і всесоюзними 
нарадами молодих письменників, — це, 
як правило, люди, що народилися ще до 
війни або відразу після війни, кому, ви
ходить, за тридцять.

Явище це не можна пояснити якоюсь 
однією причиною, їх, очевидно, кілька, 
але одну я наважусь припустити: тяжкий 
хліб нашого дитинства. Я впевнений, що 
письменником людину робить її дитин
ство, здатність у ранньому віці побачити 
і відчути все те. що й дає йому потім 
право взятися за перо. Освіта, книги, 
життєвий, досвід виховують і зміцнюють 
в дальшому цей дар, але народитись 
йому слід у дитинстві. Та й всяка люди
на. чим би вона не займалася змушена 
з роками визнати, що з дивовижною по
стійністю і мало не впертістю все життя 
вона тримається того, що було надбано 
нею в душевній практиці до 14—і 5 ро
ків. Якщо на цей час душа порожня, ве
на порожньою і залишиться, заповнюва
тиметься в разі потреби сурогатами по
чуттів, але не справжніми почуттями.

Після університету сім років пропра
цював я в газетах, ба-а-о'і часто бував 
на будовах, випустив навіть книжку на
рисів про людей цих будов. Але відра
зу ж, як тільки пішов на професіональну 
письменницьку роботу, почав писати г.ро 
село. Тут немає нічого дивного або не
звичного: я корінний сибіряк, тут наро
дився і виріс, тут живу, і мені далеке 

' не байд/жа і доля мого рідного села, і 
тих багатьох сіл, які ставили триста і чо
тириста років тому перші підкорювачі і 
поселенні Сибіру. Я зрозумів, що про 
великі сибірські будови, де працюють 
люди з усіх кінців країни, не гірше за 
мене, а, /лабуть, і краше розкажуть і 
розказують приїжджі письменники, а про 
моїх землякіс, про людей і долю місце
вого звучання і значення ніхто більше, 

В можливо, писати і:е візьметься.
І Будови, науково-технічна революція, 

як прийнято говорити, веління часу, і

НА ПРОХАННЯ КОРЕСПОНДЕНТА ТАРС ВІДОМИЙ РАДЯНСЬКИЙ 
ПИСЬМЕННИК В. РАСПУПН ДІЛИТЬСЯ СВОЇМИ ДУМКАМИ 
ПРО МОРАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ, ПРО МІСЦЕПРО МОРАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ' 
ХУДОЖНИКА В СУСПІЛЬНІ ВІ.
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НЕ ШУНАЮ ГЕРОЇВ
НА СТОРОНІ
нікуди ВІД нього, від цього веління нё пі
ти. Але не слід і забувати про людину, 
яка внаслідок різних обставин виявилась 
до таких оішучих змін непідготовленою 
і непристоссваною, яка збиралася 
скромно і непомітно, як покоління до 
нього, прожити свій еік у тихому і не
безкорисному служінні Батьківщині. У 
цьому розумінні я зовсім не за патріар
хальність, у чому іноді обвинувачують і 
мене, і інших так званих «селюків», не 
за те, щоб і далі віками залишалося ста
ре село, ЕІдірване від великого життя, 
від культури, позбавлене, нарешті, еле
ментарних побутових вигод, — я лише за 
те, щоб століттями нагромаджений мо
ральний досвід гтзрого села не канув би 
разом з чим невідомо куди, а був 
прийнятий, осмислений і продовжений 
далі.

ЕМАЄ і не може бути тепер для літе- 
г ратури нічого важливішого, ніж 
проблеми моралі. Ще Арістогель, як ві
домо, говорив: «Якщо ми йдемо вперед 
у знанні, але уступаємо в моралі, ми 
йдемо назад, а не вперед». І асЬоризм 
цей звучить сьогодні якнайсучасніше. 
Зовсім недавно вважалось, що письмен
ник — це пост епохи, але тепер доводи
ться визнати, що ні, не тільки поет, який 
любить і прославляє свою Батьківщину, 
часом без любові і слави, але ще й мис
литель, і вихователь, і той не позначений 
поки що іншим словом пастор, який дбає 
про доброчесність своїх парафіян, тобто 
читачів, що любить свою Батьківщину 
справжньою лю6ое’ю і вболіває про її 
/лорзльне здоров'я щире і зацікавлено. 
І, якщо ми почнемо вважати питання 
моралі другорядними, тиловими, нам 
неминуче доведеться повертати назад, 
бо тил тоді сам по собі перетвориться у 
фронт, а що значить фронт за спиною, 
зрозуміло не тільки військовим.

в ы

Про мораль тепер говорять багато і з 
будь-якого приводу, і це при всій 
серйозності предмета розмови стає схо
жим на «кампанію». Тим часом літерату
ра завжди, в усі часи, якими б важкими 
г.они не були, займалась і повинна зай
матися питаннями людської моралі, на
віть і не займатися, бо це передбачає 
якесь стороннє і навмисне втручання, а 
г.она має випливати, походити, як дже
рело з землі, з народної моралі — на 
те вона й література. Усе, що не підля
гає цій умові, — елементарне чтиво, 
придатне лише для споживання в доро
зі, щоб убити час. Мені вже доводилось 
говорити спою думку, що читач вчиться 
у книг не життя, не того, як зробити в 
кожному окремому випадку, — він учи
ться почуттів. Література — це не прак
тичне керівництво, а виховання почуттів, 
і насамперед доброти, душевної чуйнос
ті, любові до рідного краю. Ніщо інше 
не може замінити хороші книги в цій їх 
невидимій, не враховуваній, але благо
родній службі, і, якщо література бере
ться іншим разом підміняти журналісти
ку, Думаю, що це шкодить і літературі, 
і. журналістиці.
П ІГЕРАТУРА, треба споді ватись, зай- 

мається справою вічною. Вона не до
несла до нас образ будівника єгипет
ських із рамід і римського водопроводу, 
зате зберегла, на щастя, страждання і 
думки царя Едіпа, Клео.Татри і Антігони, 
Дон Кіхота Лам.анчського і принца Дат
ського, героїв усіх часів. Не варто про
тиставляти особисте життя людини її ви
робничій діяльності, але не варто і за
бувати, що особисте життя, почування і 
уявлення людини становлять головну 
частину її загального життя.

Я далекий від думки вважати, щоб 
письменник, забравшись в нетрі і таєм
ниці душі своїх героїв, не виглядає у саіг 

божий і не бачив, що в ньому коїться.
Справедливо сказано: «поетом можеиГ" г
ти не буть, та мусиш буть громадяни
ном». Але я за те, щоб справжні .люд
ські почуття не підмінялися вигаданими' 
і дріб’язковими, щоб справжні пробле
ми, які стоять перед нами, не говорили
ся пошепки або скоромовкою і щоб ру
кою письменника водила правда, правда 
і сама лише правда.

Щирість і біль — ось, видимо, головні 
умови розвитку і мужніння таланту пись
менника. коли такий є. Якщо ж ти з спо
кійною душею і холодним серцем сідаєш 
за книгу, книги не вийде, які б важливі 
проблеми ти не брав і яких би списів 
над головами своїх героїв не наламав.

Процес перевтілення в іншу людину і 
інше життя не такий простий і безболіс
ний, як часом гадають, він вимагає кро
ві і душі, страждань і радості, любові і 
надії на всіх тих, кого письменник пускає 
в життя. Авторська сваволя в таких ви
падках завжди полАІтна. . (

Не можу судити, наскільки виходять 
або не виходять мої повісті, але знаю, 
що своїх героїв — стару Анну з «Остан
нього строку», стару Дар’ю з «Прощання 
з маторою», Настену з «Живи і пам'я
тай» я писав щиро і важко, ні в чому у 
відношенні до них не кривлячи душею і 
ставлячись до їх долі з довір’ям і 
розумінням. Тільки так, я вважаю, мо-„ 
жуть вийти живі люди, в яких би повірив " 
читач, почуття яких викликали б у ньому 
відповідні і сильніші почуття.

Я не шукаю своїх героїв на стороні: 
я народився і виріс в сибірському селі, 
з якого зумів показати лише дещо. Село 
це перетворилося тепер у велике робіт
ниче селише, в якому я постійно буваю, 
але до якого ще навіть і не підступав 
у своїй літературній роботі. Крім того, 
більше двадцяти рокіс живу в місті, і як
би мені було відпущено двадцять віків, 
то і їх не вистачило б, щоб написати все, 
що хотілося б про нього розповісти. То
му я не довіряю письменникам, які в 
пошуках сюжетів і героїв вирушають у 
далекі краї і у яких толстовські «вісім
десят тисяч верст навколо самого себе;» 
зведені до відстані до найближчої квит
кової каси. Той, хто не вміє зрозуміти 
життя поруч, не зрозуміє його і на сто
роні. У кожному з нас не менше склад
ностей і проблем, ніж у найбільшій дер
жаві.

Звідси, з цих останніх слів, і мої даль
ші творчі плани.

/

ІІ
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В. РАС ПУТНІ. ;ф.

ЧИ НАЛЕЖИТЬ 
ВІДПУСТКА?

До редакції надходить 
багато листів від воїнів 
Радянської Армії і звіль
нених у запас. Товариш 
П. Мороз запитує, чи на
лежить йому після служби 
в армії та шести місяців 
роботи на підприємстві 
відпустка, окрім планоосї?

— Кодексом законів про 
працю УРСР для звільне
них у запас військово
службовців не псреибичс- 
но такої пільги, як до
строкове надання від
пустки.

Кодекс законів про 
працю РРФСР форми і ос 
таку пільгу: військцю- 
службовцєві. звільненому 
в запас і направленому 
на роботу в порядку ор
ганізованого набору, на 
його прохання можливе 
надання планової від
пустки після трьох міся
ців роботи на підприєм
стві.

СПОРТ «sjw.Tisasa

«ФРУНЗЕНЕЦЬ»- 
«зірка»—0:2

Тріі.'ІІІЯГЬ РОСІ,МІНІ ІГрОБІШ день 40 -ге 
чемпіонату країни з футболу серед 
команд другої ліги. «Зірка» в Сумах .зу
стрілася з ^Фруп’енцом» Господарі .по
ля, мабуть. «перегорілії» ще до початку 
гри. бо 3 перїґих ХВІІЛ'Ш ДІЯЛИ ЯКОСЬ 
скуто. І ним скористалися гості. На 30-й 
хбіілшч Сергій Р-ибіїванпев занері.ппг, 
комбінацію взяттям воріт «Фруизопня». 
ІІЙ’ДЯ пропущеного ГОТ І ініціативою .во
лоділи гумчани. .Але;добре грали захисні 
лінії «Зірки». Результат 1:0 па користь 
кіповоградпіг не .змінився до кіпця пер
шого тайму.

Після відпочинку «Фрупзепець» нама
гайся вс-таповитії рівновагу. Та «Зірка» 
контратакувала, не забуваючи і про обо
рону її гра була переконливішою, з м’я
чем І ості поводилися технічніше, ніж їхні

СПОРТ

суперники. І по привело ДО УСПІХУ. Коли 
.то. фінальної сиренп лишалося сім хви- 
ііііі. по породах сумчач сильно пробив 

Володимир Хпопов. М’яч парирував гол
кіпер. Удар.Богдана Мороза — 2:0 на 
користь «Зірки».

До КІПЦЯ TlQf.THHKV кірог,огрядні ДО’ 
сить упевнено діяли па підступах до сво
го штрафного майданчика і не дозволили 
суперникам жодного разу вийти па 
ударну позицію.

Нині у «Зіпки» 48 очок, вона .займає 
четье-’-п п турнірній таблиці.

И 1> А

Ось як Играли інші команди:-«Металіст» - 
«Гов-рла» — 2 і). «Колос» П. — СКА Л. — 0 0, 
«Новатор» — «Кукопина» — |;| «МІ.зхтаїк 
«Сперяипа» — 2:0. «Колос» II. - СКЛ Од. — 
1:0 «Дніпро» — «Суднобудізн.ік» — 0.0. «Ат
лантика» — ‘Спартак» — і: І. «К ристату- 
СКА К. 2:2, «Хвиля» — ‘Авангард» 
♦ Локомотив» — «Торпедо» — 4:0.

В. ТВ ЕР ДОСТУП. '
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ttt ІІАі„ІЛ7КЛЄГЬСЯ до 
ьііця друге коло чемпіонату 
України і і <Jiyr6n.iv серед ко
лективів Фі 3KV и,тури В ЧЄР- 
говпму матчі : іиовогрплськші 
«Радист» '• себе вдома, пп 
стадіоні «Піонер», зустрівся ч 
одноосібним лідером третьої 
.•’rein — київським «Сходом». 
Перший ПО, ’іи,,оі; ЦИХ Кіубів 
закінчився перемогою киян — 
І : В

Звітна гра проходила з де-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
оріап Кировоїрпдемно обком» 

ЛКСМУ г. Кнропоірад. 
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316050. ГСП, Кіровоград 50, вуя. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря ге відділу 
комсомольського життя—2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи—2-45-35. відділу вій« 
ськсво-латріотичного виховання те спорту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласною управління у спрагах видавництв, 

полії рафії і книжкової горнилі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2. ’

ягою перевірок» наїни.х земля 
ків і піниіе.’ла їм ventx. Раху
нок теж мінімальний — 1-0 
«Радист» має тепер двадцять 
два очка.
А МИНУЛОЇ неділі почав 

ся ІІерПІІПЇ осінній стан юнаць
кого чемпіонату країни з фут
болу Віл нашої області в 
ньому береті, учісіь два ко
лективи — вихованці груп під- 
готог-ки кіровоградської «Зір
ки» і «Трудові резерви» з 
Олександрії Крім них. у тре
тії! українськії" лорі виступа
ють миколаївський ‘Суднобу
дівник». СКЛ (Одеса), се
вастопольська «Хвиля», запо
різька -Стріла», херсонський 
-Кпиетаі- і юнаків Одеської 
/ПОСЛІ .V- І.

У Ліпшому турі ‘-Зірка* 
зустрілася і гп ’кслндрійнями 
на стадіоні «Шахтар» Матч 
КОМ.-’ІІ.’І МОЛІ-ДІІІПТ вікової гре
ни (|9Ґ>2—I9G9 років народжен
ця) Сильнішим» тут вияви ли
сп кіровоградпі — 2:0 11с ріл- 
ст.з.зи від своїх молодших іо- 
гпіґііпіп сілріпі спортсмени 
і I960 - -1961 покій народження) 
Слинні) м’яч, проведений у 
другому таймі у ворота «Tpv- 
■'овпх резері іп> Володимиром 
Яп'.енком. вирішив долю Зу
стрічі па користі, гостей.

МІЖНАРОДНА 
ОЛІМПІЙСЬКА 
ЛОТЕРЕЯ

Організації по проведенню 
лотереї Ко її арії. Угорщини, 
Іехослоначчини і Радянського 

Союзу за згодою оргкомітету 
«Олімпіада-Ь0» вирішили у 
1978—1980 роках провести 
спільно вісім випусків спору 
тивно-чіїелової лотереї «Між
народне олімпійське спортло
то*. Основною формою с ло
тереи. в якій треби відгадати 
ШІСТЬ НОМСПІІІ з 4:1. Кожна 3 
лотерейних організацій с по
годжені заздалегідь строки 
самостійно инпуск.'пнмс І роз
повсюджуватиме картки лоте
реї на території своєї країни-

Тиражі «Міжнародноїо олігл- 
пійсцкого спортлото» будуть 
спільними для всіх учасників, 
їх вирішено проводити 
час спеціальної іелсисредЗи 
по черзі II столиці однієї з 
країн і транс лишати по систе
мі «Інтербачення». Першим 
тираж відбудеться ріпно за 
два поки до відкриття їїоГ> 
XXII Олімпіади—іч липни 1978 
року в Москві А картки на
дійдуть у продаж за 3—4 мі
сяці до цього ЛІНІ.

(Кор. ТАРС).
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