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У ТРУДІ І ПІСНІ
ПОЗИВНІ РУЖБИ

Другий день на Цент
ральному стадіоні столиці 
України палав вогонь свя
та юності, присвяченого 
60-річчю Великої Жовтне
вої соціалістичної рево
люції. Його делегати пе
ребували під глибоким 
враженням від привітання 
Центрального Комітету 
Комуністичної партії Ук
раїни, Президії Верховної 
Ради і Ради Міністрів 
УРСР, з яким до них звер
нувся член Політбюро ЦК 
КПРС, Перший секретар 
ЦК Компартії України то
вариш В. В. Щербицький. 
Комсомольці і молодь 
республіки запевняли, 
що у відповідь на піклу
вання партії працювати
муть ще краще, ще само
відданіше, віддадуть усі 
свої знання, досвід і енер
гію виконанню рішень 
XXV з’їзду КПРС, підготу
ють гідні трудові пода
рунки ювілеєві Радянської 
влади.

Багата і різноманітна була 
програма доугрго дня 
фестивалю. 24 вересня ве
лика група делегатів фес
тивалю разом з ветерана
ми партії побувала в Ки
ївському філіалі Централь
ного музею В. І. Леніна. 
З хвилюванням знайоми
лись вони з матеріалами і 
документами, що розпо
відають про життя і діяль
ність засновника Кому
ністичної партії і Радян
ської держави, про втілен

ня в життя його безсмерт
них заповітів.

Більш як 600 представ
ників обласних комсо
мольських організацій по
мірялися силами в кон
курсах професійної май
стерності. На республікан
ській міжміській телефон
ній станції демонстрували 
своє вміння молоді теле
фоністки. Авторитетне 
жюрі визнало перемож
цями киянку Тетяну Ни- 
щинську, Тетяну Обухову 
з Ворошиловграда і Лівію 
Богданову з Мукачівсько
го районного вузла зв’яз
ку Закарпатської області. 
А в конкурсі телеграфіс
ток високий клас показали 
харків’янка Залентина Ку- 
діна, Людмила Маліс з Ки
ївського поштамту та інші. 
Відточену майстерність 
продемонстрували багато 
токарів, фрезерувальників, 
кондитерів, швачок, мото
ристів, штукатурів, елек
трозварників, верстатни- 
ків-деревосбробників. У 
творчому конкурсі зма
галися любителі худож
нього читання.

Під закличні звуки фан
фар на доріжки стадіону 
СКА Черсонопрапорного 
Київського військового 
округу вийшли учасники 
масового військово-спор
тивного свята. Перед ними 
виступив секретео ЦК 
ЛКСМУ О. В. Єфіменко, 
який розповів про розви
ток фізкультури і спорту в 

республіці, успіхи її спорт
сменів, про готовність МО- 
лоді до праці і захисту за
воювань Великого Жовтня.

Святково прикрашений 
зал заповнили делегати 
фестивалю і гості — по
сланці столиці нашої Бать
ківщини Москви, Ленінгра
да, всіх союзних респуб
лік, міст-героїв, будівники 
БАМу, молоді трудівники 
соціалістичних країн, які 
беруть участь у споруд
женні газопроводу Орен
бург — Західний кордон 
СРСР. Атмосфера підне
сення багатолюдного тор
жества доповнюється
«Маршем ентузіастів» — 
нестаріючою мелодією, 
що символізує працю, 
дерзання і пошук різних 
поколінь будівників ко
мунізму.

Свято юності — це не 
тільки радість зустрічей, 
безліч квітів і тепло усмі
шок. Це і пісні — дзвінкі, 
запальні, життсстверджую- 
чі. Немало їх подарував 
ровесникам молодий ком
позитор Олександр Зуєв. 
Вони звучали на заводах 
і шахтах, на будовах і при
кордонних заставах. При
ємним сюрпризом для 
учасників фестивалю став 
новий твір цього автора, 
у виконанні соліста Київ
ської філармонії Віктора 
Тіткіна тут, у Палаці куль
тури «Україна», вперше 
прозвучав «Фестивальний 

марш» на слова поета 
Леоніда Татарська.

Пісня і танець — дуиГа 
народу, що виражає його 
заповітні думи і сподіван
ня. Ось чому так тепло 
зустрічають присутні ме
лодію «Летите голуби, ле
тите», присвячену найдо
рожчому для всіх людей 
доброї волі — миру. А по
тім сцена розквітає бар
вистою хореографічною 
композицією «Сестри», 
яку виконують п'ятнадцять 
дівчат у національних кос
тюмах народів нашої 
країни.

Палко схвалюючи про
ект нової Конституції 
СРСР, кожна радянська 
людина відчуває особливу 
гордість за щастя жити і 
працювати в країні, яка 
стала оплотом миру і про
гресу на планеті. Ця гор
дість звучить у пісні Да
вида Тухманова «Я — 
гражданин Советского Со
юза!», яку виконав соліст 
Київського театру опери 
та балету імені 1. Г. Шев
ченка, заслужений артист 
УРСР Анатолій Кочерга.

Разом з піснею Оскара 
Фельцмана «Байкало- 
Амурськэ магістраль» у 
зал неначе увійшла роман
тика подвигу корчагінців 
70-х років. Від імені своїх 
ровесників — юнаків і дів
чат України, які за покли

ком серця працюють на 
цій великій будові, учас
ників фестивалю гаряче 
поздоровив Віктор Кири- 
чук.

У старшого покоління, у 
тих, хто в грізні роки Ве
ликої Вітчизняної ВІЙНИ 
героїчно захищав завою
вання Великого Жовтня, 
вчиться молодь мужності 
і самовідданості. Юнаків і 
дівчат сердечно вітає по
чесний гість фестивалю, 
Герой Радянського Союз/ 
В. П. Мейборський, який 
повторив ПОДЕИГ Ол.єк- 
сандоа Матросова.

Мир і прогрес потрібні 
всім, і боротися за них 
треба спільними зусилля
ми, с єдиному строю. Про 
це говорили у своїх висту
пах посланець НДР — бу
дівник газопроводу Орен
бург — Західний кордон 
СРСР, молодий чілійський 
патріот, представник Ост
рова Свободи — Куби і 
студентка з Африки, які 
вчаться в київських вузах. 
• знову в залі повінь пі
сень, мелодій солідарності 
і боротьби — «Дружба — 
Фройндшафт», «Венссре- 
мос». 

Бзявшись за руки, всі 
учасники концерту з вели
ким піднесенням викону
ють «Гімн демократично? 
молоді». До них приєдну
ють свій голос присутні
ввавввбп.\явмаава

жує горіти в серцях деле
гатів і гостей свята юнос
ті, як символ їх ЕІрнОСТІ 
прапорові Жовтня.

(РАТАУ).

в залі. Зігріті теплом непо
рушної бретерської друж
би, учасники мітингу-кон-" 
церту продемонстрували 
тісну згуртованість навко
ло ленінської партії, 
безмежну вірність її спра
ві, прапорові Жовтня.

У будні і свята, в годи
ни найбільших торжеств 
радянські люди пам’ята
ють про тих, хто відстою
вав свободу і незалеж
ність нашої Батьківщини, 
хто поліг у боях в ім’я 
життя і миру на землі. їм, 
героям Великої Вітчизня
ної, був присвячений /ме
моріал, який відбувся Р 
парку Вічної Слави біля 
могили Невідомого солда
та. Делегати і гості фести
валю покладають до цьо
го священного місця гір
лянду слааи — знак гли
бокої вдячності і данину 
світлій пам’яті доблесних 
воїнів.

З великим піднесенням 
делегати прийняли листи 
но адресу Центрального 
Комітету КПРС, Генераль
ного сечоетаря ЦК КПРС, 
Голови Президії Верхов
ної Ради СРСР товариша 
Л. І. Брежнєва, а також 
ЦК Компаснії України, 
Президії Верховної Ради 
УРСР і Ради Міністрів рес
публіки.

III фестиваль молоді 
України завершився вели
кими масовими гуляння
ми, що відбулися 25 ве
ресня на Хоещатику.

Погашено фестивальний 
вогонь. Але він продов-

Звіти і вибори в комсомолі

ПРАВО
БУТИ 
ВАТАЖКОМ
ч Ииніїшіі звіти і вибори — значна по
дія в житті Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді. Огляд зрілості, згуртова
ності і діловитості комсомольських орга
нізацій проходить в обстановці високого 
трудового ті політичного піднесення, ви
кликаного ПІДГОТОВКОЮ ДО СВЯТКУВЯПІіЯ 
4>0-річчя Великого Жовтня і прийняття 
нової Конституції нашої країни.

Як провести цей важливий організацій- 
зіви захід, добитись того, щоб звіти і ви
бери в комсомолі стали поштовхом до 
дальшого поліпшення ідейно-політично
го, трудового й морального виховання 
молоді, вдосконалення стилю, форм і 
методів роботи комітетів, — ці та інші 
і.иташія були предметом обговорен
ня па семінарі завідуючих відділа
ми комсомольських організацій і секто
рами обліку членів ВЛКСМ і а фінансів 
місікксмів і райкомів комсомолу облас
ті. Про завдання по підвищенню ефек
тивності і якості комсомольської роботи 
у світлі вимог XXV з’їзду КПРС із до- 
мевіддю виступив перший секретар обко
му комсомолу О. Скічко.

На семінарі порушувались питання 
організаційної роботи, роботи з докумен
тами в комітетах, проведення пічної 
звірки складу членів ВЛКСМ, організа
ції і ведення дійогого соціалістичного 
змагаїгпя серед різних категорій молоді. 
Нині чверть усіх комсомольських груп, 
28 процент ів комсомольських-організацій 
з правам:) псрвишпіх, 63 проценти пер- 
ьишшх очолюють молоді комуністи. З пе

ріод звітів і виборів якісний склад ком
сомольських кадрів, безперечно, поліп
шиться. Попередній аналіз підбору май
бутнього активу цс показав. Але водно
час до керівництва групами та організа
ціями прийде близько двох тисяч ІІО.ІЧІХ 
кілажків. Цю категорію кадрів необхід
но навчити в школах комсомольського 
активу, адже від рівня їхньої підгет ог
ни значною мірою залежатиме діяльність 
комсомольських організацій у цілому. 
Вже ніші комітети повніші розробити 
чітку програму навчання комсомольських 
кадрів по категоріях. Цс — на майбутнє.

А сьогодні для успішного проведения 
звітпо-гиборішх зборів не другорядне 
міати секретареві, що необхідно зробити. 
Ось буквально кілька пзріщочерговнх 
рекомендацій: комітетові переглянути 
структуру комсомольської організації, її 
відповідність Статутові ВЛІхСМ, звірити 
склад членів ВЛКСЛ1. визначити з числа 
членів комітету відповідальних за підго
товку і проведення зборів, занести в ко
мітеті журнал реєстрації і пропозицій, 
висловлених комсомольцями і молоддю 
г ході звітів і виборів, та інші. Самі збо
ри можна почати з прослухування про
мов В. І. Леніна, мого соратників. На
завжди залишиться цей день у пам’яті 
тих комсомольців, яким на зборах буде 
гручено комсомоліГсі.кі квитки; тих пред
ставників нсспілкової молоді, які одер
жать рекомендації для вступу в члени 
ВЛКСМ; тих комсомольців, яких буде 
рекомендовано в ряди КПРС.

Про все цс йшлося на семінарі. Впер
ше па ньому провели атестацію завідую
чих відділами комсомольських організа
цій та секторами обліку членів ВЛКСМ 
і фінансів міськкомів, райкомів комсо
молу. Резулыати її показали, то відді
ли очолюють грамотні, ініціативні комсо
мольські працівники. Для успішного про
ведення нинішньої звітно-виборної кам
панії в комсомольських організаціях об
ласті не важливий фактор.

В. МАНУХІН, 
завідуючий відділом комсомоль
ських оріамізацік обкому комсо
молу.

• РЕЙД ОБЛАСНОГО ШТАБУ 
«КОМСОМОЛЬСЬКОГО ПРОЖЕКТОРА» 
і ГАЗЕТИ «МОЛОДИЙ КОМУНАР»

СТО „ЧОМУ“— 
БЕЗ ВІДПОВІДІ
Ф Комбайни серед... бур яків. 
Ф Секретар у відпустці,

комітет — на «канікулах». 
Ф Чи можна запланувати аврал?
R АНГЛІЇ йдучи з гостей, не прощаються з госпо- 
** дар: м — така там традиція. Голена колгоспу 
«Зоря» 10 М, Абрамович теж по-анг іійсіжч- «провод
жав:) гостей.

— Заходьте до мого кабінету, почувай ге себе як 
удома. — запросив він. — Спеціалісти, керівник» за- 
р.'із у г-олі. В мене теж справи, але я незабаром 
приїду.

Тільки й бачили Юрія Миколайовича.
Тож оіі стс «чему» довелося задавати інженерові 

го експлуатації техніки Анатолії«) Резинку та началь
нику штабу «Комсомольського прожектора» Віктору 
Ткачсііку, з яким пощастило зустрітися.

У білі шості господарств області молоді буряківни
ки підтрима ні ініціативу механізаторів комсомоль
сько-молодіжно: тракторної бригади колгоспу «Ро
дина» Ульяновського району — закінчиш бурякові 
жнива за двадцять робочих днів. Чи ж так і в «Зо- 
рі»?

— Не знаю, що Гі сказати, — Віктор Ткаченко був 
дійсно ье готові н дати конкретну відповідь. — Бо 
секретар комсомол» ської організації Віктор Остатке 
нещодавно по рахувався і виїхав з колгоспу, а за
ступник — Валентина Росочипськз — у відпустці 
Документація в сейфі. а ключа в мене немає. Мов 
справа — «Прожектер». Ось, будь лиска.

Дійсно, одну листівку комсомольські дозорці, така 
ж силами Віктора Ткаченкь випуои.п». Але то— ве

(Два. 2 crop.).

Всі— 
на комуністичний 

суботнинЗ

ПОЧИН 

ПІДТРИМУЄМ«
Комсомольці та молодь 

нашого району одностайно 
підтримують почин моє«.-* 
бичів і 15 жовтня органі
зовано вийдуть ьа Всесо
юзний комуністичний су— 
богчик. Як і ініціатори^ 
4540 юнаків та дівчат за
явили, що працюватимуть 
цього дня з найвищою 
продуктивністю праці.

В райкомі комсомолу, 
вже ствосено штаб я© 
проведенню сухотника. 
Розроблено детальний 
план заходів, до -всім- до
ведено конкретні зав
дання.

Більше двом тисяч мо
лодих трудівників займа
тимуться благоустроєм те- 
ритооії району. Вони озе
ленять вулиці і сквери, по
садять понад де? тисячі 
дерев і кущів.

Цього дня намічено зі
брати 43 тонни метало
брухту. і

Н. КОРОВИНА, 
начальник О.чекєанд- 
рівсьхого районнегв 
комсомольської о юта- 
«У но нровелен**» 
Всесоюзного субот- 
инма. —*



3 стар „Молодий комунар“ 27 вереси« »»?? року

У ДОРЕВОЛЮЦІЙНІЇ! Росії 57 про- 
центів її населення становили неро

сійські народи і народності. Народи на
ціональних околиць не мали своєї дер
жавності. Широкі райони Середньої Азії, 
Закавказзя, Сибіру фактично знаходили
ся па становищі колоній. Народності 
Крайньої Півночі і Далекого Сходу жи
ли в умовах первісного ладу. Пануючі 
класи Російської імперії жорстоко гно
били неросійське населення. Воші на
вмисне сіяли національну ' ворожнечу, 
діючи за (іріиіцпйо'м «поділяй і пануй». 
Постійно терпіли трудящі маси націо-

Бесіди про проект Конституції СРСР 

11А ШЛЯХАХ 
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ 
ФЕДЕРАЦІЇ
нальних районів і від у пісків з боку міс
цевої .верхівка. Усе це зумовило надзви- 
ч’аішу юстроту національного питания в 
царській Росії.

Тимчасовий буржуазний уряд, що за
мінив царсько Самодержавство в резуль
таті Лютневої (1917 рік) буржуазно-де
мократичної революції, не скасував на
ціонально-колоніального гноблення, а 
продовжував проводц і и полі піку ца
ризму.

Початок розкріпаченню нриї ломлених 
народів Росії і забезпеченню їх рівно
правної: і і поклала Велика Жовтнева со
ціалістична революція. При цьому вирі
шальне значіння мало втілення в життя 
прої рамної о положення Комуністичної 
партії в національному питанні — пра
ва ндцій па самовизначення аж до 
відокремлення і утворення самостійної 
держави. Издания такого права аж ніяк 
не значило запрошення і тим цільте спо
нукування до того, аби кожна нація 
відокремилася, розірвала державшій 
зв’язок з ійіо надією, з якою вона ра
ніше входила до загальною державного 
організму. Таке самовизначення було 0 
на руку тільки міжнародному капіталу, 
зацікавленому в тому, щоб поділити на
ції і потім розпрагптнеа з ними поодинці.

О ь.чому В. І. Ленін висунув ідею ра
дянської соціалістичної федерації як 
історично необхідної форми державпогЬ 
усірою в умовах багатонаціональної Ро
сії. Основоположними -принципами такої 
федерації як федерації нового типу мали 
стати: добровільність об'єднання, рівно
правність членів федерації, її національ- 
но-терііторіальшпї характер.

У січні 1918 року 111 Всеросійський 
, з’їзд Рад, третину якого становили гірєд- 
; ставники трудящих колишніх націопаль- 
■ них околиці., одностайно прийняв «Дек

ларацію прав трудового і експлуатовано
го народу». В ній. зокрема, говорилося, 
що «Радянська Російська Республіка за
кладається на основі тільного союзу 

„вільних націй, як федерація радянських 
національних республік». З'їзд звернувся 
до робітників і селян кожної нації із за
юшкой прийняти самостійне рішення 
про ге, чи бажають вони і на яких осно
вах брати участь у федеральному уряді

та інших радянських установах. Відпо
віддю на цей заклик було повсюдне 
схвалення федеративного устрою Радян
ської держави. В країні почався процес 
державного формування радянських рес
публік, з одного боку, і їх об’єднання з 
Російською Радянською Федеративною 
Соціалістичною Республікою (РРФСР) — 
з другого.

Прийняття в ліпші 1918 року Консти
туції РРФСР — першої Радянської Кон
ституції, яка законодавчо закріпила пра
во виходу їх з Російської Федерації, ще 
більше посилило рух народів за об'єд

нання. Так, 2 
лютого 1919 ро
ку про встанов
лення федера
тивного зв'язку 
між Радян
ською Білору
сією і РРФСР 
заявив 1 Всебі- 
лорусі кий з'їзд 
Рад. 10 березня 
того ж року 
прагнення на
роду Радян
ської України

вступити у федеративний зв’язок з ін
шими республіками висловив III Всеук
раїнський з'їзд Рад.

ЧОМУ ж в усіх кінцях країни населен
ия так рішуче висловилося за феде

рацію?
Потяг до єдності з Радянською Росією 

не був випадковим. Окрім багаторічних 
братерських зв’язків з російським паро
дом, спільної боротьби за соціальне, і на
ціональне визволення в умовах старого 
ладу він базувався на однаковій формі 
полі пічної влади — радянській.

Ця влада забезпечила раніш пригноб
леним народам національних околиць 
сі ворсина їх власної державності, закрі
пила за ними території, на яких вони 
проживали століттями. Вона виявляла 
постійну .увагу до національних почуттів 
народів та їх вірувань, звичаїв і тради
цій,- до моші ії культури, забезпечила 
жінкам рівні права з чоловіками. Особ
ливе значення для національних респуб
лік Сходу мало проведения органами 
Радянської влади аграрної реформи, в 
результаті якої земля була передана до 
рук тих, хто її обробляє.

Успіхи національно-державного будіз- 
пиції.а в СРСР знайшли відображення 
в Копст її гуг.!: 1921 року, яка законодав
чо оформила добровільне’ об’єднання 
братніх радянських республік' у Союз 
РСР, а потім і Конституції 1936 року, 
іцо закріпила перемогу соціалізму в 
країні.
ШІСТДЕСЯТИЛІТНІЙ шлях Радий- 

ської держави — це щаблі послі
довного сходження всіх її народів до 
нових висот соціального, економічного, 
політичного і культурного прогресу. Сьо
годні в СРСР забезпечено не тільки по
літичну, а також соціально-економічну 
рівність націй і народностей.

Зараз на обговорення народу винесе- 
іній проект нового Осіїсвпого Закону 
СРСР, який відображає риси розвинуто
го соціалістичного суспільства. Він вті
лює послідовність радянських конститу
цій, базується на ленінських ідеях і прин
ципах федеративною паціопальпс-дєр- 
жавного будівниці ва.

І. ПІДКОПАЄВ. 
(Хпн).

УРОЖАЙ-77

СПАСИБІ 
ЗА
ПРАЦЮ

Хороший врожай го
родніх культур достиг 
на полях спецгоспу іме
ні 40-річчя Жовтня. 
Складні нинішні осінні 
жнива: рано похолода
ло, зачастили дощі. Га 
наперекір погодним
умовам робота на план
таціях городини йде 
швидко й злагоджено. 
Бо з явився на осінніх 
гонах працьовитий моло
діжний загін.

Це на допомогу тру
дівникам колгоспу- при
були студенти другого 
курсу педагогічного фа
культету Кіровоград
ського педінституту.
Майбутні педагоги роз
почали змагання між 
групами (а їх всього 
три) за найвищі темпи 
на збиранні. Всього за 
три дні вони вибрали 
картоплю на площі п’яти 
гектарів. А сьогодні ро
бочий день студентів 
починається на планта
ціях помідор. Як тільки 
спадає вранішній туман, 
колгоспні автомашини 
підвозять дівчат (саме 
дівчат, бо на три групи 
тут лише один хлопець) 
до поля. А завдання ві
доме кожному ще з ве
чора. Ударно працюють 
посланці педінституту. 
У групі № 22 тижневі 
норми дівчата виконують 
на 184 проценти. На 
другом/ місці у змаган
ні на збиранні помі
дорів — 21 група, яка 
довела нормовиробіток 
до 165 процентів. Алей 
25 група, котра займає 
третє місце, щотижня 
виконує понад півтори 
норми.

Ми, старші й досвідче
ні землероби, із задово
ленням дивимося на це 
суперництво: справжні
працелюби вчаться на 
педагогів, зуміють дітям 
прищепити любов до 
праці. Серед них є й 
дійсно стаханозської вда
чі. Ось хоча б комсо
молка Ольга Тахтам. По 

■ зі)-1 кілограми помідорів 
збирає вона за день при 
нормі 180.

При плані 1400 цент
нерів зібрано понад 1100 
цЬнтнеріз помідорів. Тоб
то вже закінчуємо вико
нання річного плану 
збору томатів. Суттєво 
допомогли колгоспни
кам добитися цього успі
ху студенти. Щире спа
сибі їм за ударну працю 
й сумління.

Н. БЕГАРУК, 
бригадир городньої 
бригади колгоспу 
імені 40-річчя Жовт
ня Бобринецького 
району.

В КОМСОМОЛІ
* Звіти і вибори

Завжди знаходиться час 
у комсомольського ватаж
ка колгоспу «Родина» До- 
линського району Вячесла
ва Дороша зустрітися із 
спілчанами. І перші слове, 
з яких починається розмо
ва, — про справи трудові. 
Адже комітет комсомоль
ської організації постійно 
тримає на контролі хід со
ціалістичного змагання між 
молодими хліборобами і 
тваринниками.

На фото (зліва напрало): 
переможці змагання за підсум- 
КИМИ ЛСрШОГО Півріччі; ТСЛЯТНИ* 
ня 1 апна ВАХОВСЬКА і доярка 
Марія ТОЛУБЯК розмовлянні, 
із секретарем комсомольської 
mL‘wi,auit П:,честавом ЛОРО.

і
Фото С. ФЕННІКА.

СТО „ЧОМУ"

результат цілеспрямованої роботи членів штабу, бо 
перед другими жнивами «прожектористи» не тільки 
не провели рейди-перевірки готовності техніки до 
жіпіі), а навіть не планували його. Лисіівка народи- 
ліїся в кабінеті (добре, що є диспетчерський пункт) і 
йдеться в ній про роботу передових, а те далеко in 
комсомольського віку, механізаторів.

На польовому таборі тракторної бригади зустріли 
комсомольців Володимира Байдака та Володимира 
Троцьксго, які транспортують гичку та цукрові буря 
кп від комбайна. Хлопці відпочивали — комбайн но 
ламаний.

Настрій у юнаків невеселий. їхній КСТ-3 часто про
стоює в загінці, та й повий комплекс іноді підводить 
у дощову погоду, а на ниві лише ці два комбайни.

Ще два КСТ-3 — на майданчику в тракторній 
бригаді.

— Ось цей тижнів два тому нріаімя.-їи.з--ремонту. ■ 
Знати не знаю, чому його не ставлять у загіяку, — 
дивується інженер по експлуатації техніки Л. Рез
ник. — Інший комбайн списаний.

Тут вже довелося дивуватися членам рейдової ; 
бригади. Адже КСТ-3 випуску позаминулою року, а 
використовувався лише один сезон.

— Не встінзє комбайн копати. Вчора шістка дцяіь 
чоловік без діла сиділи, — то вже зауваження Надії 
Кіндратівни Зінчепко, члена буряківничої лепки.

Не задоволені члени ланки тим. що повий комплекс І 
залишає чимало коренів у землі.

Ми часто іікні говоримо про резерви, про перевалі 
гр-уповсіо методу, збирально-транспортні загони, про 
технічне обслуговування під час жнив, про виконан
ня графіків копання і вивезення цукрових буряків. 
Щодо графі сі», у «Зорі» воші порушуються. Не буде
мо говорити і про організацію збир шия цукрових у 
ньому колгоспі. Та хотілося б підкреслити: план пла
ном, врешті, викопають ного в «Зорі але яку школу 
пройдуть'па цих жнізах молоді- механізатори? Та н 
вразлиьс сприймають воші безгосподарність. А ба
чать хлопці- два комбайни іржавіють серед бур’янів, 
а тим часом члени буряківничих ланок — у чеканні

Арифметика проста. Коли використати всі чотири 
мі ішппц можна було б змагатися, як і ульяпзвці-, за 
завершення збирання цукрових буряків за двадцяті, 
робочих днів. Але комітет комсомолу ЛИШИВСЯ OCTÜ- 
рс-нь такої важливої кампанії, як другі-жнива. Ту.г 
не подбали ні про розстановку молоді на важливіїх 
ділянках виробнг.цтва, пі про проведения рейдів-пе- 
ревірок і отої (-.ості техніки, -ні про орі аііізанію соціа
лістичного змагання серед молодих водіїв.
&Л А КОСОВИЦІ ргнніх зернових добре попрацював 
■" комітет комсомолу колгоспу «Путь Октября-. І 
Значний обсяг робіт тоді виконали комсомольські агі- | 
таїори і пропагандисти. Вони несли механізаторам й 
палке слово, щодня знайомили їх із результатами 
трудовою суперництва. Що й сьогодні тут можуть по
казані бюлетені, листівки < КП», «блискавки». До ко
совиці ранніх зернових комітет комсомолу підготу- і 
еа'гся заздалегідь, комсомольці внесли в ігомнй вклад j 
у внконашїя соціалістпчиих зобов’язань. Бикорнсіо- 
гуіочи -цей досвід, можна було б па такому ж рівні 
організузатії змагання серед молодих буряківників.
1 не тільки серед механізаторів, шоферів комсомоль
сько-молодіжного колективу автогаража, де на пере
везенні коренів працюють понад 15 молодих водіїв, 
а її серед членів ланок усіх трьох відділків, де чима
ло молоді. Але іі у цьому господарстві, як і в «Зорі -, 
г.оміїеі комсомолу теж не подбав про організацію 
дієвого сбціішістинного змагання серед молодих бу
ряківників. .

Па буряковому полі другого відділка, де трудиться 
і злектпв молодої ланкової Катерини Іванпцької, 
комбайн залишає у грунті би ато буряків. Тут же 
декілька півкілометрових кагатів коренів, які лежали 
в полі більше п'яти діб. Факти — варті уваги «цро- 
жєкгорисіів». Але у начальника штабу «Комсомоль
ського прожектора» Людмили Баранник олімпійський 
спокій: ще всій гнем о.

З роостою па жнивах комітетів комсомолу та шта
бів «Комсомольського прожектора» два?; колгоспів 
ознайомилися члени рейдової бригади. І в обох гос
подарствах комсомольські активісти другим жнивам 
і гл.лілі'с.і! ебмаль уваги. Чому?

Віднспідь дали працівники відділу комсомольських 
організацій райкому комсомолу:

— На засіданні бюро прийняли постанову «Про 
завдання комсомольських організацій Онуфріївсько- 
подрайону па збиранні врожаю цукрових буряків у 
1977 році». Але текст не розіслали в первинні органі
зації, бо немає паперу й машиніста не встигає дру 
кувати... та її ми були дуже зайняті останнім ча
сом — проводили аіііпохід «Вершники революції».

Аіітіюхід вдався. Але це ке виправдовує байдужо
го сіавлеїшя райкому» комсомолу до такої важливої 
кампанії, як збирання цукрових буряків. Тож. райко- 
мііщі впевнилися у вірності слів «як гукнеш, такс її 
відлуння».

Ь ці дні на вивезенні цукнових буряків з поля по- 
ьпшіі працювати 19/ автомобілів, працює ж їх всьо
го 130. Менше на п ять автомобілів виділили підпри 
ємсіва Міністерства автотранспорту, на 9 — райоиио- 
ю об єднання «Сільгосптехніка», на 61 — колгоспи 
В цей же час на йолі в буртах гце 4.8 тисячі 
тонн коренів. Керівникам цих господарств слід згада
ні \роки минулого року й засвоїти істину, що аврали 
виручають не завжди.

Рейдова бригада: В. РУДЕНКО — інструктор 
обкому комсомолу, Г. ЗАЯРНЮК — старший 
інженер виробничого технічною лідлілу облас- 

У,,равлі,,ня..сільськ°го господарціви І. ЧН- 
л\О» комбайнер колгоспу «Путь Октября», 
Ю. Л ІВАШНИКОВ — спецкор «Молодого 
комунара».

Оиуфріївськяй район.
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освіт) Дмитро іваиовпч дузь.

РЕЗЕРВИ
р УЧАСНЕ технічно оснащене, інтен- 

сивне виробництво вимагає для себе 
висококваліфікованих робітників. Ця 
істинз звгвльновідомз і особливих ергу- 
ментів не потребує. Нині промислове й 
сільськогосподарське виробництво не 
може розв язати проблеми підготовки 
кваліфікованих кадрів через коротко
строкові курси чи індивідуальне навчан
ня. Для цього створено державну систе
му професійно-технічної освіти — голов
ну школу підготовки кваліфікованих 
кадрів для народного господарства.

У постанові ЦК КПРС і Ради Міністріз 
СРСР «Пос дальше вдосконалення про 
цесу навчання і виховання учнів системи 
професійно-технічної освіти» дано висо
ку оцінку діяльності навчальних закладів, 
які готують робітничу зміну. Є чим гор
дитися і в нашій області. На зазоді «Чер
вона зірка» відомі імені депутата Вер
ховної Ради СРСР В. І. Гетьманця, депу

тата Верховної Ради УРСР Л. 8. Чернеги, 
Героя Соціалістичної Праці, делегата 
XXV з їзду КПРС О. О. Кошурка. Всі во
ни — вихованці кіровоградських проф
техучилищ У Бобринецькому СПТУ № 2 
набули професії механізатора Герої Со
ціалістичної Праці С. О Гончарно, І. К. 
І пиляк, Г. М. Катана, В. С. Андріяш, 
лауреат премії Ленінського комсомолу 
ланкова механізованої ланки колгоспу 
імені Леніна Новоархангельського райо
ну Валентина Сфрсменко.

З кожним роком розширяється, МІЦНІЄ 
мережа поофтехучилищ області. Сьо
годні в ній тринадцять середніх проф
техучилищ, які готують спеціалістів сіль
ському господарству, промисловим під
приємствам, підприємствам побуту. Ви- 
ісюкою кваліфікацією відзначаються ви
пускники Олександрійського середнього

МИТУ № 7, Кіровоградського середньо
го МПТУ № 2. Зони, як правило, попов
нюють ряди бригад комуністичної праці 
будівельник.в комбінату «Кіровогрзд- 
вс'.жбуд». Поважані на об'єктах міжкол
госпбуду вихованці Кіровоградського 
МПТУ № 8, які вже в процесі навчання 
і виробничої практики виконують знач
ний обсяг робіт. Про високе вміння ви
пускників сільських училищ свідчить той 
факт, що учениця Бобринецького СПТУ 
№ 2 Валентина Кирушок на республікан
ських змаганнях молодих механізаторів 
посіла друе місце, її нагородили сріб
ного медаллю.
V СПІХИ, безперечно, є. Авторитет 

системи профтехосвіти помітно зріс. 
Але ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР у 
згаданій постанові зобоз язуюгь нас 
не заспокоюватись на досягнутому, шу
кати нових резервів у навчанні і вихо 
ганні робітничої зміни. Один із таких 
важливих резервів — комплектування 
училищ найбільш підготовленою части
ною молоді, зміцнення зв'язку системи 
профтехосвіти із загальноосвітніми шко
тами, особливо у веденні профорієнта
ції. Цим у нашій області поки що не 
/ложна похвалитися. Комсомольські ор
ганізації шкіл, колгоспів, радгоспів па
сивно ставляться до направлення, реко
мендації випускників шкіл на навчання 
до профтехучилищ. Серзд молоді слабо 
ведеться ооієнтація на робітничі профе
сії. Є факти адміністрування з боку ке
рівників шкіл — директори нерідке 
просто не пускають своїх випускників до 
профтехучилищ.

Постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР передбачено розширення мережі 
технічних училищ, збільшення прийому 
до них учнів, які вже мають середню

„Молодий комуняр(1 З cm op.

освіту. Виконувати це завдання — шіс
тьом технічним училищам області. Вони 
готують кадри для залізничного тран
спорту, зв’язку, побутового обслугову
вання населення, кваліфікованих робіт
ників металообробних професій. Най
ближчим часом буде зроблено багато 

РОБІТНИЧОЇ ЗМІНИ
для того, щоб зміцнити, розширити на
вчально-виробничу базу цих закладів, 
створити ще кращі умови для учнів.

Ті, хто назнається у профтехучилищах, 
відчузають на собі всі переваги свого 
становища. Особливі пільги — для тих, 
хто, закінчивши середню школу, виявив 
бажання оволодіти спеціальністю меха
нізатора з СПТУ. їм установлено стипен
дію а розмірі 96 карбованців на місяць, 
під час виробничої практики видається 
весь заробіток.

Але справа не в грошах. Головнев то
му, що учні системи профтехосвіти ма
ють можливість стати спеціалістами 
високої кваліфікації. До їхніх послуг — 
добре обладнані навчальні кабінети, ла
бораторії, майстерні. Цьому сприяс й іе, 
що учнї вчаться під керівництвом кзі- 
ліфікот.аних майстрів виробничого на
вчання, яких ми називаємо золотим фон
дом наших училищ. Характерг-о, що за
гін майстрів «Золоті руки» щороку по
повнюється кращими виробничниками. 
Приміром, цього року на посаду май
стра виробничого навчання токарно 
групи Кіровоградського ТУ № 6 за реко
мендацією парткому зазоду «Червона 
зірка» призначено комуністку Н. М. Би- 
цюру, яка нещодавно удостоїлась меда
лі «За трудову доблесть».

Бажано, щоб комітети комсомолу 
базових підприємств, колгоспів і 

радгоспів наслідували цей приклад, 
активніше рекомендували в училище 
своїх кращих представників. Є у нас і 
інші побажання шефам Уже давно го- 
тсва проектна документація на будізни- 
цтво нових назчапьно-побугових комп- 
гексів. на Кіровоградському чавуноли
варному заводі, в обласному побутуп- 
равпінні, на Олександрійському елск- 

тромехачічному заводі. Лпе туї поки що 
повільно знаходять контакт із будівель
никами. Може статися, що й наступного 
року проекти лишаться тільки на папері. 
Нарешті зрушило з мертвої точки розв’я
зання цієї проблеми на заводах сЧерво- 
на зірка» і друкарських машинок. Буді

вельники комбінату «Кі- '
> узя- 
нозобу- 
інші пи- 

шефи 
пасмв- 

ко- 
лрофтех- 
КОМІІСІІВ 

розоградважбуд» 
лис я спорудити 
дози учням. Є й 
тання, а яких 
виявляють або 

цілковиту байдужість, 
про допомогу 
І ому членам 
штабіз «Комсо/лольсько- 

є

заходи.
Справу 

ще до 
ко-

ність, або 
ли йдеться 
училищам, 
комсомолу, 
го прожектора» базових підприємств
до мою докласти свої зусилля.

Інженерно-педагогічні колективи проф 
іехучилищ області сподіваються також 
на допомогу виробничих комсомоль
ських організацій у проведенні вихов
ної роботи. Треба ширше розгорнути 
соціалістичне змагання між учнями і 
молодими робітниками, активно шеф
ствувати над учнівськими' колективами 
комсомольсько-молодіжним бригадам, 
частіше практикувати спільні 
кульгурно-масозого характеру, 
необхідно поставити так, аби 
прийняття випускників у трудовий 
•іектив, вони досконало знали підприєм
ство і його традиції, а комітет комсомо
лу — своїх майбутніх активістів.

Чимало пропозицій — конкретних, ді-.' 
гових, цікавих — висловлюють зараз 
учасники зборів,.семінарів, конференцій, 
на яких у закладах профтехссзіти про- •• 
ходить вивчення та обговорення поста- 
і-.ози ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
«Про дальше вдосконалення процесу на
вчання і виховання учнів системи профе
сійно-технічної освіти», намічаються за
ходи -для їх виконання. Педагоги і учні, 
натхненні баїьківським піклуванням партії 
та уряду, робл.тіь усе, щоб вивести під
готовку робітничої зміни на рівень, на
мічений рішеннями ХХУ з’їзду КПРС.

t

I.

1

Д. ДУЗЬ, 
начальних обласного управління 

по професійно-технічнії» освіті.

24 вересня в Кіровограді урочисто відкрилося VII традиційне обласне свято 
театрального мистецтва, присвячене 60-річчю Великої Жовтневої соціалістки- 

революції.

шш

КОЛЬОРУ
РЕВОЛЮЦІЇ
У ВІДБЛИСКАХ скупого призахід

ного сонця сбіч центральної алеї 
парку імені В. І. Леніна пломеніли 
сальвії. Різноколірним розмаїттям і’-ирудовкруг СВЯТКОВИЙ. ГОМІНЛИ
ВІ«! натовп, тріпотіли на стрімкому 
х^овії полотнища прапорів братніх 
республік... Начальник обласного уп
равління культури М. І. Сичеико від
крив урочистий мітинг — V Кірово- 
ірзді розпочалося традиційне свято 
іеаїрального мистецтва, приурочене 
До-дня народження видатного укра- 
м’сіікого драматурга І. К. Іусірпснка- 
Карого. Цього року воно особливе 
Кірщіоградщина підсумовує розвиток 
■к-<пра>=!і,ного мистецтва області за 
радянський час. •

...Біля мікрофона голоза оргкоміте
ту по проведенню свята, заступник 
їо.'іозп облвиконкому Є. М. Чабанен
ко. Урочо і схвильовано говорить во
на про розквіт художньої, театраль
ної творчості за 60 післяжозтневнх 
•'■іт, вил.їв іеатру корифеїв на подаль
ший розвиток сценічного мистецтва 
України...

Ніби продовжуючи думку Євгенії 
Михайлівні, гість кіровоградців до
цент Одеського університету, канди
дат філологічних наук ГІ. Т. Марку- 
ч^всьісин, зі гаючи присутніх зі свя-

- пригадує славні традиції одно- 
г5 з йайстаріїпих музично-лрамагнч- 
кнх театрів України:

~г Це відсіль злетіли у великий СТИГ 
мистецтва славетні орли, ваші земля
ка і’йарко Кролівницький, Марія 
Заіпжовецька, Микола Садовськии, 
Панас Саксаганський, Михайло Ста- 
рнцький.

іу,е один гість — актор Львівського 
акчдемічіи-ґо драматично» о театру 
імені М, Заньковецької заслужений

артист УРСР Ф. М. Стригун передає 
кіревоградням гарячі, сердечні вітан
ня віл любителів театрального мис
тецтва старовинного Львова, з якими 
кпопивничаіі єднають дружні зв язки, 
н'О йдуть своїм корінням у глибину 
минулого СТОЛІТТЯ. _

Небувалого розквіту набуло в паш 
час самодіялі не мистецтво. Тому так 
схвильовано сприймався любителями 
українського театру виступ акт ріки 
народного самодіяльного театру Бу
динку культури імені Каліпніа Елео
нори Ся доьської, бо ж у ньому шило
ся'про покликання, талант митів з . 
народу, ідей но-естетичну наснагу їх 
творчості.

Не було те й свято червоного ко
льору. кольору революції. Пломеніли 
на клумбах сальви. . ГІслум яніли 
ггозднкн, корзини з квітами, що їх 
урочисто, піл звуки пісні про •'Іеииіа 
поклали учаспикв мітингу біля під
ніжжя пам’ятників В. І. Леніну та 
М Л. Крбпивпицькойу. Кумачем 
геніло вбрання членів агіткультОрига- 
ди «Вогник», прапороносців. * від
блисках осіннього сонця вогненно 
червоніли святкові транспаранти...

Закінчилося торжество у Палаш 
культури імені Жовтня виставою 
Львівського державного ордена І ру
дового Червоного прапора академіч
ною театру імені М. Заньковецької 
<.Марія Зипьковсцька» 1. І ябокляча.

Обласне свито театрального мис-

ісціва триватиме по 1 жовіня. Про
тягом тижня в містах і селах області 
відбудуться зустрічі' трудящих з дія
чами театрального мистецтва, ре- 
/хіісерами, акторами професіональних 
та самодіяльних народних театрів, 
своє мистецтво покажуть Кіровограл- 
ськіїй державний український музич
но-драматичний театр імені М. Л. 
Іхропившіцького, Львівський акаде
мічний український драматичний 
театр імені М. Заньковецької, Кіро
воградський обласний театр ляльок, 
Дагестанський республіканський те
атр ляльок, самодіяльні народні те
атри та драматичні колективи — пе
реможці XVIII театральної весни і 
V обласного конкурсу сільських дра
матичних колективів. У дні свята на 
Кіровоградщині науковці Одеського 
міжобласного відділення УТ1 та Кі
ровоградського педагогічного інститу
ту імені О. С. Пушкіна проведуть 
«Театральні читання» на тему «Вели
ка Жовтнева соціалістична револю
ція і розвиток радянської о театраль
ного мистецтва».

Завершиться евяго 1 жовтня на ху
торі Надія, де буде вшанована 
пам’ять корифеїв українського те
атру.

10. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

На фото*, сцена з вистав« «Марія 
Заїк.ковецька». „ - -.

Фото І. КОРЗУН'У-

Ф Повертаючись 
до надрукованого
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БАТЬКИ ВИННІ?
Огляд пошти еДоз-мл... па кохання» (див. сМК* 

№ 92 за 2 серпня ц. р.) викликав нову хвилю листів 
на цю ж тему. Пропонуємо сьогодні один з них.

Давайте поміркуємо разом. Чи справді в трагедії 
двох молодих людей винні Счнькн?

«Мені 21 рік. Проживаю 
в Нозомиргороді. Працюю 
художнім керівником у Бу
динку культури.

З Людою ми познайоми
лися майже рік тому. Вона 
навчалася у 3 класі. Мені в 
ній подобалося все: і що 
вона розумна, скромна, і 
що любить музику, спорт, 
і те, що — гарна. Ми поча
ти зустрічатися, були без
межно щасливі, бо щира 
кохали, і вважали, що так 
буде завжди.

Але щастя тривало лише 
кілька місяців. Про наші 
зустрічі дізналися її батьки 
і категорично заявили: «За
будь його! Тобі погрібно 
ьчитисяі Ніякого кохання 
бути не може!»

Ми продовжували зустрі
чатися, ховаючись від її 
батьків. Але зони знову 
про це дізнались, і заборо
нили їй бувати навіть у кіно,
на танцях.

Проживаючи а одному 
місті за два кілометри один 
від одного, ми були змуше
ні... листуватися.

Я думав, що все скоро 
скінчиться, і ми все ж гаки 
зуміємо довести: справжнє 
кохання сильніше за впер
тість батьків.

І ось ми знову зустрілися. 
Важко описати мою радість, 
коли я побачив і"'. Але що 
сталося? Ії. оч'. яЛ раніше 
завжди випррміиіовапи щас
тя і СЯЯЛИ;, бУ'Щ зовсім

байдужі і холодні. З її по
гляду я зрозумів есе. На 
моє запитання: «Що трапи
лося?» вона відповіла: «Я 
більше так не можу. Ми ні
чого не зможемо довести. 
Батьки проти нас. Шукай 
собі іншу».

А й справді, адже їх гак 
багато: хороших, розумних, 
гарних. Ні! Не знаю, мож
ливо інший на моєму місці 
гак і вчинив би. Та чи змо
жу забути людину, яка ста
ла мені наймилішою, най- . 
ближчою і найдорожчою? 
Забути її — це значить 
втратити- зсе: і кохання, і 
щастя, і взагалі віру в лю
дей, у майбутнє.

Не зуміла вона боротися 
за своє щастя. Вона підко
рилася вопі своїх батьків. 
Вони розбили кохання своєї 
єдиної дочки.

Нині Люда поїхала навча
тися до Києва. Не знаю, мож
ливо, і повернеться до ме
не. На це слабка надія... Не 
стану просити її, умовляти. 
У мене, зрештою, є гор
дість, сила волі. При зустрі
чі буду вдавати веселого, 
щасливого, щоб вона не ба
чила моїх страждань, моєї 
туги.

Але нестерпно боляче, 
що є ще такі люди, які топ
чуть перше — найчистіше, 
найніжніше кохання, а тИ 
беЗСИЛИЧ ЩО-небуДЬ ЗрО’ 
бити.

Сергій В,*о. і
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не сказав:
Оствірі-;» ЖОІІГЙ — злет строф». 
Стремена дзвонять, паче рими. 
Стривай-

Мі» теж. !ів расами.
Жокей — поезія незрима.

А ТРИ ДНІ НА СТАДІОНІ 
ГЛЯДАЧІ 
ГОЛОВНІ

БУЛИ СВІДКАМИ 
ДІЙОВІ ОСОБИ

«ЗІРКА» БАГАТОЧИСЛЕН.Н8 
НЕЗВИЧАЙНОГО КОНЦЕРТУ, 

ЯКОГО БУЛИ АВТОМОБІЛІ.

ДО ЧИТАЧА прийшла нога поетич
на збірка Володимира Базилсв- 

съкого — «Поклик простору». Нашо- 
ю земляка, лауреата обласної комсо
мольської премії імені Юрія Япон
ського чапрял чи вар;о представляти 
широкому читацькому загалові. Ша
нувальник!» поезії добре знають цьо
го аьтора бо. починаючи з і 468 року, 
він видав сім (з них одну прозову) 
книг і заявив про себе як та.іановн- 
тиіі поет.

Чі:м прикметна пя збірка В. Бази- 
лет-ського? Перш за все це свої рідшій 
Творчий дарунок автора 60-|.іччю Ве
ликого Жовтня, напередодні якого 
книга з’явилася v свіг 11а повний го
лос звучить у ній громадянська тема. 
У вірші «Учителі мої, учителі» пост 
іовсрить про духовну спадкоємність 
різних поколінь радянських людей. 
Причому образа конкретних вчителів, 
що навчали в школі автора чи Гюго 
ліричного героя, трансформуються в 
узагальнений образ наставника, вііхо-

чуємо «дзвінкоголосу ни точку Кури» і 
«гурійські хори чоловічі — пу й голо
си, мов кута мідь». Пост запрошує 
ікс в будиночок Маяковського в Баг
даді, де «витоки життя і слова, межа, 
шо він переступив, його пракорінь 
основа, душі буремної порив».

Звернення В. Ба шлсвського 
темп дружби паролів, глибоко 
ДОЖІ Є її розкриття — СБІДЧСШІЯ ІДСИ-. 
неї зрілості ного поетичного таланту. 
Однак хотілося б зауважити, що в 
деяких віршах циклу є віддалений пс- 
I сгук з поезіями циклу «Шкіци з Гру
зії» В. Коротича. Там: «кінчається 
дружба на рівні римованих тостів». 
Тут: «Дружба починається не з тос
тів».

Ще в перших збірках В. Базмлев- 
ський заявив про себе як майстер 
тактичного карбування. Найхарактер
ніша риса його творчості — точність 
<бразу. В творенні образу він — архі
тектор і будівельник. У цій справі 
не може буїв довільності. Творення
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взтеля, котрий готує собі гідну зміну. 
Невтримний світ — ВІН НИСТІ-СЯ і рос ге, 
і і ідлітае а ірій журавлями.
<а додає снаги нам віра в те, 
що уші теж стають учителями.

Світ поезії В. Базплсвського широ
кий, квіглпй, сповнений всіх бар» і 
звуків ЖИТТЯ. ПерІІНіЙ розділ книги 
так і називається «Свіг повен зву
ків». Поет чутливо прислухається до 
поліфонічного звучання світу і пііхоп- 
лтоє з цієї симфонії ті звуки, які ра
ди, по чи болем відлунюються в його 
серці. Він чує як звучить «Мамяїв 
курган». Це — звук Великої скорбо
ти, звук нашої Пам’яті і Совісті, на
шої о обов’язку, звук Перемоги, здо
бутої дорої010 ціною Вірш ллється як 

.^повідь, як клятва, не скований ри
мами, але пульсуючий р ггмом серця.

У носій збірці автор залишився вір
ним собі. Вій і тут — ііост думки, 
поет раціо. Модель переважної бі п«- 
нігсіі його віршів така: споглядання, 
філософське осмислення. Ні •іозув.ипгл 
через почуття. І маєм з лобірщіч жит
тєвий матеріал, з мікронною тот.ііітіо 
опрацьований думкою, пя/пажс- 
ний авторською схвн.іьотнііспо п 
такій мірі, що вона (схвильованість) 
передається і читачеві. Відтак, може
мо .зробити уточнення: хоч •. Базилев- 
сіксго переважає раціональне сприй
няття Дійсності, все ж у цього сильно 
і ліричне начало. I якщо ліричний 
елемент в його поезії не видобуває
ться. так би мовити, відкритим 
бом, то в її надрах залягають 
його поклади.

Безперечно. НйЙСПЛЬПІІИПМ 
ір;-ех ро.з;!І.іів книги є грузинський 
цикл р.іріній. Принагідно зауважимо, 
шо грузинська тема — традиційна и 
українській літературі. До неї при- 
-четні Г1. Тичина. М. Рильський, М. Ба
жай. Тож працювати в ній царині 
нелеіко. Тим вриє мніте відзначити, 
ще згаданий цикл звучить грпгіналь- 
по, схвильовано. Пою вірші виріз
няються свіжістю вражень і почуттів. 
Поет вирізьблює свою думку, ЯК !ІЯ- 
ікельннн рел>»єф — чііко і зримо. По
те почуття соковиті, як виноградне 
гроно У никлі— 15 віршів. З них по
стає минуле і сьогод.чшя грузинсіжо- 
ю народу, його національний харак- 
іер, духовне єство. В них ми зустрі- 

. чаємось з велетами грузинської поезії 
Шсіа Руставелі і Важа Пшавелою,
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уюс-тичіюго образу має свої об'єктив
ні закони, і В. Базнлевськпй добре 
знає їх. Перший і иайґоловпіівмй з 
цнх законів — цільність художнього 
образу У вірші «Дербі», присвячено
му кіровоградському поетові В. Гоп- 
.«'гречку, автор дав чудовий зразок 

цілі пості і дпиамікп поетичного обра- 
-V. Йдеться про «випробування риса
ків па обласному іподромі». «1 вже 
летять вони вперед, і-артишіо розме
тавши гриви». -О геометрія копит, 
сніг-ша лінія польоту». Ллє все це бу
ли б лише красивості, якби поет не 
зупинив ці рядки, мов -:опсй па бігу 
і

ЦІКАВИМ вн.’іягтьея цикл «З когор
ти перших? Тут змальовзио об- 

г.-' -» дгнабрм-.-рн. Бестужев Рилєєв, 
Луїич. Люди обдароввш, пе.чвичайііі 
,Чюди. які першими кинули виклик 
• амодержапству. Пввсржеііі, але пепе- 
І.сможепі. Автор зяхєплюється їхнім 
1СДЫ1ЖН1ЩТВ0М, яепс безпосередній 
діалог з ними, як з живими. Однак у- 
і-.ііх віршах відчувається якась оппео- 
г.ціь. пеінікіьчспість. Очевидно, автор 
не заглибився в тему, в її фантажпі 
реалії пзстількн. щоб створити ху- 
.■ожін.л переконливі образи.

Ціла низка віршів має ирнгвятп ви
датним людям. Найкращим серед инх 
наїдався віош «Людина високого зрос
ту» (Ю Японському). Розділ «Віч-на- 
віч з тобою» — цс. так бя мовіпп, чис
та лірика. В однойменному циклі вір
шів можна зустріти як глибоко ори
гінальні, справді носгн'іііі рядки: .

О раннього прозрТппя ні іній час. 
Либонь, блукали долі манівцями: 
весна, що кві'ла десь жіперсд пас. 
Неждано опинилася :;а нами. — 

з.чк і посередні:
Заплутане життя не леягиути. 
Не лоїділити на що- й тао»-. 
Любов перестає любов’ю бути. 
Якню вона лиш звичкою стає.

В цілому ж маємо пагоду поЗПайо- 
г'іітвсь з книгою, котра є помітним 
кроком вперед у-твопчості Володи
мира Базилевеїжого. Тож хай 
його поезії повниться новими 
ками!

сві г 
зву-

Л. НАРОДОВЦЯ,
член обласного літоб'єднання.

К і ровогра дська «З і р -
ка» знову грала на виїз
ді — з чернігівською 
»Десною». З перших 
хвилин матчу па полі то
чилася* відкрита рівна 
гра, насичена цікавими 
епізодами. Гіде двадцять 
п’ята хвилина. Одну із 
атак чернігівців завер
шує Андрій 11[оиько — 
1:0. Цей 
змінився 
Після віплочш-ку ініціа
тивою повністю володі
ють кіровоградці. Але 
їм ніяк не вдавалося 
зломити опір господарів. 
Рівновага в рахунку бу 
ла встановлена, коли де 
фінальної сирени зали
шалося дві хвилини. За 
порушення 
штрафному 
«Десна» була покарана 
одгшадцятиметр о в п м 
ударом. Його чітко реа
лізував кращий бомбар
дир «Зірки» Володимир 
іІоваковсьний.

4 * $

У неділю на стадіоні «Зір
ка» о-дбуле» міжнародний 
товариський матч. Вихованці 
»руш» підготовки, нрп комач 
ді майстрів «Зірка» аустрі- 
тиспз ровесниками з Тол- 
будінсьного округу НІ’п. 
Перемогли наші земляки —

результат не 
до перерви.

правил у 
майданчику

Наші «Жигулі» і «Москвичі» 
еєли себе на доріжках стадіону 
не зовсім звичайно. Чехосло
вацькі друзі примусили ці на
дійні, але скромні авто викону
вати надзвичайної складності 
трюки, відкривши у них ще 
один талант... циркового акто
ра. Зрозуміло, для того, щоб 
приборкати усі кінські сили, які 
вихором несуть «Жигулі» і 
«Москвичі», мати лише права 
водія недостатньо Необхідна 
ще висока майстерність управ
ління автомобілем, відточена 
до ідеальної, мужність, без
страшність... і почуття гумору. 
Бо, як кажуть самі учасники 
«Автородео», (а серед них — 
чемпіони світу і Європи): якщо 
водій може робити з автомобі
лем все, він починає жарту
вати.

Ось як пояснюють наші 'тості 
і'ііконашиї оДного з пайцікавішог«» 
нгракціопу: арка воріт у буднику 
Іште.зііа у Брно була дуже 
пою — проштовхнутися кріп»

автомобілем у нормальному поло» 
жеіпіі було луже, проблематично. 
І тоді, трохи замислившись. Ічітван 
вирішив поставити свої «Жигулі» 
на двоє коліс і, таким чином, без
болісно проник у двір. Під час кон
церту чехословацькі гонщики 
ускладнили цю впраі'у. висадвп::іп 
на авто, яке їде у такому незвичай
ному положенні — ще шістьох ан- 
робаТів-каскадерів. Ллє Ішткан 
ib.it о товариші — інші водії — 
скаржаться, вони справляються 
завданням блискуче!

Це лише один з багатьох но
мерів автокониерта. Протягом 
двох відділень вони змінююіь 
один одного: повороти на 180 
і 360 градусів, стрибок мото
цикліста через 9 автомобілів, 
подолання вогневого рубежу, 
погоня на автомобілях те ще 
багато цікавих атракціонів про
ходять перед глядачами, у янил 
після концерту залишилося по
чуття захоплення від майстер-1 
ПОСТІ і безмежної СМІЛИЕОСТІ їх 
виконавців — молодих аето ^- 
білістів з Чехословацької Со
ціалістичної Республіки.

м. сомов.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
ІІнвиин. 9.10 — ц Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. •>Роби з нами, 
роби, як ми, роби краще <а 
нас» (НДР) 10.30 — К. т. Док. 
телефільм. 11.05 — к т. «Спік;»« 
лауреат мімнародного конкурсу 
К. Лісопськнііз. 15.00 — К. г. 
Док телефільми. 15.35 — К. т.
• Москва і москвичі». 16.65 —
К. г. Фільм для дітей. «Хлопці
• Канонерської о». 17.20 — К. г.
-брянські зустрічі». Тслспяпнс. 
>8 00 — Новини. 18.15 — К. і. 
Дон. телефільме »Дитячі коміса
ри». Фільм 3-й 19.05 — К. т.
•Обговорюємо пр«>скг Консгіїту- 
иії СРСР». 19.35 — К. т. «Анто
логія радянської пісні». 19.50— 
К. т. «Немеркнуче світло Жовт
ня». 20.60 — К. т. «Наша біо- 
і рафія. Рік 1972». 21.00— «Час». 
21.30 — К. т. «Ширше коло». 
Естрадна ппограма. 23.10 —
К. т. Чемпіонат СРСР .•» гри п 
юролкн. По закінченні — и»з- 
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
.Лялькова вистава. 10 50 — К. г. 
Кіиопарпс ♦Неп’янсьн. зарисон- 
КИ». 11.00 — И т. Новини. 11 15
— «Мелодії «шості». 11.40 —
• Шкільний екран*. 10 клас. Ро
сійська літер;« гурт. 12.10 — «Під 
прапором Жовтня». Звітують 
трудящі Іван-т-Фоанківсьної об
ласті. 15.35 — «Молода гвардія»
— п строю«. 15.55 — «П’ятиріч
ка еФекііівнлсті і якості». Ііі.15
— «-Основний Закон Вітчизни». 
Передача 8. 16.45 — Інформація 
і науково-технічний прогрес. 
17.15 — Фільм-кописрг ♦ Музич
ний млин». 17.30 — «Соціальний 
портрет колективу колгоспу іме
ні Ілліча ЗапопізькоТ області*. 
Передача 5. 18.00 — Реклама. 
Оголошення. >8.15 — «На лана< 
республіки». Рисові жнива на 
Хсріопщииі. 18.30 — «На ідсото- 
іічиих рубежах», 19.00 — К. т.

Вісті». 19.3« — Б. Ліі-оннш- 
гьиі'Гі. «Золотий обруч». Виста
ва Львівського тс.тгоу опери га 
балету. 20.50 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.30 — 
Ппедовжеііня вистави «Золотий 
обруч». 22.15 — К. т. Телефільм 
• Велика перерва». 2 серія. По 
чяпінчснні — в. т. Вошиві.

1 ЖОВТНЯ

2 жовтня

316050. ГСП Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольською 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 їм. Г. М. Димитрова 
обласною управління у справах видавництв, 

полії рафії і книжкової торгівлі.
м. Кіровоград пул. Глінки, 2.

ПЕРША ПРОГРАМА
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. г. •• Відпочинок в 
Еппатопії». Теленарис. 10 00 — 
К. т. «Для вас. батьки». 10.30 — 
К. т. - Райкова пошта»; 11.66— 
К. т. «На стапелі — атомохо
ди». Репортах« з Лснінградсько- 
ю Балтійського заводу. 11.30 — 
К. т. «По музеях і ниставочішх 
залах». 12.00 — К. т. Док. фільм 
«Від сепцп до серця». 13-00 — 
Н. т. «В гостях у катки». 14.00
— К. т. Чемпіонат СРб Р з хо
кею: «Кпила Ран» — «Динамо» 
(Москва). В перерві — к. т. Ти
раж «Спортлото». 16.15 — К. т. 
«■Здоров’я». 17.00 — К. т. «О«іс- 
иидие — неймовіпне». 18.00 — 
Новини. 18.15 — К. т Док. теле
фільм «Баку». 18.45 — К. т. 
Фі.чі.м «Весела екскепсїя». 20.15
— К. т. Чемпіонат СРСР з Фуг- 
болу: ЦСКА — «Динамо» /Мо
сква). 2-й тайм. 21.00 — «Час».
21.30 — К. т. «Кримські лорі». 
Фестивалі, радянської пісні. По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА, 10.00 — 
Фільм-балег « Щелку п-іик». її 00
— К. т. Новини.. 11.15 — К. т. 
• ИарояііІ таланти». 11.55 — 1с- 
.■»•про«лама «Автомобіліст». 12.40 
В. Суглобпя. «Беру на се
бе». Вистава. 14.20 — Завтра
— День учителя. «Субот
ній репортаж». 14.70 — Фільм 

«■ Незнайомий спадкоємець». 16.10
— Док. фільми. 16.30 — Екран 
молодих. «ІіітсЬклуб». 17.30 — 
К. т «Жовтневий заспів». Ан
тологія революційної і радян
ської пісні. Випуск 38-й. 13.00 — 
К. т. «Наші біографія. Рій 
1970-й». 19.00 — К. т. «Вісті».
19.30 — «Під прапором Жовт
ня». Звітують трудящі Микола
ївської обласіі. В передачі бере 
участь перший секретар Мико
лаївського обкому Компартії 
України топ. В. О. Васлясв. 
20.45 — «На добраніч, діли’» 
21 00 — «Час». 21.30 — К. Т. Те
лефільм «Велика пергриа». З се
рія. По закінченні — к. т. Но
вини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 0.69 — 
Иввмни. 9.10 — К. т. Гімнасті»« 
на для дітей. 9.30 — К. т. «бу
дильник». 10.00 — а Служу Ра
дянському Сошіу». 11.00 —<
«Етапі» великого шляху». Фільм 
«Біля озера». 2 сепія. 12.20 — 
К. т. «Сьогодні — День учите
ля». 12.30 — К. т. «(лльсі.нл м»7 
дпиа». 13.30 - К. т. «Муін'ііДчІГ 
кіосн». 14.00 — К. г. Чсмяіопат 
СРСР з хокею: ЦСКА — «Спар
так» (Москва). 16.10 — М. г. 
«За вашими лкстіми». Музич»»;» 
крогоама до Дня учителя. 16.55
— К. т. «МІ/Кііародна .і>апорг«- 
м.і». 17.25 — К. т. Доя. теле
фільм «Шохріни». 18.00 — Но- 
гшш. 13.15 — К. г. »Мультфільм 
• Легенда про сгаокії маяк». 
18.35 — К. т. «Клуб кіиоподщм»- 
йієй». ’9.35 — К. т. Телефільм» 
•Обов’язок». 21.00 — «Час»,
21.30 — К. г. «Про балет». За 
підсумками III Міжнародної») 
конкурсу аптнетів балету. 23.«і0
— К. т. Чемпіонат Європи я 
волейболу. Фінал. По замів- 
•їсині — новини.

ДРУГА ПРОГРА.МА. 10.60 -і 
Сьоюдпі — День учителя. Кіпо— 
програма. «Вчитель». «Хай зву- 
чяп. скрипки». 10.30 — Теле
журнал «Сільські обрії». 11.15— 
Телефільм «Ми і І’устані». 11.35
— «Тпаса дружби». Газопровід 
Оренбург — Західний кордої» 
СРСР. 12.25 — Музичний фільм. 
12 4-7 — «Слапа солдатська». 
13.45 — О. Остропський. *СвІ- 
тіігіі. та не грі«». Фільм-вистава, 
ІГі.ОО — Для дітей. «Сонячне 
коло». 16 40 — «Наука — виг»(ф%. 
ниці ну». Вчені — будівельни
кам. 17.10 — Фільм «Яке воно, 
мор»*?» 18.30 — К. т. • Вісті». 
І9 00 - К. т. Чемпіонат СРСР 
З Футболу: «Динамо» (Київ) — 
«Локомотив». 20.45 -- «На доб
раніч, літи!» 21.00 — «Час».
2.1.30 — К. т. Телефільм * Вели
ка перерва». 4 серія. По закін
ченій — в. т. Новині».
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