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В. ТКАЧЕНКО. 
Інструктор Кіросо- 
градського райкому 
комсомолу.

ДІЛОМ
Відразу ж після своїх 

зеітно-Еиборних комсо
мольських зборІЕ спілча
ни першого відділка 
колгоспу імені Ватутіьа 
Кіровоградського райо
ну довели, що слова їхні 
не розходяться з ділом. 
Вени провели два субг.т- 
ники підряд. Під час 
першого виконували ро
боти по збереженню 
врожаю на току, а на 
другому занесли з току 
до зерносховища 21 точ
ну гороху.

Гарячі дні на кукуруд
зяному полі — йдуть 
«зелені жнива». Моло
дий комбайнер Олек
сандр Селідей уже за
готовив 1036 тонн сило-

свято
ВРОЖАЮ

Цими дня
ми в Петрівсь- 
иому районі 
відбулося ра
йонне свято 
врожаю. Сот
ні хліборобів 
з’їхались на 
нього після на
пружених днів 
боротьби за 
хліб нинішньо
го року, за ус
пішне 
шення 

тої п’ятирічки 
ранню врожаю ранніх 
зернових.

Був на цьому святі й 
Микола Малиця, ком
байнер колгоспу імені 
Карла Маркса. За під
сумками нинішніх жнив

запср- 
деся-

по збн- лідером серед 
механізаторів, 

на ком-

він став 
молодих 
які працювали 
байках СК-6. На рахун
ку екіпажу, очолюваного 
Миколою, — понад 14 
тисяч центнерів намоло
ченого зерна.

IIа звімк а х: меха
нізатори (зліва направо) 
П. ПРИЩЕПА, М. МА
ЛИЦЯ, М. УДОВИЧЕН
КО. І. ЯСИНСЬКИИ на 
районному святі; техні
ка, що працювала на 
жнивах.
Фото С. АНДРУСЕНКА.

ЗВІТИ І ВИБОРИ 
В КОМСОМОЛІ
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ІЛЬтробен
Не скажеш, що група в 

тракторній бригаді кол
госпу «Путь Октября» та
ка ежє нечисленна: «один, 
другий — та й усі». П’ят
надцять спілчан тут на 
обліку. За шістьма закріп
лено трактори, інші — хто 
слюсарює, хто підмінює 
трактористів. І працюй во
ни старанніше, вдумливі
ше, той «актив», що про 
нього говорилося в ДОПО
ВІДІ, був би соліднішим.

Якраз за день перед 
зборами господарство за
кінчило жнива,'хліборобів 
вітали на обжинках. Слог.а 
вдячності адресували од
носельчани і помічникові 
комбайнера Павлу Вергу
ну, і трактористам Іванові 
Чижову та Іванові Гнідико- 
гу, котрі відвозили солому 
бід комбайнів.

Добре потрудилися 
хлопці. Це своє вміння на 
славу працювати доводи
ли вони не оаз і раніше— 
на весняній сівбі, на заго
тівлі кормів. Але ось що 
привертає увагу: високо
якісну роботу комсомоль
ці показували переважно 
в найвідповідальніші пе
ріоди — в жнива, під час 
кормозаготівлі... Справді,

тоді якості особлива ціна. 
Але ж і в інший час еснз 
необхідна. Та цього у мо
лодих трактористів, зда
ється, ще нема... Трапля
ються і порушення трудо
вої дисципліни, і недбаль
ство у ставленні до тех
ніки.

«Які твої соціалістичні 
зобоязання?» — «Не 
знаю точно». — «А ти ви
конуєш їх?» — «За півро
ку виконав,..» Приблизно 
такий діалог відбувався 
на зборах, Але тому, хто 
знає ситуацію б цій гру
пі, він не видасться дуже 
дивним. Бо підсумки зма
гання в групі підбивали 
хтозна-коли, екрана глас
ності змагання немає... 
Найближчим часом про 
організацію та хід змаган
ня серед молодих вироб
ничників ітиметься на бю
ро райкому комсомолу. І 
конче треба розібратися, 
як сталося, що юобота в 
групі пішла самопливом.

Потрібен лідер, який 
уллів би повести зе собою, 
ще був би першим 
тільки в роботі а 
мадському житгі. 
ється, головне.

Доповідав на

не 
й у гро- 
Це, зд-.-

зборах

Дмитро Тюрін. Як слушно 
зауважив завідуючий від
ділом комсо/зольсьіих 
організацій райкому
ЛКСМУ-Анатолій Голобо- 
родьно, слід було б вклю
чити в доповідь більше 
цифр. Видніше було б, 
хто як працював, розмова 
про зроблене й незробле- 
не виявилася б предметні
шою. А так — виступали 
молоді механізатори не 
дуже охоче, тим часом 
наболілих питань назбира
лося чимало. Олександро
ві Перев'язку, що вів збо
ри, доводилось іноді про
сто питати: «А що скаже 
Анатолій Акатов?.,.» Після 
зборів ми говорили з 
Олександром. «Бачиш, як
що спитати з хлопців отак, 
перед усіма: що ти зро
бив, чому пропускаєш 
заняття в школі комсо
мольської т 
чому вчасно не 
внесків? •— на
Можна, значить, 
отой зовнішній
дужості Адже не байдужі 
хлопцял\ результати їхньої 
праці,.. Просто ми рідко 
питаємо».

Потрібен лідер. Бо «за-

політосвіти, 
сплачуєш 
них діє. 
пробити 

шар бай-

довільно», що ЙОГО ЕИСТв- 
еили собі хлопці за зроб
лене, напевно ж, не задо
вольняє їх. Тільки добра 
робота радує /лайстра...

Своїм групкомсоргом 
комсомольці тракторної 
бригади назвали Івана Чи- 
жова. Хлопець старанний, 
умілий виробничник. Як 
тільки повернувся з армії 
е рідний колгосп, зразу ж 
дали йому трактора. Цьо
го літа Іван заготовляв 
зелену масу в колгоспі 
імені Ілліча, що відставав 
у кормозаготівлі. Щодня 
механізатор набагато пе
ревиконував змінне зав
дання, а раз досяг рубе
жу майже двох з полови
ною норм.

У райкомі комсомолу 
впевнені: Іван зможе ста
ти лідером, вивести свою 
групу зі стану пасивності. 
Йому с на кого спертися 
взяти хоча б Олександра 
Перев’язка.

Впевненість, правда, — 
така річ, що завжди вима
гає підтвердження ділом. 
Отож почекаємо з виг- 
новками.

І. БОГУШ.
Онуфріївський район.

ДРУЖБИ ВІЧНА,
НЕПОРУШНІ
9 вересня братній бол

гарський народ відзнача
тиме своє національне 
свято — 36 у річницю 
соціалістичної революції 
в Болгарії — День свобо
ди.

У результаті перемоги 
9 вересня 1944 року бол
гарський народ уперше за 
свою багатовікову історію 
створив незалежну демо
кратичну державу. Під ке
рівництвом свого випробу
ваного авангарду — Бол
гарської комуністичної 
партії трудящі НРБ доби
лися за минуле трндцятн- 
шсстиріччя видатних успі
хів в усіх галузях сус
пільного життя, в підне
сенні економіки, науки, 
культури. Надзвичайно 
важливим підсумком полі
тики БКП є формування 
пової людини — трудів
ника, свідомого будівни
ка соціалістичного су
спільства, інтернаціоналіс
та, переконаного у право
ті безсмертних комуніс
тичних ідеалів.

Радянські люди високо 
цінують основані на прин
ципах марксизму-леніиіз- 
му і соціалістичного ін
тернаціоналізму відноез- 
ііп між Радянським Сою 
зом 1 Болгарією.

Вчора в Палаці культу
ри імені Жовтня відбули 
ся урочисті збори пред
ставників трудящих Кіро-

вограда, присвячені 36-й 
річниці соціалістичної ре
волюції в Болгарії.

У президії — члепи 
обкому Компартії Украї
ни, міськкому партії, обл
виконкому те міськвикон
кому. представники пар
тійних, радянських 1 гро
мадських організацій, 
учасники визволення Бол
гарії бід німецько-фашист
ських загарбників, акти- 
вісти Товариства радянсь
ко-болгарської дружби.

З доповіддю на зборах 
виступив голова правління 
обласного відділення То
вариства радянсько-бол
гарської дружби, секретар 
облвиконкому В. А. Доли- 
няк.

У роботі зборів взяв 
участь консул генераль
ного консульства НРБ в 
Києві з питань культурних 
зв’язків Басил Андонов.

Учасники зборів з ве
ликим піднесенням схва
лили тексти вітальних 
чисті® на адресу Всена
родного комітету 1 Толбу- 
хікського відділення То
варне! ва болі зрорадянсь- 
кої дружби.

Збори, присвячені на
ціональному святу болгар
ського народу, відбулися 
в усіх первинних організа
ціях Товариства радянсь
ко-болгарської дружби об
ласті.

КАЛЕЙДОСКОП МОЛОДІЖНИХ. НОВИНІ

ВИРОСЛО міст« В ТУНДРІ
Прискорити будивиїщтво 1 

поліпшити йоге якість за
значає кореспондент ЇАРС 
В. Нїиляков, допомогло впро
вадження КРУПНОгбЛОКОВОГО 
методу монтажу. Головні 
блоки — продукція місце
вого зароду — подаються на 
будівельний їлайданчик. Тут 
;ке їх відправляють на по
трібний поверх Монтаж без
посередньо *з коліс» освоє
ний бригадою відмінно: на 
кожному будинку еконо
миться понад п’ять’ тисяч 
карбованців.

Колектив, який Епсвнено 
очолив змагання будівельни
ків тюменської 
гідну зустріч 
КПРС. вирішив 
річне завдання 
раніше.

Надим
Тюменська область,

__

-За ночь ровно на этаж 
подрастает город пані» — 
ці слова із популярної піс
ні набувають буквального 
значення у молодому місті 
газовидобувників Наднмі. 
Трохи більше місяця по
трібно тепер комсомольсЬно- 
молодіжній бригаді Ла 
ричевої. щоб спорудити ба
гатоповерховий ЖИТЛОВИЙ 
будинок.

Удвічі перекривши стро
ки монтажу споруд, молоді 
будівельники не забули і 
про якість: їхні, будинки — 
найкращі у місті Фасади 
житлових корпусів молодь 
оздоблює Ке фарбою, як зви
чайно. а світлими мармуро
вими крихтами. У просторих 
квартирах передбачена
вентиляція з подаваниям 
теплого повітря, є шафи для 
сушіння одягу.

ПЕРШИЙ КРОК-ВПЕВНЕНИЙ
акторського 

Грузинського 
Інституту за- 

акаде-

Півночі за 
лХЛ’ї (З'їзду 
завершити 
на кіієяпй

Віісь випуск 
факультету 
тса грального 
рахований до трупи 
мічпого театру Імен: Шита 
Руставелі. Хорошою реко
мендацією для стулені їв 
пише кореспондент ТЛРС 
С Чіаєва. стала спільна ро
бота з головним режисером 
театру лауреатом Держав
ної премії СРСР Р Стуруа 
над новим спектаклем -Си
ні комі на червоній трапі» 
В Шатрова.

Критики відзначили висо
кий професіоналізм і май
стерність акторської аміни.

Дебютантам надано ролі і » 
інших постановках головної 
го театру Грузії.

Впевнений крок на акадеч 
мічиій сцені юнакам та дін-. 
чатам допомогли зроби.» 
попередні роботи V студент
ському театрі. його дсніз: . 
певне 
вань.
мент, 
скній 
мі? Шекспіра і Мольер, 
хсва та Розсеь. 
тут. збирають 
повний зйл.

розкриття 
сценічний 
5мпроЕшаг.ія 
грі Вистави

с б дару-і 
енсперй-і 
в актор-, 
за п’єса- 

_____  Чс- 
поставлені 

щовечора

їбігісі,
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Э-Э схпор.

«КП->
ЧЕР-

Da-

Н а 
к а х: 
свіжий 
«Комсомольс
ного прожекто
ра»; начальник 
штабу 
Сергій 
НЕЦЬКИЙ
зом з тракто
ристкою Вірою 
ТИЩЕНКО пере
віряють ЯКІСТЬ 
сівби.

З H і M- 
ВИЙШОв 

номер 
ь-

НОВІ ЗАВДАННЯ

Фото 
А, ПЛУЖНИКА.

НОВІ вимоги

„Молодаі лолтуягар^ @ .-вересня Я&8О резсу ----
Ü3

ги мічешш партиE ul

аГромадянин Петренку 
встаньте!»

Сьогодні — кіно. Біля сіль
ського Будинку культури зі
бралися юнаки і дівчата, кол
госпники старшого віку. Гомін, 
сміх. Та коли в дверях появив
ся режисер самодіяльної кіно
студії «Інгулець», усі враз 
стихли. Чекали, шо скаже хло
пець. Механізатори, тваринни
ки вже звикли, то студійці 
час від часу радують їх нови
ми стрічками.

— Що сьогодні - покажеш, 
Анатолію? — почувся голос.

— Побачите... — пообіцяв 
режисер.

І Фільми, створені 
пою кіностудією,

І Єлизаветградки
і ського району надзвичайно по
пулярні. Адже в них знято епі
зоди з життя односельців, ІН
КОЛИ смішні, інколи сумні, а ін
коли навіть трагічні. У відвер
тих розмовах довелося почути, І що колгоспники приходять у
Будинок культури часто тільки 
тому, щоб подивитися ' стрічки 
місцевої кіностудії. Матеріал 
режисеру (він же й кіноопера
тор) дають члени штабу «Ком- 

Ісомольського прожектора», шо 
ного очолює директор місцевого 
Будинку 
вецький.

'-.мгАМЛ 
т

I
самодіяль- 
у Жителів 

Олександрів-

культури Сергій Чер-
Отже, студія стала 

iiTiiGy ■

акція теж була швидкою: 
регат почав працювати.

Форми і .методи роботи кол
госпних «прожектористів» різ
номанітні. Це і зйомки кінока
мерою та фотоапаратом, і ма
люнки художника, і усні пові
домлення правлінню та партій
ній організації. Але 
формі не надходили 
«Комсомольського 
ра», штаб його 
дбає про дієвість 
Скажімо, начальник 
колгоспного «КП» Сергій Чер
нецький і начальник поста 
<КП» другого відділка Надія 
Соловйова виявили, що в го
роднії! бригаді перестигають 

їх потім згодовують 
«Прожектористи» 
в ситуації. Чому 

Та тому, шо

Бюро ЦК ВЛКСМ прийняло 
постанову «Про вдосконален
ня ДІЯЛЬНОСТІ «КОМСОМОЛЬСЬКО- 
го прожектора» у світлі вимог 
постанови ЦК КПРС «Про захо
ди по дальшому поліпшенню 
роботи органів народного 
контролю і посиленню партій
ного керівництва ними у зв'я
зку з прийняттям Закону і- 
народний контроль в СРСР».

ЦК КПРС у постанові «Про 
заходи по дальшому поліпшен
ню роботи органів народного 
контролю і посиленню партій
ного керівництва ними у зв яз- 
ку з прийняттям Закону про 
народний контроль в СРСР» 
підкреслив зростаюче значен
ья цієї ланки радянської полі
тичної системи, необхідність 
підвищення масовості і ре
зультативності народного
контролю, активної участі в 
його діяльності комсомольсь
ких організацій.

Випраеданою формою залу
чення комсомольців і молоді 
до громадського контролю, 
говориться в постанові бюро 
ЦК ВЛКСМ, с «Комсомольсь
кий прожектор», у лавах якого 
нині понад чотири мільйони 
юнаків і дівчат.

Виходячи із завдань, постав
лених Генеральним секрета
рем ЦК КПРС, Головою Прези
дії Верховної Ради СРСР това
ришем 
XVIII 
цього 
руму,

членам 
контроле- 
і постійне 
проведен- 

поліп- 
інфио-

зобо- 
вищий

ВЛКСМ бере участь 
комітетів, груп та

тим багато коміїс-

видзвонює
Загінкою

тили боротьбі з пияцтвом. Але 
є й інші фільми. Ось один із 
них. Іде косовиця хлібів. Під 
легеньким вітерцем вруниться 
золота пшениця, 
стиглим колоссям,
пливе комбайн. Мимоволі на 
думку спадає старе порівнян
ня його з кораблем. Але він і 
справді нагадує корабель, шо 
пливе хвилястим морем пшени
ці. За штурвалом — брати 
Мальовані — Іван та Петро. 
Комсомольці — кращі жниварі 
господарства. Такий приклад. 
Тринадцятого серпня вони ско
сили чотирнадцять гектарів 
:и»р>юппх і намолотили 664 цент- 
и«ри хлї&п Мля. колгоспу її«- • 
рско^іА. коки ■.-.«)» моле-
ЛК -. г лХОорг.Г.Хг. V иипручі <Х- 

>-.ІКІ«ОО1Х СіуЛИІ». коксі >.»К

почувсяча Стасишина, потім 
його голос:

— Громадянине, 
встаньте!

І Був громадянин
■ тоді в залі чи ні, значення не
■ має. Сусіди, товариші по ро- 

Ш боті побачили його на екрані,
після сеансу говорили про йо- 

Іго негідні вчинки, пов'язані з 
пияцтвом. І не буде спокою чо
ловікові, поки не виправиться, 
не стане твердо на ноги. Пет
ренко в селі не один такий. Ось 
прямо на глядачів іде, похнту-

Петренко,

Петренко

Усіма засобами
Анатолій Плужннк володіє 

• не тільки кінокамерою, а й фо
тоапаратом. Не завжди стає у 
великій пригоді колгоспним 
«прожектористам». Одна річ — 
давати текст у газеті «Комсо
мольського прожектора» в суп
роводі малюнків, як би талано
вито вони не були виконані, і 
зовсім інша — коли механіза
тори, тваринники побачать

Л. І. Брежнєвим но 
з’їзді ВЛКСМ, рішень 

комсомольського фо- 
комітети комсомолу

провели певну роботу по орга
нізаційному зміцненню штабів 
тз постів «КП», посиленню їх
ньої ролі в боротьбі за еко
номію та бережливість, ра
ціональне використання мате
ріальних і трудових ресурсів, 
підвищення якості продукції, 
своєчасне виконання замов
лень для найважливіших ново
будов країни. Значно зміцни
лися зв'язки з органа/ли на
родного контролю, понад міль
йон членів 
у роботі 
постів.

Разом .ч
тів комсомолу поверхово керу
ють діяльністю штабів та пос
тів «Комсомольського прожек
тора», говориться в постанові. 
Не повною мірою використо
вуються його можливості для 
підвищення громадської актив
ності юнаків і дівчат, вихован
ня у них принциповості, непри
миренності до порушень. Не
рідко штаби і пости «КП» без
ініціативні, не вміють визначи
ти головне в роботі, обмежу
ються лише фіксацією недолі
ків, не виявляють наполегли
вості. оперативності для їх усу
нення. Необхідно поліпшити 
гласність діяльності «Ко/лсо- 
мольського прожектора».

Бюро ЦК ВЛКСМ цією поста
новою затвердило нове Поло
ження про «Комсомольський 
прожектор». Підкреслюється, 
що треба повніше використо
вувати дані Законом про но-

родний контроль в СРСР мож
ливості участі в його діяльнос
ті комсомольців і молоді, по
давали допомогу 
ВЛКСМ — народним 
рам, продовжити 
розвивати практику
ми спільних перевірок, 
шити систему обміну 
мацією.

Комітети комсомолу 
в'язано забезпечити
ЯКІСНИЙ рівень роботи кожного 
поста, штабу «КГі», 
розвивати все краще, що 
діяльності комсомольських 
зооців.

Треба, підкреслюється в 
станові, звернути увагу на 
гіпшення роботи «КП» на під
приємствах 
транспорту, 
дівництва, сільського господар
ства, торгівлі та служби побу
ту. Виявляти й усувати причини 
невиконання молоди/ии робіт
никами, комсомольсько-моло
діжними колективами планових 
завдань і соціалістичних зобо
в’язань, випуску ними недоб
роякісної продукції, перевит
рати матеріальних ресурсів. 
Здійснювати шефство над ви
робництвом поодукції вищої 
категорії якості, виконанням 
замовлень для найважливіших 
новобудов країни.

Потрібно ширше впроваджу
вати програмно-цільовий ме
тод роботи штабів та постів, 
розвивати співдружність «про
жектористів» різних категорій

творчо 
є в 
ДЛ-

по- 
по-

і в організація* 
капітального бу-

комсомольських організацій, 
організовувати взаємоперевіо- і 
ки, добивлися оперативного < 
усунення виявлених недоліків. І 

Перед республіканськими, , 
крайовими, обласними, окруж- < 
ними, міськими й районними 
штабами «КП» стоїть завдання 
ефективно допомагати моло
дим дозорцям. Для цього по
трібно піднести їхню роль ЯК 
організаційно-методичних цен
трів, створити при кабінетах , 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ роботи В ОН- ! 
ружкомах, міськкомах і рай , 
комах комсомолу методичні ( 
куточки «КП».

Масовість — передумова ус
піху в роботі «Комсомольсько
го прожектора» В період зві
тів і виборів належить пере
глянути структуру «КП», при- 

відповідність зі ‘ 
КОМСО/ЛОЛЬСЬКИХ 

Положен-
«Комсомольський •'

БЄСТИ її У 
структурою 
організацій, новим 
ним 
прожектор». Запровадити в 
практику щорічний розгляд в 
окружкомах, міськкомах, рай 
комах комсомолу передбачува
ного складу керівників штабів 
«КП» первинних комсомольсь
ких організацій, їхній резерв.

Постійно дбати про підви
щення рівня економічних і 
правових знань «прожекторис
тів», розвиток у них навиків 
контрольної роботи. З цією 
метою активніше використову
вати школи комсомольського 
активу, спільне навчання з на
родними контролерами.

про

У постанові підкреслюється 
необхідність посилити гласність : 
«Комсомольського прожекто- І. 
ра». В кожній первинній комсо- © 
мольській організації офоо- £ 
мити стенди. фотовітрини в 
«КП». Провести в 1980—1981 
роках огляди-конкурси засобів П 
гласності діяльності штабів та^! 
постів «КГІ». Особливу ува- й
гу приділити використанню в Ь
їхній роботі стінгазет, «блис- ь 
кавок», «сигналів», кінофото- ® 
випусків», Активніше розвивати 
співробітництво • .• МОЛОДИМИ ь 
поетами, художниками, журча- £ 
лістами, сатириками, кінофото- р 
любителями.

Дозволено комітетам комсо- а 
молу придбати для районних, 
міських, окружних, обласиих, Я 
крайових і республіканських ■ 
штабів «КП» необхідні матерів- !1 
ли і технічні засоби пропаган- г] 
ди (кіно- і фотоапаратуру, и 
проектори, фільмоскопи і т. ін.)® 
за рахунок залучених коштів

Установити єдину загально-ы 
союзну символіку «КП» —В 
емблему, нагрудний значок ак- В 
тивіста «Комсо/иольського про- І 
жектора». ■

Для стимулювання комсо
мольсько-молодіжних колекти- ■ 
вів, молодих трудівників, «про- В 
жектористів», що добилися ■ 
високих результатів у боротьбі І 
за підвищення продуктивності | 
праці, економію та бережли
вість, повніше використовувати в 
нагороди ВЛКСМ.

в якій би 
сигнали 

прожекго- 
перш за все 

результатів, 
штабу

огірки, 
тваринам, 
розібралися 
так трапилось?
не встигли вчасно зібрати ово
чі, а щоб прикрити гріх, їх від
правили на ферму. Бригадир 
городньої бригади Надія Ібра- 
їмова не зуміла вчасно орга
нізувати їх збирання. Сигнал 
молодих дозорців почули у 
правлінні колгоспу. Нині брига
дою керує інша людина.

Якщо всі разом..,

Як добитися бажаного ефек
ту в роботі молодих дозорців? 
Що для цього треба?

— Треба па діло буатисп 

і,Ж її і ,:,<■» V ь і і ■ < .»рг III

сказав, непідкупні.
Сергій правий: добитися ус

піху Аюжна тільки дружною 
ообоїою. Багато важить тут 
організація діяльності штабу 
«КГІ». Начальник штабу дібрав 
собі хороших помічників, роз
ставив їх на відповідальні ді
лянки виробництва. Так, пост 
«КП» в другому відділку очо
лює Надія Соловйова, в першо
му — Микола Пісний. У пер
шій і другій тракторних бригл- 
ппу -ія побиту «ппожектопис-

1 © Л 0 Ж El’Nfi
ЗИМШ
ПОЛОЖЕННЯ

S I)

«Комсомольський прожек
тор» — масова форма участі 
комсомольців 1 молоді в гро
мадському контролі, бороть
бі з проявами безгосподар
ності і марнотратства, пося
гання на соціалістичну влас
ність, з усім, що завдає шко 
ди народному господарству, 
справі комуністичного будів
ництва.

Головне завдання «Комсо
мольського прожектора» —- 
всемірно сприяти формуван
ню у юнаків 1 дівчат актив- 
кої життспої гтознп.ІЇ. навиків 
уііравлішіл пироГА-іУрігиоіи. пи- 
ХОІІШПІИ) У НИХ Іір» •ІІЦІІІЮІЮС- 
•11. 11С-ІІ рн мироимос - і ДО 1ІСДО* 

■ ЗДГімІо, оеовМ&гОЇ «ІД

повідальності за високі кін
цеві результати своєї роботи 
і справи колективд-

«КОМСОМОЛЬСЬКИЙ 
ПРОЖЕКТОР» ВЕДЕ РОБОТУ В ТАКИХ ОСНОВНИХ НАПРЯМАХ:

— виявляє резерви для 
підвищення продуктивності 
праці, поліпшенняпраці, поліпшення якісних 
показників роботи молодих 
трудівників, комсомольсько-

Комсомольський прожектор“
ТГ

Комуністична партія Радянського Со
юзу постійно дбає про розвиток соціа
лістичної демократії, створює необхідні 
умови для широкого залучення трудя
щих до управління справами держави і 
суспільства, послідовного втілення в 
життя ленінських ідей про дійовий конт
роль з боку народних мас.

На всіх етапах комуністичного будів
ництва Ленінський комсомол активно 
допомагав партії в організації громад
ського контролю, розвиваючи і вдоско-

налюючи форми участі в ньому юнаків 
і дівчат.

Нині право ВЛКСМ брати участь в 
управлінні державними й громадськи
ми справами, розв’язанні політичних, 
господарських і соціально-культурних 
питань закріплено Конституцією СРСР. 
Важливе місце в реалізації даних комсо
молові прав, комуністичному вихованні 
молоді займає «Комсомольський прожек
тор».

ПОРЯДОК
СТВОРІННЯ
ТА ОРГАНІЗАЦІЯ
РОБОЮ

комсомольських організаці
ях, що налічують нонад 20 
членів ВЛКСМ.

Воин обираються на зсіт- 
ПО-БИ0/ )ПНЧ КЧ).МСОМС».’Н,СЬ/ч л к 
•іПор.Лм. ►нф<4,‘'Hill І X ). //.
•:;і Ц.НІ І.ОЛГ ftli.'löy : і.: 1 ) п • І ' І К\'

• ТУ.СЯ . гун/пг»,- Г. і / » ГKZ-» д її Т«.: J-V (.деЗД. • ЛІ* оо л»

«комсомолі»
ського
ПРОЖЕКТОРА»

В усіх КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
організаціях (за винятком 
Загальноосвітніх шкіл) ство
рюються пости 1 штаби «Ком-

Строк повноважень штабів 
«КП» первинних, цехових і 
прирівнених до них комсо
мольских організацій — 
ОДИН рік, комсомольських 
організацій, комітети яких 
мають право райкому, — за
лежно від строків повнова
жень комітетів комсомолу.

У штабах створюються сек
тори організаційної роботи і 
гласності, економії та береж
ливості, якості роботи, тру
дової і виробничої дисцип
ліни. контролю за умовами

ського прожектора.» здійсню
ють керівництво нижчестоя- 
ідими ланками «КП», зосе- 
р, дякуючи гіусилля <*про:і;ек і орисгіг: ••• н.і пл г;іЛ^.(\. тн<> ,ц;і К> 1-І. ІІСрІИЧЧі-рГСИІІ- ; ItlJ’ICI І 

tin д.-іч пиксиїппип tt.-i.it / J її co- 1.1. > еКОГГОЛГІ'І/ГОГ ‘» рскі
Як ‘ організаційно-методичні 
центри вони допомагають 
штабам і постам «КП» пер- і 
винних комсомольських ор
ганізацій у виборі »викори
станні найбільш ефективних 
форм і засобів їхньої діяль
ності, узагальнюють і поши
рюють передовий досвід, ор
ганізовують навчання «про
жектористів».

Штаби і пости «Комсо
мольського прожектора» про
водять рейди, перевірки, ог
ляди, забезпечують їх глас- .- —- І» ПЧІ/ІПІІІ

родного контролю, профспіл-і 
нових, з в необхідних випад-1 
ках і партійних організацій. | 

Робота штабів і постів 
«Комсомольського прожек- ■ 
тора» будується відповідно І 
до плану, що затверджується у 
комітетом (бюро) комсомолу.!

Міські, районні, окружні,! 
обласні, крайові, республі-! 
панські штаби регулярно ін
формують про виконану ни- й 
ми роботу відповідні комітє-і 
ти комсомолу. Штаби 1 пости! 
первинних комсомольських І 
організацій звітують про |

■ свою роботу _ 1_____
борних зборах (конференці
ях), а в період між ними -

• на засіданнях і
■ ро) комсомолу

ІІаііазжліікІшМр обов'язок 
КОЛІІТЧТІН ПОЛІССІ ЛІСІ..'У пчс- —
тіДчо дбати про ДОіУІр. пихо- 
н.чиї.-і І п.іііч.іпічі актинії і-шШ 

. ІУ,> УП.-ЧЛІЧ. ІІ.С1.І.ОГО пропечи го Ш

До роботи в штабах 1 пос-1 
тах «КП» залучаються ком-« 
сомольці 1 неспілкова мо
лодь, передовики і новатори! 
виробництва, спеціалісти на І 
родного господарства. І

«Прожектористи», іцо не! 
виправдали довір’я 1 не! 
справляються з дорученою їм ■ 
роботою, рішенням комсо
мольських зборів (комітету | 
комсомолу) можуть бути від-1 
кликані зі складу штабу чиї 
поста «КП». І

У разі необгрунтованого 
покарання, затиску критики |

про
на ЗВІТНО-ВИ-

комітетів (бю-і
ок Я ’ *■

КОЛГСО.НО/r.V і 
дбати про Добір.
І п.іпч.иши .іктнпЬ fih 

i.itc-ол«, l.-п.<■!.>.ora 41 >• •••<■•«’It r< •

І



n’-'.tii к-ітшиїщ iMho.iu иушп, <1 ЇМ- 
коли навіть трагічні. У відвер
тих розмовах довелося почути, 
що колгоспники приходять у 
Будинок культури часто тільки 
тому, щоб подивитися ' стрічки 
місцевої кіностудії. Матеріал 
режисеру (він же й кіноопера
тор) дають члени штабу «Ком
сомольського прожектора», що 
його очолює директор місцевого 
Будинку культури Сергій Чер
нецьким. Отже, студія стала
(Лта штабу cVav
сошжкшо ш*

ь гаді шасл\\
кексах 

а шасла ші, ласф-
1 ецш \\а великий 
1 V лашм—иЬляччя щюкх рора
В району ї ригорія СМекс-андроші- 
I ча Стасишина, потім почувся 
І його голос:
■ — Громадянине. Петренко,

встаньте! <
і Був громадянин4 Петренко 
І тоді в залі чи ні, значення не 
має. Сусіди, товариші по ро
боті побачили його на екрані, 
після сеансу говорили про йо
го негідні вчинки, пов'язані з 
пияцтвом.І не буде спокою чо
ловікові. поки не виправиться, 
не стане твердо на ноги. Пет
ренко в селі не один такий. Ось 
прямо на глядачів іде, похиту
ючись, зарослий чолов’яга. А 
ось батько пригостив малого 
сина чаркою горілки. Ця тра- 
іічна (іншого слова не підбе
реш) ситуація настільки обури
ла присутніх у залі, що почули
ся навіть погрозливі вигуки 
адресу п'янииі-батька.

і

плине комбайн. Мимоволі на 
думку спадає старе порівнян
ня ного з кораблем. Але він і 
справді нагадує корабель, шо 
пливе хвилястим морем пшени
ці. За штурвалом — брати 
Мальовані — Іван та Петро. 
Комсомольці — країні жниварі 
господарства. Такий приклад. 
Тринадцятого серпня вони ско
сили чотирнадцять гектарів 
зернових і намолотили 664 цент
нери хліба Для колгоспу не - 
рекорд. Фільм показав моле
них хліборобів у напрузі їх 
ніх жнивних буднів, показав 
кра^у справжніх ірудівник^.

Усіма засобами

на

Тітка Мотря ремствує
Вміють «прожектористи» 

знайти цікаві моменти в жит
ті села. Здавалося б, хто може 
знати, де тітка Мотря,..скажі
мо, ховає свій самогонний апа
рат. А «прожектористи» знають 
і з допомогою працівників орга
нів внутрішніх справ безжаль
но знищують усі атрибути сіль
ських самогонників.

Тітка Мотря ремствує:
— Щоб вам... Харцизяки!
— Чесною працею в колгоспі 

треба жити, — просто відпові
дають їй комсомольці.

Вже багато дармоїдів, п’я
ниць, самогонниць стали до 
праці в колгоспі. Ті люди, які 
зрозуміли зусилля «прожекто
ристів»,нині дякують їм. Та в 
селі ще немало таких, хто хоче 
будь-шо жити за рахунок 
жого труда. І з ними юні 
горці продовжують вести 
ротьбу.

чу
до- 
бо-

На екрані — герої жнив
Цей фільм «прожектористи» 

разом з режисером любитель
ської кіностудії «Інгулець» 
Анатолієм Плужником присвя-

ЗА ЕКОНОМІЮ І
БЕРЕЖЛИВІСТЬ

Разом з народними
контролерами

Умова не зуміла вчасно орга
нізувати їх збирання. Сигнал 
молодих дозорців почули у 
правлінні колгоспу. Нині брига
дою керує інша людина.

Якщо всі разом..,

Анатолій Плужник володіє 
не тільки кінокамерою, а й фо
тоапаратом. Це завжди стає у 
великій пригоді колгоспним 
«прожектористам». Одна річ — 
давати текст у газеті «Комсо
мольського прожектора» в суп
роводі малюнків, як би талано- 
рито воші не були виконані, і 
зовсім інша — коли механіза
тори, тваринники побачать 
«німки своїх товаришів. Штаб 
«Комсомольського прожекто
ра» прагне в кожному номері 
сеоєї газети вміщувати фото 
передовиків виробництва. В од
ному з номерів, скажімо, (ви 
його бачите на знімку), вміще
но фото кращих механізаторів 
колгоспу. Під ними підписи 
такого, наприклад, змісту: 
«Швидко, впраино, без втрат 
перевозить зерно від комбай
нів шофер Володимир Прозо
ровский». При ємно Володими- 

-рові, його сім'ї, друзям. Хлоп
цеві по-доброму заздрять коле
ги, прагнуть робити свою спра
ву так, як він. Вітали в цьому 
номері і братів Мальованих, 
які добилися значного успіху 
на хлібній ниві.

Промінь «Комсомольського 
прожектора» в колгоспі 
«Дружба» Олександрівського 
району яскравий. Він освітлює 
не тільки позитивні, а, як ба
чимо, й негативні явища сіль
ського життя. Здається, нічого 
не може пройти повз увагу 
«прожектористів». Полрібню- 
вач кормів УКМ-5 не діяв. 
Більше того, занедбаний, усі
ма забутий, він іржавів десь у 
бур'янах. Це помітив колгосп
ний «прожекторист» Василь 
Приш, повідомив партійну ор
ганізацію. Секретар парткому 
Григорій 
саренко 
виться до 
дозорців. Цього разу його ре- ■

Секретар парткому 
Олександрович Сні- 
завжди уважно ста- 
зауважень молодих

Як добитися бажаного ефек
ту в роботі молодих дозорців? 
Що для цього треба?

— Треба та діло братися 
воЩ разом - кане 

начатаїк штабу «КП. Серий 
Чернецький — 1 ше ше в 
штабі «КП» повинні б\ти люті 
серйозні, принципові, я б навив 
сказав, непідкупні.

Сергій правий: добитися ус
піху кожна тільки дружною 
ообоЖю. Багато важить тут 
організація діяльності штабу 
- КП». Начальник штабу дібрав 
собі хороших помічників, роз
ставив їх на відповідальні ді
лянки виробництва. Так, пост 
«КП» в другому відділку очо
лює Надія Соловйова, в першо
му — Микола Пісний. У пер
шій і другій тракторних брига
дах за роботу «прожекторис
тів» відповідають Григорій 
Бартош, Петро Мальований, 
автогаража — Василь Прищ.

«Прожектористи» — люди 
енергійні. Перед початком 
жнив, наприклад, вони з гру
пою народного контролю пе
ревірили хлібозбиральну тех
ніку. Виявили чимало недолі
ків.’ Скажімо, комбайн Віктора 
Дубівки напередодні косовиці 
хлібів був не готовий- до робо
ти. Комсомольці поставки ви
могу загерметизувати машину.

Тепер у господарстві йде ін
тенсивна заготівля кормів, по
чалася сівба озимих. «Прожек
тористи» не випустили з поля 
зору й цих важливих сільсько
господарських кампаній. Так, 
за якістю заготівлі силосу сте
жить пост на чолі з Анатолі
єм Горбачовим, а на полях, де 
йде сівба, постійно .присутні 
Сергій Чернецький, тракторис
тка, член обкому комсомолу 
Віра Тищенко та інші.

Справ у молодих 
чимало, і не завжди 
ємні. Але колгоспні 
тористи» знають, в 
гони працюють, і це додає їм 
енергії, завзяття. Зробити Жит
тя односельців чистішими, кра
сивішими — таке завдання во
ни поставили перед собою. І 
неухильно виконують його.

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого кому
нара».

дозорців 
вони при- 
«прожек- 

ім’я чого

Боротьба за економне вико
ристання матеріальних та енер
гетичних ресурсів в орган-па- 
і;іях. колгоспах і радгоспи- о- 
ротьба з безгосподарністю • і 
марнотратством завжди в цент
рі діяльності штабів і постів 
«Комсомольського прожектора» 
Кіровоградського району.

За перше півріччя нинішньо
го року штаби <КГЬ провели 
18 рейдів-___
матеріальних . ___________ ___
тичних ресурсів, у яких узяли 
участь 87 членів штабів і пос
тів <КПі>. Ними було охоплено 
3< підприємств, колгоспів і рал- ’

госп’в. У ході цих рейдів комсо
мольські дозорці виявили зна
чну перевитрату електроенергії 
в колгоспах «Дружба». імені 
Жданова. імені Шевченка, на 
Аджамському заводі продтова
рів

Результати рейдів розгляну
то на комсомольських зборах, 
засіданнях комітетів комсомо
лу. штабів «КП». Частину мате
ріалів було подано на розгляд 
районного комітету народного 
контролю. З народними дозоп- 
цями «прожектористи» трима
ють тісний зв’язок. беруть 
участь у спільних рейдах-пере- 
вірках.

Рейди дають

їсть штаби «Комсомольського 
прожектора» автотранспортно
го підприємства 10036, локо
мотивного депо, колгоспу «Ма
як». За їхнім прикладом комі
тети комсомолу, штаби «КП» 
всіх підприємств міста Зна
м'янки і господарств- Знам'ян- 
ського району намітили заходи 
по економії матеріальних та 
енергетичних ресурсів і з допо
могою членів груп 
контролю 
ють. -

Так, на 
сервно.му
«Дружба», де виявлено пере
витрату електроенергії, нині 
вживається заходів, спрямова
них на посилення режиму еко
номії.

народного
успішно їх реалізу-

Знам’янському кон- 
заводі, в колгоспі

І

шшил "Hili’ припс.ім ГЛЛА1І НІ 
!-пепевірок витрачання JJRxyЛЬТгТН ьних і паливно-енерге- г''*/1' «*»»■

Великий досвід у боротьбі за 
економію та бережливість ма-

мадському контролі, иорогь- 
бі з проявами безюсподар- 
ності і марнотратства, пося
гання на соціалістичну влас
ність, з усім, що завдає шко 
ди народному господарству, 
справі комуністичного будів
ництва.

Головне завдання «Комсо
мольського прожектора» — 
всемірно сприяти формуван
ню у юнаків і дівчат актив
ної життєвої позика. навиків 
управління виробництвом. ви
хованню у них принципової' 
ті, непримиренності ДО недо
ліків, ПОЧУТТЯ особиеіої Від 
повідальності за високі кін
цеві результати своєї роботи 
і справи колективу,

«КОМСОМОЛЬСЬКИЙ 
ПРОЖЕКТОР» ВЕДЕ 
РОБОТУ В ТАКИХ 
ОСНОВНИХ НАПРЯМАХ:

— виявляє резерви для 
підвищення продуктивності 
праці, поліпшення якісних 
показників роботи молодих 
трудівників, комсомольсько- 
молодіжних колективів, спри
яє успішному 
ми планів і 
зобов'язань;

—активно 
вдосконалення 
праці, розвиток більш про
гресивних її форм, впровад
ження нової техніки і пере
дової технології, раціоналіза
торських пропозицій і вина
ходів;

— веде рішучу боротьбу 
за посилення режиму еконо
мії, бережливе витрачання 
металу, 
них та інших 
ресурсів, 
робочого 
трудової, 
робничої дисципліни, збере
ження соціалістичної влас
ності;

— бере участь у контролі
за своєчасним і доброякіс
ним виконанням замовлень 
для найважливіших новобу
дов країни. в організації 
шефства комсомольських ор
ганізацій над розвитком про* 
гідних галузей народного 
господарства, поліпшенням 
культури обслуговування на 
підприємствах торгівлі,
служби побуту!

— бере участь у здійснен
ні контролю за дотриманням 
законодавства про охорону 
праці та здоров’я молоді і 
підлітків, створенням необ
хідних умов для їхньої ви
сокопродуктивної праці, зро
стання професійної майстер
ності, навчання, побуту і від
починку.

«Комсомольський прожек
тор» зобов’язаний не тіль
ки виявляти недоліки і пору
шення, а йбезпосередньо бра
ти участь у запобіганні їм та 
та усуненні їх.

У своїй діяльності «Ком
сомольський прожектор» 
спирається на ініціативу і 
самодіяльність комсомольців 
і молоді, будує роботу на ос
нові ленінських принципів 
контролю — масовості, діє
вості і гласності. Тісно взає
модіє з органами народного 
контролю, профспілковими 
та іншими громадськими ор
ганізаціями, господарськими 
й правоохоронними органа
ми.

виконанню ни- 
соціал істинних

впливає на 
організації

паливно-енергетич- 
матеріальних 

скорочення втрат 
часу, зміцнення 

навчальної та ви-

Иа всіх етапах комуністичного оудув- 
ннцтва Ленінський комсомол активно 
допомагав партії в організації громад 
ського контролю, розвиваючи і вдоско-

«консоноль
ського 
ПРОЖЕКТОРА»

В усіх комсомольських 
організаціях (за винятком 
загальноосвітніх шкіл) ство
рюються пости і штаби «Ком
сомольського прожектора», 
шо є його основними струк
турними ланками, 
постів І штабів 
комсомольської 
становлять загін

Склад штабу, 
чається 
зборами (конференцією) або 
відповідним комітетом ком
сомолу залежно від специфі
ки та умов роботи, кількіс
ного і якісного складу ком
сомольських груп, первин
них, районних, міських, ок
ружних, обласних, крайових, 
республіканських комсомоль
ських організацій.

Пости «Комсомольського 
прожектора» створюються- в 
кожній комсомольській групі 
та організації з правами пер
винної чисельністю менше 20 
членів ВЛКСМ.

Вони обираються на звіт
но-виборних комсомольських 
зборах строком на один рік, 
будують свою роботу відпо- 
т.ідно до завдань, що стоять 
перед комсомольськими ор
ганізаціями, виконують до-

Члени
первинної 

організації 
«КП».
поста визна- 

комсомо^ьськими

молові прав, комуністичному вихованні 
молоді займає «Комсомольський прожек 
тор».

комсомольських організаці
ях. іцо налічують іюнад 20 
членів ВЛКСМ.

Вони обираються на звіт 
но-вибррних комсомольських 
ібор.у (конференціях). На

чальником штабу затверджу- 
п’ься заступник секрт Пір і 
і- 0 МІ ТРТу І бюрг1) Е0МСП МОЛ} 
Строк повноважень штабів 
«КП» первинних, цехових і 
прирівненнх до них комсо- 

організацій — 
комсомольських 

комітети яких 
райкому, — за

ло внова- 
комсомолу.

МОЛЕНИХ 
один рік, 
організацій, 
мають право 
лежно від строків 
жень комітетів

У штабах створюються сек
тори організаційної роботи і 
гласності, економії та береж
ливості, якості роботи, тру
дової і виробничої дисцип
ліни, контролю за умовами 
праці, навчання, побуту й 
ЕІдпочинку та інші — з ура
хуванням завдань, що їх роз
в’язують колективи підпри
ємств, будов, колгоспів, рад
госпів, навчальних закладів, 
установ, їхні комсомольські 
організації.

З метою координації зу
силь «прожектористів» пер
винних комсомольських ор
ганізацій підприємств орга
нізацій, що. входять до скла
ду виробничих, науково-ви
робничих, агропромислових 
та інших об’єднань, можуть 
створюватись ради начальни
ків штабів «Комсомольсько
го прожектора». Керівником 
такої ради є, як правило, на
чальник штабу «КП» голов
ного підприємства, організа
ції.

Райкомами, міськкомами, 
окружкомами, обкомами* 
крайкомами комсомолу, ЦК 
ЛКСМ союзних республік 
створюються районні, міські, 
окружні, обласні, крайові,

ського прожектора» здійсню
ють керівництво нижчестоя- 
щими ланками «КП», зосе
реджуючи зусилля «прожек
тористів» на питаІЇіїх шо 
мають першочергове значен
ня для виконання планів со- і 
ціально-економічного роз- 
ьатьу ТруДрВНХ Ku.ich і ВВІВ. 
Як організаційно-методичні 
центри вони допомагають 
штабам і постам «КП» пер
винних комсомольських ор
ганізацій у виборі ^викори
станні найбільш ефективних 
форм 1 засобів їхньої діяль
ності, узагальнюють і поши
рюють передовий досвід, ор
ганізовують навчання <про
жектористів».

Штаби і пости «Комсо
мольського прожектора» про
водять рейди, перевірки, ог
ляди, забезпечують їх глас
ність, працюють у тісній 
співдружності 
лодих учених 
організаціями 
громадськими 
ськими бюро, бюро економіч
ного аналізу. До участі в 
рейдах і перевірках залуча
ють широкий комсомольсь
кий актив, неспілкову мо
лодь.

У первинних, районних, 
міських та окружних комсо
мольських організаціях шта
би «Комсомольського про
жектора» проводять засідан
ня не менше одного разу на 
місяць, в обласних, крайових 
і республіканських — одного 
разу на Три місяці.

Керівництво діяльністю 
штабів і постів «Комсомоль
ського прожектора» здійснює 
ЦК ВЛКСМ через Відділ 
«Комсомольського прожек
тора» ЦК ВЛКСМ.

На місцях роботою «Ком
сомольського прожектора^ 
керують комітети комсомо
лу, які сприяють розвиткові

з радами мо- 
і спеціалістів, 
ВТЕР, НТТ, 
конструктор-

1

КОМСОМОЛЬЦЮ! НА СВОЇХ ЗВІТ
НО-ВИБОРНИХ ЗБОРАХ, ЯКІ НЕЩО
ДАВНО ПОЧАЛИСЯ, ТИ ОБИРАТИ
МЕШ ШТАБ «КОМСОМОЛЬСЬКОГО 
ПРОЖЕКТОРА» ЗВИЧАЙНО, ДО ЙО
ГО СКЛАДУ ВВІЙДУТЬ НАЙДОСТОЙ- 
НІШІ, ТІ. КОМУ ДО ВСЬОГО Є ДІЛО, 
ДЛЯ КОГО НЕМАЄ ДРІБНИЦЬ, ХТО 
ВІДВЕРТО. У ВІЧІ ГОВОРИТЬ ПРО 
НЕДОЛІКИ. ТИ ЗНАЄШ ЇХ. ПРИН
ЦИПОВИХ І ЧЕСНИХ. ПОДАЙ СВОЮ 
ПРОПОЗИЦІЮ НА ЗБОРАХ. ВІД

ЦЬОГО НАШ «КП» СВІТИТИМЕ ЩЕ 
ЯСКРАВІШЕ.

«ПРОЖЕКТОРИСТЕ»! ТЕБЕ ОБРА
ЛИ ТВОЇ ТОВАРИШІ, ВИЯВИЛИ ТО
БІ ДОВІР’Я. ВИПРАВДАЙ ЙОГО! 
ЗАВЖДИ БУДЬ НА СВОЄМУ ПОСТУ, 
ЖИВИ ЖИТТЯМ СВОГО ЗАЕОД'У, 
КОЛГОСПУ. НЕОБМИНАИ НЕДОЛІ
КІВ. ЧИМ НЕПРИМИРЕННІШИМ БУ
ДЕШ ТИ ДО НИХ, ТИМ ЇХ БУДЕ МЕН
ШЕ. ПАМ’ЯТАЙ. ЩО ТИ -- КОМСО
МОЛЬСЬКИЙ ДОЗОРЕЦЬ.

ручення штабу «Комсомоль
ського прожектора» первин
ної комсомольської організа
ції.

Для здійснення контролю 
за виконанням особливо важ
ливих замовлень, ходом се
зонних робіт (збирання вро
жаю, заготівля кормів, бу
дівництво ударних -об’єктів 
і т. ін.) за рішенням коміте
тів комсомолу створюються 
тимчасові пости «КП».

Штаби «Комсомольського 
прожектора» створюються в 
первинних комсомольських 
організаціях, а також у цехо
вих і прирівненнх до них

республіканські 
сомольського 
очолювані секретарем 
тету комсомолу 
штабу.

Голова 1 персональний 
склад штабу затверджуються 
на пленумі відповідного ко
мітету комсомолу.

Строк повноважень район
них, міських, окружних, об
ласних, крайових 
«КП» — два роки, 
ліканських — чотири роки.

Районні, міські, окружні, 
обласні, крайові, республі
канські штаби «Комсомоль-

штаби «Ком- 
прожектора». 

комі- 
головою

штабів 
респуб-

творчого, ділового стилю, 
вчать глибоко аналізувати і 
критично, принципово оціню
вати результати виконаної 
роботи, добиваючись опера
тивності, наполегливості в 
усуненні виявлених недолі
ків, розглядають матеріали 
проведених «прожекториста
ми» рейдів, перевірок. Най
важливіші висновки і пропо
зиції виносяться на обгово
рення комсомольських збо
рів, доводяться до відома 
господарських та адміністра
тивних органів, органів на-

формують про іишоїшиу НИ
МИ роботу ВІДПОВІДНІ коміте
ти комсомолу. Штаби 1 пости 
первинних 
організацій 
свою роботу 
борних зборах (конференці
ях), а в період 
на засіданнях 
ро) комсомолу.

Найважливіший обов 'язок 
комітетів комсомолу ■ HOC 
тійно дбати про добір, вихо
вання і навчання активістівj 

« Комсомольського прожен то-і

ІДо роботи в штабах і пос-1 
тах «КП» залучаються ком-■ 
сомольці і неспілкова мо
лодь, передовики і новаторці 
виробництва, спеціалісти на-| 
родного господарства.

«Прожектористи», що 
виправдали довір’я і 
справляються з дорученою їм 
роботою, рішенням комсо
мольських зборів (комітету 
комсомолу) можуть бути від
кликані зі складу штабу чи 
поста «КП».

У разі необгрунтованого 
покарання, затиску критики 
«прожектористів» комітети 
комсомолу зобов’язані рішу
че виступити на їх захист.

Відповідно до Закону про 
народний контроль в СРСР 
комсомольські організації 
беруть активну участь у ді
яльності органів 
контролю через і 
ставників у цих 
шляхом спільних з ними дій 
та по здійсненню контролю. 
Штаби і пости «Комсомоль
ського прожектора» беруть 
участь у перевірках, що про
водяться народними контро
лерами, в розробленні захо
дів по усуненню виявлених 
недоліків і контролю за їх 
реалізацією. Найбільш авто-1 
ритєтних «прожектористів» 
комсомольські організації 
рекомендують для обрання 
до складу комітетів, груп та | 
постів народного контролю.

Гласність «Комсомольсь-1 
кого прожектора» — най-1 
важливіший принцип дієвості І 
його роботи.

Штаби і пости «КП» one-1 
ративно інформують комсо- • 
мольців і молодь про прове
дені перевірки, рейди 1 ре-| 
зультати в «блискавках»,І 
«бойових листках», стінгазе-| 
тах, стендах, вікнах «КП», І 
засобами любительського кІ-| 
но, агітбригад. Активно ви
користовують для забезпе-1 
чення гласності роботи «Ком-] 
сомольського прожектора» І 
комсомольські газети і жур-| 
пали, радіо і телебачення.

Робота в «Комсомольсь- ■ 
кому прожекторі» — почес
не й відповідальне комсо-1 
мольське доручення.

Кожен «прожекторист» І 
покликаний виправдувати І 
виявлене йому довір’я, по-" 
назувати приклад високої 
свідомості, організованості і| 
дисципліни, постійно дбати І 
про примноження народного І 
достатку, бути завжди в І 
авангарді боротьби за успіш-1 
не виконання планів еконо
мічного, соціального розвит-| 
ку нашої країни.

Юнаки і дівчата, що бе-І 
руть активну участь у діяль-і 
пості. «Комсомольського" 
прожектора», а також кращі 
пости, штаби «КП» за подан-і 
ням комітетів комсомолу від-1 
значаються комсомольськими І 
нагородами.

комсомольських 
звітують про 

на звітно-ви

між ними — 
комітетів (бю-

не 
не

організації

народного 
своїх пред- 

органах,



КОМуЕйрп4 єхпор

ОБРАЗ ЖИВОЇ І0 й ЄІ
в вересня й®в® Р®»У

ПІСЛЯ ПАЛАНГИ і янтарю 
"" ввійдемо в музей і зупи

нимося біля портретів Серова. 
Портрет К. Сіооока жінка з 
милим, добрим обличчям у 
затишній пухнастій хустці. Роз
повідають, що Серов, задумав
ши написати цей портрет, дов
го мучився, не міг знайти кос
тюма та оточення, співзвучного 
образові майбутньої моделі. 
І одного разу ввечері, на дачі, • 
коли К. стояла біля каміна, по- 
домашньому кутаючись у сіру 
пухнасту хустку, художник рап
том «побачив» завершений об
раз і приступив до роботи.

Або портрет графині Орло
вої з обличчям холодним і 
гордовитим, у нестійкій, збуд-

(Продовження. Початок 
у № 105-107).

Т ЕПЛОТ березневої ночі 
“ директор колись відо

мого драматичного теат
ру, високо тримаючи голо
ву і трохи похитуючись, 
ішов серединою вулиці 
додому з бенкету, що від
бувся після прем’єри його 
першої комедії на сцені 
керованого ним театру.

Комедія вдалася. Зал 
зареготав. Директорові

женій, якійсь випадковій позі. 
Сукня з глибоким декольте зі 
світлого блискучого шовку з 
різкими, ламкими складками, 
гостроносі лакові туфлі і веле
тенський чорний капелюх. І в 
обличчі, і в костюмі — різ
кість, нестійкість, жадоба ви
блискувати, вражати.

Перемініть цим моделям 
костюми, і перед нами вже бу
дуть жінки не одягнені, а ви
ряджені.

Ось що важливо зрозуміти 
— не мода жорстка, вузькі 
уявлення про меду. Хай не 
здасться банальністю такий па
саж: не поспішайте стригти кра
сиве волосся, не ховайте крз- 
сиву шию чи овал обличчя, ве
ликі виразні очі будуть іще ви
разнішими, якщо ви 
тесь від яскравої 
Вам хочеться пошити

ВІДМОВИ- 
помади. 

модну

сукню вільного від самих пле
чей покрою, але якщо ваша 
фігура має яскраво виражений 
рельєф, тонку галію, широкі 
стегна і плечі. — нічого, крім 
глухого, масивного прямокут
ника, не вийде, — хай буде 
сукня навіть від самого Діора. 
Е сьогоднішній моді завжди 
знайдеться варіант для виявлен
ня саме вашого образу. В ро
боті модельєрів досить часто 
бувають випадки, коли вони 
протягом кількох років радять 
деяким жінкам майже одне і 
те ж. Ті іноді ображаються, 
мовгяв, майстер не хоче поду
мати, пофантазувати. А худож
ник, навпаки, задоволений: 
значить, йому вдалося правиль
но вгадати стиль людини.

Мені знайома жінка, що в ЗО 
років уперше почула про своо

разючу схожість із жіночими 
образами Ботічеллі. Це зовсім 
не означає, що їй треба пере
плітати волосся перлами і но
сити прозорі хітонч (шифони 
чи не для них?), але . є вже 
якийсь напря/.і образності.

І які недоречні тут типоєа 
коротка стрижка і джинси, і які 
прекрасні довге вільне волос
ся і хвилястий одяг...

Звернення 
зміцнює нас, 
вирватися за 
уявлень про

Згадаймо
Пін витік 1 відстоявся в не
розривній гармонії о ідеалом 
фізичної краси народу. Е иос- 
тюмі народів Прибалтики ги по 
ятііідсте яскравих, насичених 
кольорів. Трохи бляклі, ніжні, 
голубі, сіруваті лляні тони пай- 
краще відтіняли пеяенрапу. 
•гонку красу білошкірих північ-

до мистецтва 
дес можливість 
рамки вузьних 

красу, 
породний костюм, 

і відстоявся

ппх красунь 10 лляним волос, 
спи. Костюм український, -ц 

“ де побудь під Ростовом, -ц- 
унось на напружених, насиче
них топах Червоний, синій, 
чорний У поєднанні зі сліпучої 
білизни сорочками, важким оа~ 
татор.члшігл намистом підкрес
лював яскраву ’“‘""І*
смуглявої і чорноокої. .Повтори
мо. мода завжди виражає час, 
а про час наш Іще Малковсь- 
кий сказав: «Паш бог ~ у11».!- 
Тому й сучасний образ перед.^ 
бпчас епортивність, деяку різ
ність форм. І що робити жінці, 
ЗОВНІШНІСТЬ ЯКОЇ, “ВИСЛОВЛЮ
ЮЧИСЬ професій нею мовою
модельєрів, побудована па опц. 
лах? Проходити в тузі все жит
тя під того. ІЦО сучасний іде. 
ал такий далекий, протилеж
ний навіть? Шукайте себе у 
винятку з правил, які так само 
часті й закономірні, як сам! 
правила.

С. СЛЕНИИОВА.

бою гурт невдах-драма- 
тургін, які оббивали поро
ги його театру і які, сти
скаючи у жмені серце, все 
ж таки визнали п’єсу до
сить талановитою і завзя
то плескали в долоні. Під
лабузники! Невдахи!

Дружина і діти вже до
дивлялися вранішні сни, 
коли він пройшов до своєї 
опочивальні. Промова по

десятків, сотень драматур
гів, яких розвелося, як 
жука-довгоносика... Кожен 
із них хоче бачити свій 
барельєф на фасаді бу- 
динку-гнізда, де мешкав 
і творив... Напиши й їй 
п’єсу... Буде і слава, буде 
і «Волга», — пояснила 
дружина.

Ще не вірячи у свої 
творчі здібності, поспіхом

здавалося, що й досі він 
чус гучні оплески та вигу
ки «біс», особливо з чет
вертого ряду, де сиділи 
особисто ним запрошені 
патрони та критики, і був 
переконаний, що з цієї но
чі його театр знову гри
мітиме на всю республіку 
або й на всю країну, і в 
цьому його власна заслуга 
— ним написана, правда, у 
співавторстві, п’єса.

Пройшовши ще квартал, 
він зупинився перед но
вим височенним готелем і 
подумав, що слід збуду
вати такий самий велетен
ський театр. І як тільки по
думав про це, то побачив 
себе на рампі в заметілі 
квітів. Безперечно, теат
ральний сезон у новому 
театрі він відкриє своєю 
г/єєою. Це його право. 
Це евійдє в історію теат
ру, Б Істооію мистецтва... 
Недарма ж... Йому з при
ємністю згадалася промо
ва на бенкеті молодого, 
але дуже відомого широ
кому читачеві поета, який 
сказав: «Товариші! Зібра
лись ми тут усі свої. І ми 
можемо сміливо сказати, 
а також пишатися, що сві
това драл<.атургія збагати
лася ще одним таланови
тим твором, іще одним 
непересічним драматур
гом! Ми пишаємося всім 
нам дорогим...» Згадавши 
останні слова, директор 
зняв капелюха і розпат
лає рідіючу чуприну. По
тім усміхнувся, бо ніби 
наяву побачив перед со-

та рек- 
нічого не

ПОЖВ6ВІ-
— Е наш

одну гостру, 
щодо мис- 

Ну, хоча б... 
— Усіх, хто 

називають

ета не покидала його і е 
рідному гнізді. Хіба мож
на забути, коли тобі про
рочать світову славу?! Він 
відкрив том енциклопедії 
на букву «М», з якої по
чиналося його прізвище. 
«Мольєр... А що?! — ра
дісно подумав він. — Було 
б непогано, якби поруч 
прізвища цього велетня 
нащадки прочитали моє 
прізвище?.. Початок є». 
Далі він подумав, що тре
ба вписати в історію мис
тецтва хоча б 
революційну 
тецтва ідею». 
— думав він. 
пише п’єси,
драматургами: і тих, хто 
пише драми, і тих, хто пи
ше комедії. Чи правильно 
це? Для тих, хто пише ко
медії, слід придумати 
назву оригінальнішу, таку, 
до якої раніше ніхто не 
зміг додуматись. От я й 
додумаюсь! Раніше я й 
гадки не мав. що в мені 
криється талант... А від
крила його в мені моя лю
ба дружина. і відкрила 
раптово, так, як відкрива
ється все велике. Несподі- 
евно, непередбачено. І 
слалось це тоді, коли наш 
«Жигулі» обігнала «Вол
га». Дружина, дивлячись у 
хвіст «Волзі», тоді сказа
ла: «Тобі вже п’ятдесят. 
Ти багато чого добився в 
житті, тобі пасувала б 
«Волга»...

— А 
він.

— У

гроші? — натякнув

твоїх руках доля

відповів, що не випрсбо- 
вувев себе в мистецтві, 
що, крім звітних 
ламних статейок, 
писав.

—Дурниці! — 
шале дружина,
час пишуть у співавторст
ві. Візьми який-небудь 
широковідомий твір усю
ди відомого письменника, 
знайди співавтора, дай йо
му ідею, і нехай він робо. 
Натякни, що тепер голов
не — знайти не п’єсу, а 
сцену... А сцена у тебе є.

Не думав він, що про
позиція дружини так захо
пить його Три ночі пере
гортав вирізки з газет, 
переглядав свої надто 
дрібні творіння і жалку
вав, що досі не спромігся 
написати хоча б якесь опо
віданнячко чи казечку. По
тім зняв з полиці роман 
«усюди відомого» пи
сьменника. Другого дня 
виїхав у відрядження до 
столиці. Як людина, він 
товариський: скоро зна
йшов маловідому, але та
лановиту особу, якій чо
гось бракувало до дачі...

— Так. Без жінок і світ 
пропав би! Вони — поча
ток і кінець! — зиркнувши 
на двері кімнати, де спала 
дружина, продекламував 
він, упав у ліжко і заснув, 
як новонароджений після 
пеошої купелі.

Одначе, як тільки благо
словилося на світ, він зі
скочив з ліжка, схопився 
за груди і відчує під п’я-

тірнею холодний 
лений стукіт 
кав ся.
що пошкодив серце 
коньяком на бенкеті. На
ступивши ногою на вими
кач торшера, пройшов до 
столу. Трохи відлягло. З 
розгорнутої енциклопедії 
до нього приємно усміхав
ся Мольсо. Та чим довше * 
він вдивлявся в обличчя І 
великого драматурга, -тим І 
виразніше г.смічав на ньо- І 
му щось лукаво, притаєм- Е 
ничене. " "

— І присниться ж таке! .
— зітхнув він. — Мабуть, І 
не легко стати великим? І
— І тут згадав сон, від |
якого шалено билося сер- І 
це. Йому приснилося, ні- І 
би його викликав проку
рор і в присутності ЙОГО, І 
директора, патронів, що І 
схвалили ідею створити І 
п’ссу, говорив: «Фахівці І
твердять, що п’єса гою- І 
вено буває чи не після де- ’ 
сятого. варіанту... У Фемі- 
ди виникла думка, що ви І 
хочете потрапити в сусіди І 
Мсльєра, використавши І 
службове становище... По- І 
кажіть написані веми чор- | 
нові варіанти... Знаєте, 
чим пахне стаття...»

Нижчий патрон іще 
нижче нагнув голову з ли
синою, важніший — надув 
щоки, і обличчя його ста
ло ширшим, ніж довшим, 
а чубчик наїжачився.

Директор згадав, що 
прокурор тоді, на виставі, 
не сміявся, а тер брову, 
неначе прицілювався чи 
прицінювався до чогось.

— Охо-охо, — вирвало
ся з грудей директоре. — 
Важно стати еєлики/и, а 
ще важ^е втриматися на 
висоті. А що, коли якийсь 
писака писне прокуророві 
і той справді запросить 
чернетки попередніх варі
антів і за 
службовим 
перепише комедію мені в 
трагедію?! Треба тримати
ся. Я вже нагорі.

Махнувши рукою на 
серце, він витяг стос папе
ру, розгорнув п’єсу-коме- 
дію і заходився фабрику
вати перші дев’ять варіан
тів, як кажуть, на всяк ви
падок.

Пише він і сьогодні, бо 
не така то легка справа, 
а падати з висоти ой як не 
хочеться, бо на подвір’ї 
вже стоїть новенька «Вол
га», бо спавз про нього 
вже обскакала сусідів, 
утерши їм носа.

літ і ш-> 
серця. Зля- 

Бідразу подумав, 
пошкодив

зловживай і я 
становищем

В. КОЗЛОВ-КАЧАН.

(Далі буде).

{мільйонів

на

при- 
на чу- 
зеияю

Останиь ого 
дня літа 
ходить 
десну 
Полтавщини ве
лике диво. І по
являється БОКС 
у Вєлкних Сс- 
рочинцях —
селі, що пода
рувало світові 
нєперевер ш е- 
ного гоголя. 
Диво те — Со 
рочинсьний гр- 
марон. Чого 
тільни немає 
тут! Краму вся
кого нині заве- 
зоне майже на 
із ‘
карбованців 
вибирай 
смак.

А як 
зустріч а 
господарі 
марку і 
г:.... . ’ 
НІСТЬ 
наша чумацька, 
куліш галиць
кий, вареники 
миргородсь « І, 
гречаники срі- 
шнянські... Та 
хіба все пере
лічиш чи пере
куштуєш! Де . 
придбати такі неповторні су
веніри? А замовити .їх мож
на просто тут. на ярмарку. 
Полтавські умільці на ва
ших очах із задоволенням 
виготовлять макітру чи 
глечик, килимок чи дубову 
бочку...

А що ж тс за ярмарок без 
X і в р 11 Поспішає вона сюди.

щиро 
ю т ь 

І яр- 
гостей! 

Яка різксмаміт~ 
страв —

Де ще кежна ](сч транспорт у неї далеко 
не сучасний, а, бач, 
спізнилася.

Шумить, веселиться ярма
рок. Дарус радість людям, 
які трудом своїм невтомним 
прикрашають цю прекрасну 
землю.

Гі. ЛДГіІНЬ. 
Фото автора.
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У ваших листах, друзі, іш 
назвали чимало улюбле
них пісень. Перевагу ж 
майже всі віддали компо
зиціям па спортивну тему. І 
в.с зрозуміло, адже всі ми 
були свідками чудового 
спортивного свята, яким 
стали XXII Олімпійські ігри, 
Свята, яке назавжди лиши
ться з нами. Багато читачів 
«Диск-залу» написали про 
свої враження від докумен
тального фільму «Балада 
про спорт», де пролупали 
бадьорі й проникливі пісні 
Олександри Пахмутової на 
слова Миколи Добронраво
ва. Наприклад, «Та хіба 
серце забуде?» (у виконанні

—--------------------------------- ------------- "Мір
Е. Хіля), «До побачепііяг^ 
Москва!» (Л. Леїдсіїю, 
Т. Лнцифсропа).

Успіх цих пісень поділили 
її дві композиції Юрія Ан
тонова, які 
вишуканим .....
майстерним виконанням.

Дякуємо вам. друзі, за 
листи і запрошуємо взяти 
участь у складанні верес
невого параду пісень. Треба 
назвати три 
ті, на вашу 
На конверті, 
правите па адресу редакції 
зробіть позначку: 
зал».

приваблюю іь 
аранжуванням»

па »популярні- 
думку, пісні, 
який ви від-

'•Диск
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