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гЛІ..!’ИСТї>ПаАв у.КРемл1 зібрались, по
сланці всіх народів нашої Батьківщини 
~ депутати Верховної Ради СРСР, щоб 
обговорити і прийняти вироблену під 
ипРргНИЦТВ0* Центрального Комітету 
4 грандіозну програму комуністки- 

Н°п° ,пУА,аниЧтва в нашій країні.
О 10 годині ранку почались роздільні 

засідання палат Ради Союзу і Ради На
ціональностей Верховної Ради СРСР. 
Засідання Ради Союзу відбувалося в за
лі засідань Верховної Ради СРСР у Ве
ликому Кремлівському палаці під голо- 

Голоаи Ради Союзу депутата 
О. П. Шитикова. Засідання Ради Націо
нальностей відбувалося в залі засідань 
палат Верховної Ради СРСР у Кремлі 
під головуванням Голови Ради Націо
нальностей депутата Я. С. Насріддіно-

Учасники сесії на засіданнях палат 
вшанували • вставанням пам'ять депута
тів М. Гі Гаирбекова, М. Л. Коновалова,

ПАРТІЇ,
С. О. Притицького, І. П. Скулкова, М. К.
Янгеля, О. Г. Данковцева, С. О. Закарн 
адзе, І. 3. Мінгазеєва, Л. С. Соболева і 
М. І. Чичельникової, які вмерли за час, 
Що минув між сесіями.

На роздільних засіданнях палат були 
заслухані доповіді мандатних комісій 
Ради Союзу і Ради Національностей про 
перевірку повноважень новообраних 
депутатів Верховної Ради СРСР.

Було затверджено порядок денний се
сії:

1. Про Державний 
розвитку народного 
на 1971—1975 роки.

2. Про Державний
родного господарства СРСР на 1972 рік.

3. Про 
1972 рік 
бюджету

4. Про 
Верховної Ради СРСР.

п’ятирічний план 
господарства СРСР

план розвитку на-

Державним бюджет СРСР на 
і про виконання Державного 
СРСР за 1970 рік. 
затвердження Указів Президії

ВСЬОГО РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ
Затверджено також порядок роботи 

сесії. -
Об 11 годині з залі засідань Верхов« 

ної Ради СРСР у Великому Кремлівсько
му палаці почалось перше спільне за
сідання Ради Союзу і Ради Національ« 
ностей третьої сесії Верховної Ради 
СРСР восьмого скликання.

Бурхливими, тривалими оплесками, 
стоячи, депутати і гості зустріли товари
шів Л. І. Брежнева, Г. І. Воронова, В. В, 
Гришина, А. П. Кириленка, О. М. Косигі- 
на, Ф. Д. Кулакова, Д. А. Кунаева, К. Т< 
Мазурова, М. В. Підгорного, Д. С. По- 
лянського, М. А. Суслова, О. М. Шеле- 
піна, П. Ю. Шелеста, В. В. Щербицько- 
го, Ю. В. Андропова, П. Н. Демічева, 
П. М. Машерова, В. П. Мжаванадзе, 
Ш. Р. Рашидова, М. С. Соломенцеаа, 
Д. Ф. Устинова, І. В. Капітонова, К. Ф. 
Катушеве, Б. М. Пономарьова.

Спільне засідання обох палат відкрив 
Голова Ради Союзу Верховної Ради

СРСР депутат О. П> Шитиков, Він пові
домив, що на сесії присутня делегація 
Союзної скупщини СФРЮ, яку очолює 
заступник голови Союзної скупщини 
Маріян Брецель. Присутні тепло вітали 
югославських гостей. ,

Слово надається секретареві ЦК 
КПРС депутатові І. В. Капітонову. За до
рученням Ради старійшин він пропонує 
обрати заступниками Голови Президії 
Верховної Ради СРСР від Білоруської 
PCP — депутата Ф. О. Сурганова, Голо
ву Президії Верховної Ради БРСР, і від 
Естонської PCP — депутата А. П. Ваде- 
ра, Голову Президії Верховної Ради 
ЕРСР, увільнити від обов'язків члена 
Президії Верховної Ради СРСР депутата 
В. С. Толстікова, обрати членами Пре
зидії Верхозної Ради СРСР депутата 
Г. В. Романова — першого секретаря 
Ленінградського обкому КПРС і депута
та Р. Г. Гамзатова — голову правління 

(Закінчення на 2-й стор.)«
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Багатство надр
України

КИЇВ. Вдалим був для 
геологів України ниніш
ній рік. Вони відкрили 
вісім родовищ нафти н 
газу, перевиконавши свої 
річні зобов’язання. Серед 
знахідок розвідників надр 
виділяються Талалаїв- 
ське і Малодівицьке ро
довища в Чернігівській 
області, Суходолівське і 
Кондрашівське в Полтав
ській області.
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І З МЕРЕМОГОІО, 
' ■ Х;ГРАФЇТНИКШ
і Цими днями колектив Заваж 
рівськогЬ!г графітного комбіна* 
ру рапортував країні про вико« 
нання річного виробничого зав* 
дання. Понад 40 тисяч тонн 
цінної народногосподарської 
продукції відвантажили грач 
фітники за неповних одинад* 
цять місяців.

В перших лавах соціалістки« 
ного змагання за дострокове 
завершення першого року дс< 
в’ятої п’ятирічки йдуть колек* 
тиви гірничого цеху, збагачу* 
вальної * фабрики та цеху ма* 
лозольного графіту, в якому
працює переважно молодь.

■■■■■■■■І
Комсомольська робота стала 

другою професією Лариси ПРОКО
ПЕНКО. Раніше вона очолювала 
цехову комсомольську організацію, 
а зараз її обрали до штабу «Комсо
мольського прожектора» Олександ
рійського електромеханічного за- 
В0ЯУ' Фото І. БЕЗДІТНОГО.
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УДАРНОЮ ПРАЦЕЮ
В ці дні газети прочитуються до рядка. 

Ми вивчаємо завдання п’ятирічного пла
ну, викладені у доповіді Голови Ради 
Міністрів СРСР О. М. Косигіна. Там, у 

‘ Москві, зараз і наш представник — де
путат Верховної Ради СРСР машиніст 
Знам'янського локомотивного депо 
В. М. Малєєв. Разом з іншими депутата
ми він голосуватиме за затвердження 
плану, виконання якого наблизить нас 

•до комунізму. План, безумовно, буде 
виконаний. Адже він схвалюватиметься 
народом І для народу. •>

МИ, ЗАЛІЗНИЧНИКИ, ПІДТРИМУЄМО

П’ЯТИРІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ НАРОД
НОГО ГОСПОДАРСТВА УДАРНОЮ ПРА
ЦЕЮ. У ДЕНЬ ВІДКРИТТЯ СЕСІЇ ВЕР
ХОВНОЇ РАДИ СРСР ІЗ СТАНЦІЇ ЗНА
М'ЯНКИ ЙШЛИ СОСТАВИ З НАДПЛА
НОВИМ ВАНТАЖЕМ. НАША ..„КОМСО
МОЛЬСЬКО <• МОЛОДІЖНА КОЛОНА, 
ОЧОЛЮВАНА МИКОЛОЮ ТИМОФЄЄ- 
ВИМ, ЗЕКОНОМИЛА ЦЬОГО ДНЯ 1,6 
ТИСЯЧ КІЛОВАТ-ГОДИН ЕЛЕКТРО
ЕНЕРГІЇ.

В. ОЛ ЕФІР0В, 
машиніст електровозу Знам'янського 
локомотивного депо.

РІК ДОСЯГНЕНЬФІНІШУЄ перший рік дев'ятої п'ятиріч
ки. Для хліборобів нашого колгоспу 

він приніс багато радісних перемог: ус
пішно виконано план продажу державі 
зернових, м’яса, яєць. До 15 грудня тва
ринники господарства зобов’язалися 
виконати план продажу молока.

Нині ми всі уважно стежимо за робо
тою третьої,сесії Верховної Ради СРСР 
восьмого скликання, де йдеться про роз. 
виток народного господарства СРСР на 
1971—1975 роки. Нас особливо радують 
слова Голови Ради Міністрів СРСР робам у виконанні планів 
О. М. Косигіна про підвищення життєвого в, ЗОРЯ
рівня народу, про дальше, зміцнення маг головний плановик колгоспу Іме- 
геріально-технічної бази сільського гос-. ні Леніна Петрівського району.

подарства: «Капітальні вкладення на 
розвиток сільського господарства в 1972 
році за рахунок державних коштів і кош
тів колгоспів передбачені в обсязі 29,9 
мільярда карбованців. Колгоспам і рад
госпам буде поставлено більш як 316 ти
сяч тракторів, 187 тисяч вантажних авто
мобілів, на 2,8 мільярда карбованців 
сільськогосподарських машин».

Прихід нової техніки допоможе хпібо-
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2 сто у. „МОЛОДИЙ КОМУНАР** 27 листопада 1971 року.

■ ■СПРАВА ВСІЄЇ ПАРТІЇ, ВСЬОГО РАДЯНСЬКОГО НАРОДИ
(Закінчення).

Спілки письменників Дагестанської 
АРСР. Депутати одноголосно прийняли 
ці пропозиції.

Після цього депутати перейшли до 
розгляду першого і другого питань по
рядку денного — про Державний п'я
тирічний план розвитку народного гос
подарства СРСР на 1971—1975 роки і 
про Державний план розвитку народно
го господарства СРСР на 1972 рік. З до
повіддю виступив Голова Ради Міністрів 
СРСР депутат О. М. Косигін, тепло зу
стрінутий присутніми.

Доповідь О. М. Косигіна була вислу- 
хана з великою увагою і ие раз перери
валась оплесками.

В третьому питанні порядку денного 
— про Державний бюджет СРСР на 
1972 рік і про виконання Державного 
бюджету СРСР за 1970 рік виступив 
міністр фінансів СРСР депутат В. Ф. 
Гарбузов.

МОСКВА. (ТАРС). 25 листопада на тре
тій сесії Верховної Ради СРСР восьмого 
скликання було продовжено дебати на 
доповідь тов. О. М. Косигіна про новий 
п’ятирічний план і про план на 1972 рік. 
Депутати обговорюють також бюджет иа 
1972 рік і звіт про виконання бюджету 
за 1970 рік.

У роботі сесії беруть участь керівники 
партії і Радянського уряду.

Посланці народу палко схвалюють 
внутрішню і зовнішню політику Кому- 

містичної партії, її ленінського Централь
ного Комітету, плани розвитку країни. 
Особливу увагу при цьому депутати при
діляють дев’ятій п’ятирічці. Виступи 
учасників сесії пройняті загальною тур
ботою: як швидше і краще реалізувати 
програму дальшого зростання економіки 
країни, спрямовану на задоволення зро
стаючих потреб радянських людей, як 
використати в повній мірі наявні резерви.

На сесії із співдоповідями виступили 
голови планово-бюджетних комісій. Го- 

’ лова планово-бюджетної комісії Ради 
Національностей депутат K. М. Герасимоп 
заявив, що в новій п’ятирічці дістала 
свій вираз ленінська національна політи
ка всебічного і гармонійного розвитку 
народного господарства всіх союзних 
республік.

Ці слова були підтверджені у виступі 
секретаря ЦК Компартії Казахстану депу
тата М. Б. Іксанова, який відзначив, що 
дев’ята п’ятирічка відкриє нову сторінку 
в комплексному розвитку економіки Ка
захської PCP. Розвиток промисловості 
пройде під знаком всемірного викори
стання досягнень науки і техніки. Буде 
освоєно понад 250 нових видів продукції.

Голова Ради Міністрів Української PCP 
. депутат В.'В. Щербицький заявив на сесії, 
що економіка однієї з найбільших ра
дянських республік збереже високі тем
пи розоитку і в новій п’ятирічці. На кі
нець 1975 року випуск промислової 
продукції зросте на 43 проценти, о обсяг 
сільськогосподарського виробництва на 

п'яту частину перевершить рівень мину
лого року. Плануються високі темпи 
розвитку машинобудування і хімічної 
промисловості, видобування нафти і газу. 
Мають бути здійснені технічне пере
озброєння і реконструкція багатьох під
приємств, оснащення їх засобами авто
матизації і контролю. За п'ять років у 
республіці має стати до ладу 241 підпри
ємство по випуску товарів народного 
споживання.

При розробленні нових планів, відзна
чив тов. В. В. Щербицький, враховано 
пропозиції республік, колективів під
приємств і організацій, делегатів XXIV 
з’їзду та багатьох трудящих. Тому можна 
з цілковитою підставою сказати, що в по
даних на сесію проектах виражені колек
тивний досвід і воля нашої пертії і всього 
нашого радянського народу.

Голова виконкому Московської Ради 
депутат В. Ф. Промислов у своєму висту
пі спинився на питаннях, зв’язаних з роз
витком Москви. Трудящі столиці, сказав 
він, з допомогою всього радянського 
народу успішно »пораються іч завдан
ням — зробити Москву зразковим кому
ністичним містом.

Головний прискорювач наших досяг
нень — це натхненна праця робітників, 
спеціалістів, усього нашого народу, ска
зав у своєму виступі токар-карусельник 
Ленінградського електро-машинобудів- 
ного об’єднання «Електросила» депутат 
Ю. К. Сидоров. Я думаю, відзначив він, 
що державний підхід до справи в тому й 
полягає, щоб кожна робоча людина ро

била не тільки те, що належить, а й трош
ки більше. Так думають мої товариші по 
праці, так думають усі ленінградці.

Секретар ЦК Компартії Білорусії депу
тат О. Н. Аксьонов повідомив, що Білору
сія, як і вся Радянська країна, добре по
чала дев’яту п'ятирічку. Дев ятий п яти- 
ргчний плач відкриває величні перспекти
ви перед республікою. Вона постачатиме 
країні нові, потужніші трактори, швид
кісні магістральні автопоїзди, велетні- 
самоскиди. Значний крок вперед зробить 
і сільське господарство. Обсяг суспільно
го виробництва створить реальні умови 
для дальшого зростання добробуту тру
дящих, розвитку науки і культури.

На трибуні — депутат з Комі АРСР 
Ю. П. Бронников, гірник, бригадир ком
бінату аВоркутавугілля». У великих на
кресленнях рідної Комуністичної партії, 
сказав він, ми бачимо постійно зростаю
че піклування про радянських людей. 
Говорячи про справи своєї бригади, про
мовець відзначив, шо найважливішою 
умовою її успіхів є міцна робітнича ди
сципліна. Кожному членові бригади 
властиве почуття товариської взаємодо
помоги.

В дебатах виступили депутати з бага
тьох союзних і автономних республік, 
країв, областей, міст нашої країни. Вве
чері учасники сесії продовжили обгово
рення проектів планів і бюджету Радян
ської держави.

Ранком 26 листопада сесія продовжила 
свою роботу.

Кожного року вулиці Знам’янки прикрашають нові споруди, багатоповерхові житлові будинки. 
На фото: новобудови на привокзальній площі. Фото Н. ЗУБЧЕНКО.

і ■ Ше.ч.п,

РАДА В ДОНЕЦЬКУ

Донецького обкому КП Ун- 
ГС О. Пономарьов. З допо- 
«Про завдання комсомоль- 
організацій республіки по

комсомольців і

В Донецьку відбулася республі
канська нарада-семінар організато
рів політичної освіти.

В її роботі взяли участь секре
тарі, завідуючі відділами обкомів 
ЛКСМУ, керівники теоретичних се
мінарів і гуртків комсомольської 
політосвіти, голови місьних і ра
йонних методичних рад пропаган
дистів, консультанти обласних бу
динків політичної освіти, завідуючі 
відділами пропаганди обласних 
комсомольських газет.

Перед присутніми виступив сек
ретар “---------- — *—
раїни 
віддю 
сьних _ .... _
дальшому вдосконаленню мережі 
політичної ОСВІТИ ■ — --------- 1
молоді» виступив завідуючий ВІД
ДІЛОМ пропаганди тз культурно- 
масової роботи ЦК ЛКСМ України 
В. П. Пронопенко. Досвідом роботи 
комсомольських організацій по 
пропаганді та вивченню рішень і 
документів XXIV з'їзду НПРС та 
XXIV з’їзду КП України, про хід 

Всесоюзного Ленінського заліку 
«Рішення XXIV з’їзду КПРС — у 
життяі» поділились секретар До
нецького обкому ЛКСМУ О. П. Ку
рилко, завідуючі відділами пропа
ганди та культурно-масової роботи 
Кіровоградського, Київського та 
Чернівецького обкомів ЛКСМУ 
В. Д. Мішура, Л. В. Кравченко, 
А. В. Рєзнік. Учасники наради-се- 
мінару прослухали лекції доктора 
економічних наук, завідуючого ка
федрою Київського інженерно- 
будівельного інституту Я. У. Ліній- 
чуна «Економічна політика партії 
ка сучасному етапі», доктора фі
лософських наук, завідуючого на- 
федрою Київського держуніверси
тету В. О. Кудіна «Деякі проблеми 
розвитку сучасного мистецтва» та

Учасники наради-семінару обмі
нялися досвідом роботи з питані* 
організації і проведення Ленінсько
го заліку, організації навчання 
пропагандистів системи комсо
мольської політосвіти, економічно
го навчання комсомольців та мо
лоді. . > -

пом
чи

ком-

би

ся 
ти

ТАЄ сумно, коли чуєш: «Ох 
і молодець секретар! Ке

рує самодіяльністю, веде за
няття я спортивних секціях, ви
пускає стіннівку, готує допо
відь на збори...» Тоді мимово
лі виникає питання: коли ж він 
займається основною роботою 
— організовує молодь? І яка 
роль відводиться членам 
сомольського комітету 
бюро?

П’ять років я очолюю 
сомольську організацію Олек
сандрійського електромеханіч
ного заводу, котра зараз має 
у своєму складі 450 членів 
ВЛКСМ. Запевняю, коли б на
магалася кожну справу брати 
на себе, на перших же звітно- 
виборних зборах зазнала б фі
аско. І не лише тому, що за
валила б роботу (а це сталось 

неодмінно), ще й тому, що 
до складу комітету обирають- 

люди з гідністю, підмінюва- 
їх — значить ображати, не 

вірити у їхні здібності і мож
ливості. Адже їх 15 обрано не 
для чого іншого, як для фак
тичного керівництва організа
цією.

Першочергове завдання сек
ретаря — координувати діяль
ність членів комітету. А це, 
смію стверджувати, складніше, 
ніж власноручно опрацювати 
протокол. Уже на першому, 
організаційному засіданні слід 
безпомилково розподілити 
обов’язки, аби кожному діло 
припало до душі, аби не стало 
йому за тягар. Свої кадри ми 
знаємо, то ж з певністю при
значили відповідальним за ви
робничий сектор бригадира

ОРГАНІЗАЦІЮ
ВЕДЕ OSOMITET ОРІЄНТИР

КОМСОМОЛЬСЬКОЇ

КОЖНОМУ — СПРАВА ДО ДУШІ 
«СКЕЛЕТНІ
КОМІТЕТУ
В СИСТЕМІ

ПЛАНИ» І ПЛАН РОБОТИ

ЕФЕКТИВНЇСТЬ

дії

Петра Золотарьова, культмасо
ва робота доручалась копію
вальниці спеціалізованого кон
структорського бюро Галині 
Додатно, художню самодіяль
ність взялася налагоджувати 
електромонтажниця, комсорг 
хору (є в нас така позастатут- 
на організація) Ольга Бутенко 
і т. д.

Кожному — необмежений 
простір для ініціативи, творчо
сті, від кожного — відпові
дальність і чітка система звіт
ності. Мені, секретареві, лише 
в окремих випадках доводить
ся втручатися у безпосередні 
справи сектору, а щоденні ді
ла — то сфера членів коміте
ту. Мабуть, в роботі кожного 
із 15 є більші чи менші недо
ліки; та нема таких, щоб знех
тували довір’ям членів Спілки. 
|□ACKIЛЬKИ мені відомо, у 
■ ’ плануванні більшість сек
ретарів бачать свій обов’язок. 
Так то воно так, але із поправ
кою. Ми починаємо із «ске
летних» планів, тобто із про
позицій, які надходять від від
повідальних за сектори. Таким 

чином, на обговоренчя комі
тету виноситься план у чорно
вому вигляді, схема, «скелет». 
А вже на засіданні він обро
стає «мускулами» і набирає 
остаточного вигляду. Безпе
речно, такий план завжди бу
де різноманітним і реальним-, 
оскільки творить його не одна 
людина — секретар, а безпо
середні виконавці — члени 
комітету.

Міркуючи над тим, що го
ловне для виробничого секто
ра буде у вересні, члени ко
мітету Петро Золотарьов і Во
лодимир Хоменко на чільне 
місце поставили виконання По
станови ЦК КПРС «Про дальше 
поліпшення організації соціа
лістичного змагання». Всі ви
знали, що позиція виробничо
го сектора правильна, і зма
гання стало головним пунктом 
плану.

Коли ж дійшло до конкре
тизації, вирішили провести зліт 
ударників комуністичної пра
ці і молодих передовиків під
приємства. Наприкінці вересня 
зліт відбувся, і відлуння його 

відчуаалось у ритмі заводських 
буднів. Окремі колективи, зо
крема молодіжна бригада 
слюсарів Віктора Лавренка, 
працюють в рахунок наступно
го року.

Не обходяться без членів ко
мітету будь-які комсомольські 
збори, чи то рядові, чи уро
чисті, чи звітно-виборні. Акти
вісти або самі готують допові
ді, або подають до них мате
ріали, запрошують гостей, пар
тійних і господарських керівни
ків, домовляються з ними про 
виступи, перевіряють певну ді
лянку комсомольської роботи, 
моли це потрібно. Обов’язково 
подають дані для зборів сек
ретарі первинних комсомоль
ських організацій, яких на за
воді тринадцять. Пригадуються 
тематичні збори «Комунізм •— 
це молодість світу», що відбу
лися наприкінці липня цього 
року. Молоді робітники зуст
рілися із своїми товаришами, 
нагородженими орденами й 
медалями за успіхи у восьмій 
п'ятирічці. Збори пройшли чу

дово. А подбали про все, від 
квітів до тексту звернення до 
всіх молодих заводчан, члени 
комітету Олександр Чудников, 
Петро Золотарьов та інші. 
АДИ ВЖЕ кількома словами 

обмовились про відпові
дальність і звітність. Тепер 
конкретизуємо форму остан
ньої. Засіб відомий, та най
ефективніший, коли застосову
єтеся регулярно і до всіх. Про
тягом року кожен член коміте
ту неодмінно звітує на його 
засіданні, іноді двічі або й три
чі. З нього питаємо і про спра
ви в первинній комсомольсь
кій організації, за котрою він 
закріплений для практичної до
помоги і контролю. Створю
ється обстановка загальної ви
могливості, коли неможливо 
ані приховати недоліки, ані за
лишати їх без реакції.

П'ять років зберігався наш 
комсомольський комітет май
же в незмінному складі, і 
тільки він окремих товаришів 
примусив нині значно обнови
ти його. Факт, який, на мій по
гляд, говорить про дві речі. З 
одного боку, до складу комі
тету обираються люди діяль
ні. З другого — відчувається 
сила традиції. Законом стало: 
коли тебе обрали, мусиш під
твердити високу думку про 
тебе. Свідомість цього зобо
в’язує бути справжнім комсо
мольським активістом.

М. АНІСІМОВА, 
секретар комітету комсо
мольської організації 
Олександрійського елект
ромеханічного заводу. і
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ГЛЯДАЧІ ПРО КІНОФІЛЬМ
ПЕРЕД, переглядом кі- 
’ ’ нофільму «Пам’ять» у 
залі кінотеатру

------ „МОЛОДИВ КОМУНАР“- 
«ПАМ’ЯТЬ»---------------------------

стор.

. . імені
Дзержинського ми, вете- 
рани-фронтовики, зібра
лись для зустрічі з 
дачами. Довелось 
тельно продумати ___
виступ, бо відчував, що

гля- 
ре- 

свій

розхвилююсь і важко бу
де зібратися з думками. 
В кінокартині є сцена 
звільнення концтабо р у 
радянськими військами, 
і ой табір визволяла наша 
дивізія, але я про нього

d;;
У ПАМ’ЯТІ
---------------------

НАРОДІВ
не говорив. Надто свіжі 
в пам'яті ті страшні спо
гади, надто болісно хви
люють вони.

Сталінград... Це слово 
назавжди у пам’яті наро
дів світу стало символом 
великого подвигу Країни 
Рад. І, безумовно, кіно
фільм схвилював усіх 
фронтовиків. Та і не ли
ше нас. Я розпитував зна
йомих, друзів — байду
жих не було.

Радісно було бачити, 
що Ьро ту битву пам’я
тають за кордоном. Фран
ція, Париж — і площа, 
станція метро, кафе — 
під російською назвою 
«Сталінград...» Те, що 
про битеу знають у всьо
му світі, говорить про її 
велику історичну ваго
мість. Німецькі матері, і в 
НДР і в ФРН, знають 
справжніх винуватців 
смерті їх синів. Пам’ятає
те, ям відповідали вони 
про це на запитання на
шого кореспон д е н т а? 
«Птлер»... Адже це дуже 
важливої

Мені сподобалось, що 
постеноаники фільму 
•правдиво показали на

строї і думки людей за 
кордоном. Адже не всі 
знають про битву на 
Волзі, не всі хочуть про 
неї згадувати. Таких, ма
буть, історія не навчила 
нічого.

Цікаво, чи був хто з 
них під Сталінградом? 
Тоді їх було багато серед 
330 тисяч полонених. Ме
ні довелось бачити гітле
рівців жалюгідних, в со
лом яних калошах і з 
ковдрами на голові. Ну, 
що ж, одні з часом ста
ють мудрішими, інші...

Кінофільм «Пам’ять» 
мале показує військові 
дії тоді, в сорок третьо
му. Лише окремі епізоди. 
А я й досі з гордістю 
пригадую ту операцію. 
Адже це був геніаль-ю 
задуманий план розгрому 
такого ворога! В рекорд
но норотний строк —’за 
два тижні — гітлерів
ські війська були оточе
ні. Це — блискуча стра
тегія. Дякуючи їй, ми 
знищнлй тридцять три 
дивізії, а в шістнадцяти 
з них було втрачено до 
70 процентів солдат і офі
церів. Наші втрати були 
значно, значно меншими.

Я думаю, що Сталін- 
градсьяа битва важлива 
не лише розгромом во
рога. Було ще одне, чого 
не можна забути.

На зустрічі з глядача
ми колишній сталінгра- 
дець майор запасу 
І. Артеменко говорив, що 
коли вони в Сталінграді 
дізнались про початок 
наступу Донського фрон
ту (де воював і я,), то 
радощам не було меж. 
Розгром німців на Волзі 
підняв бойовий дух на 
всіх фронтах.

Сталінградська битва— 
це історія. А знаєте, ду
же важливо і відпові
дально знати, що історію 
робив ти. І тому найбіль
ше хвилюють кадри з 
фільму, які показують 
залп наших «Катюш». А 
той залп говорив про не
одмінну перемогу. Він 
був сигналом до атаки.

Г. МЕЛЕНТЬЄВ, 
учасник Сталінград- 
ської битви, підпол
ковник запасу, 
м. Кіровоград.

Надр Із кінофільму «Пам’ять*,

ІСТОРІЮ
НЕ ВІДРЕДАГУЄШ

Я з захопленням дивився цей кіно
фільм. Приємно переконатися, що 
про легендарну Сталінградську битву 
знають в усьому світі. Але як прикро 
було бачити молодих німціз, фран
цузів, які при слові «Сталінград» без
порадно знизували плечима. Для них 
воно — нічого не говорить. Певен, 
що саме з таких, хто не чув про 
Жовтень в Росії, про Хасан і Халхін- 
Гол, виходили слухняні солдати Гітле- 
ра. Саме такі допомагають зараз ре
ваншистам в Федеративній Республіці 
Німеччини. Бо злу можна сприяти ак
тивно, а можна потурати мовчки.

У нас про битву на Волзі знає ко
жен. Курс шкільної історії, літерату
ра, кіно. Я, наприклад, із захопленням 
читав трилогію Костянтина Симонова 
про Велику Вітчизняну війну, дивився 
кіноепопе о «Визволення». Яка висока 
напруга подвигу всього народу! Хіба 
можна про таке не знатиі На це ми 
просто не маємо морального права.

Про другу світову війну написано 
чимало. Десь відшукують «винуват-

ців» поразки фашистської Німеччини 
у цій війні, десь реабілітують катів. 
Неначе історію можна відредагувати і 
переписати заново! Сталінград був і 
залишиться в ній, незалежно від то
го, знають про нього байдужі на За
ході, чи ні. Про нього з вдячністю 
пам’ятають мільйони людей, І ця па
м’ять буде жити, бо несемо її ми, 
майбутні робітники, солдати і істо
рики!

Я дивився кінофільм Григорія Чу
храв «Пам’ять», який поставило ек
спериментальне творче об’єднання 
кіностудії «Мосфільх*», і думав про 
бійців-сталінградців, про їхній подвиг, 
і щиро заздрив. Про них пам'ятає 
світ. Вони будуть жити вічно в па
м’яті людській, А хто не /лріє про 
безсмертя?...

М. ЖАБО, 
учень 10 класу середньої школи 
№ 34.
м. Кіровоград.

домленнями про злочини, 
скоєні членами «Банди». 
Всього за нільиа тижнів 
було вбито кілька десят- 
нів прогресивних полі
тичних діячів. Разом з 
терористичними організа
ціями «Мано», «Інкон- 
троламбес*.

Члени «Банди» стали 
підручними домінікан
ської поліції, допомагаю
чи їй придушувати на
ціонально-визвольний рух 
домініканського народу. 
Уже тоді стало ясно, що 
злочини «Банди» кори-

рсспубліки Балагер ви
мушений був змістити з 
поста начальника поліції 
генерала Переса — і — 
Переса, якого розвінчали 
як прямого співучасника 
злочинів «Банди». Пре
зидент пообіцяв також за
боронити «Банду».

Та ці обіцянки були 
просто черговим політич
ним трюком Балагера, 
ставленика крупної бур
жуазії і амери чансьннх 
монополій. Через три дні 
після заяви президента в 
Домініканській РсспублІ-

СВІТ
АПЛОДУЄ

МОСКВІ
Пленум Центрального Ко

мітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу привер
нув велику увагу світової 
громадськості. Особливо 
широкі відгуки викликала 
Постанова Пленуму на допо
відь Генерального секрета
ря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва «Про міжна
родну діяльність ЦК КПРС 
після ХХІУ з'їзду партії».

Польські газети підкрес
люють, що Комуністична 
партія Радянського Союзу 5 
Радянський уряд послідовно 
проводять ленінську зов
нішню політику, яка забез
печує високий авторитет Ра
дянського Союзу в світових 
справах, сприяє зміцненню 
міжнародних позицій соціа
лізму, всіх прогресивних 
сил, справляє серйозний 
вплив на зміну міжнародної 
обстановки на користь миру 
та безпеки народів.

«Всі радянські комуністи, 
весь радянський народ од
ностайно підтримують зов
нішньополітичний курс ЦК 
КПРС» — під таким заголов
ком угорська газета «Непса- 
бадшаг» публікує Постанову 
Пленуму ЦК КПРС. Одно
стайність, з якою Пленум 
схвалив і повністю підтри
мав проведену Политбюро 
ЦК КПРС роботу по здійс
ненню зовнішньополітичної 
програми XXIV з’їзду КПРС, 
відзначає також болгарська 
преса.

Послідовна миролюбна 
політика Радянського Сою
зу, його важливі зовнішньо
політичні акції на світовій 
арені, пише італійська газе
та «Уніта», коментуючи ро
боту Пленуму ЦК КПРС, за
безпечили високий автори
тет Радянському Союзові, 
сприяли зміцненню позицій 
соціалізму і всіх прогресив
них сип.

(ТАРС).
;----- ---- —---------- --------------

ЩОБ ГОСТРІШАЛО ПЕРО

ЦАРСТВО ТЕРОРУ
Нова хвиля політично

го терору і репресій за
лила Домініканську Рес
публіку. Масові арешти, 
вбивства прогресивних 
демократичних діячів 
стали звичайним явищем 
в цій невеликій латино
американській країні.

Так, в Санто-Домінго —; 
столиці Домініканської 
Республіки було вбито 
п’ять юнаків у віці від 
16 до 21 року. Всі вони 
були відомі своїми про
гресивними політичними 
поглядами. За повідом
леннями місцевої поліції 
злочин вчинили члени 
реакційної терористичної 
організації, що іменує се
бе «Антитерористичний 
та антикомуністи ч н и й 
фронт реформіст с ь и о ї 
молоді», а е народі відо
ма попросту, ян «Банда».

Вперше про існування 
Цієї організації доміні
канці дізналися в квітні 
Цього року. В ті дні сто
рінки місцевих газет та 
журналів зарясніли пові-

стуються 
тримкою 
яка бере 
участь.

Відомо, 
багатьма 
«Банди» керував

негласною під- 
влзди і поліції, 
в них діяльну

наприклад, що 
«операціями» 

■««№*«»«• .ісру——3 лейте* 
нантЪскар *Нуньсс Пеноя 
_  особистий охоронець 
генерала Переса — і 
Переса — начальника До
мініканської поліції. Очо
лювана цим генералом 
домініканська поліція
менше, ніж за рж, зни
щила 180 патріотів.

Терористична організа
ція «Банда» складається, 
головним чином, з 
сованих елементів, кар
них злочинців. Вербувала 
їх все та ж домініканська 
поліція, в Діло йшли під. 
нуп, шантаж, погрози, з 
появою «Банди» насиль
ство набуло в Домінікан
ській Республіці нечува- 
них розмірів.

Кілька тижнів тому під 
тиском прогресивної гро-

«них ЛнрТа”"нОаМп^““«аен"і

ці стався новий нрива- 
вий злочин. В Санто- 
Домінго були вбиті два 
представники одної із лі
вих партій. Вбивцями ви
явились поліцейські.

Ян повідомили нещо
давно інформаційні агент
ства, прогресивна домі
ніканська організація 
«Рух 24 квітня» звинува
тила президента нраїни 
Балагера в порушенні 
даних народу обіцянок. 
Організація звертає увагу 
властей на те, що члени 
«Банди», намагаючись 
замести сліди і ввести о 
оману населення країни, 
діють віднині під новою 
назвою. Тепер ця органі
зація Іменує себе «Чор
ний орел».

Знову звучать постріли 
і ллється кров на доміні
канській землі. Диктатор 
Балагер і його приспіш- 
ники намагаються втопи
ти в крові боротьбу до
мініканського народу за 
свободу і незалежність.

І. ГОЛУБЄВ.
І ТАРС).

Традиційними стали молодіжні семі
нари, які проводяться в їрпіиському 
будинку творчості письменників під 
Києвом. Вони сприяють поліпшенню 
ідейно-теоретичної підготовки, вдоско
наленню професіональної майстерності 
літературної зміни.

Цього разу Спілка письменників Украї
ни і ЦК ЛКСМУ організували навчання 
початкуючих прозаїків республіки. Деякі 
з них уже зробили заявку в' літературі. 
Першу свою книжку «Азовські перекати» 
випустив капітан теплохода «Адмірал 
Нахімов» Микола Жихарев. Журналіст 
з Чернівців Володимир Мар’яніи з успі
хом спробував свої сиЛи в двох жан
рах — видана книжка його гуморесок 
«Двостволка», а обласний музично-дра- 
матнчпни театр ставить . п'єсу. Твори 
електрозварника Полтавського теплово-

зоремонгного заводу Олександра Білана, 
Одеського журналіста Богдана Сушнн- 
ського, інженера-будівсльника з Черніго
ва Миколи Ткача, вчителя із Закарпаття 
Івана Мишапича та інших молодіїх ав
торів друкуються в періодичних видан
нях.

ІІа семінарі, який 2-1 листопада завер
шив свою роботу, молоді прозаїки про
слухали ряд лекцій, у тому числі про 
традиції і новаторство в сучасній радян
ській літературі, гро заслання україн
ської літератури • в світлі рішень XXIV 
з’їзду КПРС і XXIV з'їзду КП України, 
про майстерність діалоги в прозаїчному 
творі. Вони зустрілися з відомими пись
менниками, літературознавцями, комсо
мольськими працівниками.

(РАТАУ).

Спортсмени факультету фізвиховання Кіровоградського. *.......фМиНАСШаНМЛ Иіровограпськлгп Пачім™,
ні учасники всіх легкоатлетичних змагань, які проведіться пДкі’поплУТу 7“ И®ЗЛ’ІН,' 

На фото: легкоатлетична команда факультету 1>іавихочяні<яР .7,аді.’ області- 
в естафетному бл’у. а * и,1-хозания — чемпіон міста

Фото н. ЗУБЧЕНКО.
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Миколи РОДИНЧЕНКА

Усмішка

ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ ПРО НАШІ СВЯТА I ОБРЯДИ

Ï-Çjyïb ММЦ/ 5^рМі ЮС0ІГ М МИ ро роГАМ^

ПРС -О/АЮТЬ-СЙ ХАМЦІ І МИЛИ. -МИ по ро ГА 'МИ.

Об ЛЛАЧТЄ' Иб ^РіТОСЯ,ріАНі бЛТОКОиМАТЦ!

бе-рпгтнсвою ôirwwÿ ни їдемо бсол<м-п*в

ьерегги С6(М0 QmtttWy НИ HptNO i COA^ATU.

Музика завідуючого 
Оситнязьким клубом 
Кіровоградського району
Анатолія РУДУМАНА

їдуть хлопці в Армію 
Світлими дорогами. 
Прощаються хлопці 
З милими порогами;
— Гей, не плачте.

не журіться, 
ї^ідні батько й матні 
Берегти свою Вітчизну 
Ми йдемо в солдати.

2 рази

Нам пишіть частіше! 
Від привітів ваших буде 
На посту тепліше.

2 рази 
їдуть хлопці в Армію, 
Пишаються службою. 
Вінчаються хлопці •. 
З солдатською дружбою:

їдуть хлопці в Армію 
Ранками пророчими. 
Прощаються хлопці 
З ніжністю дівочою:
— Гей, дівчата, 

не сумуйте.

— Гей, ти, наша 
земле-мати,

Квітни величаво}
Збережемо твій ми 

спокій, 
Твою честь І славу.

2 рази

ЧИ КОРИСНА ЙОГА
і

• — Чи корисна йога? — запитуєте ви мене.
- Напевне. Про це свідчить хоч би той випадок. 
Що стався з одним інтелігентом.

З’їздивши до Індії, він засвоїв асани. А повернув
шись додому і стрівшись із товаришами, проде
монстрував їм нільча вправ. Щоправда, виступав 
не на клубній сцені І не у себе на квартирі, а в 
буфеті. Всю компанію затримав постовий міліціо
нер. Проте, дізнавшись, що перед ним справжні
сінький йог, ізнклинав службову машину І відвіз 
інтелігента додому.

Ян бачите, йога корисна, інтелігентові товариші, 
які не вивчали цієї системи, спали тієї ночі у ви
тверезнику.

«Йога» у перекладі на нашу мову означає «Зібра
ність». Мається на увазі не та, коли збираються по 
троє. Вона цього не рекомендує.

Гї ще характеризують яи мистецтво жити. Хоч і 
И9 добре, зате довго. Для цього потрібно відмови

тись від усіх слаб- 
ностей — не пити, 
не курити і тане 
інше. Нещодавно 
148-річний довго
житель Муслім Ага 
розповів кореспон
дентам, що він уса 
свідоме життя не 
пив горілки, не ку
рив тютюну, мав 
одну жінку та й ту 
без тещі. Сто сорок 
дев’ятий рік живе 
людина! Уявляєте?! 
Щоправда, із систе
мою йогів оін небув знайомий.

ІРОЛИ бачиш, як дорогому гос- 
* теві підносять хліб-сіль, розу» 

мієш, що обряд той сягає корінням 
десь у глибину віків.

Віками життя вивірювало його 
доцільність, естетику. Наведу один 
приклад. Він, щоправда, стосує
ться сумних сторін буття, Якосі» 
довідався, що оплакувати небіж
чика традиція дозволяє лише до 
заходу сонця. Дивно, хіба можна 
регламентувати тугу? Але пізніше 
зрозумів, що цей звичай спрямо
ваний не стільки на охорону «ду
ші» покійного, скільки на турботу 
про психічний стан рідних і близь
ких, які його оплакують.

Можна сказати, що як правило, 
вивірений майже кожен елемент 
будь-якого ритуалу обряду. Зали
шається тільки захоплюватись на
родною мудрістю.

За радянського часу народилося 
ряд нових свят і обрядів, У першу 
чергу — це Першотравневі та 
Жовтневі свята. Вони стали дійсно 
народними, їх обрядність не викли
кає жодних заперечень. Форми їх 
проведення добре продумані і 
опрацьовані.

На жаль, того не скажеш про 
окремі побутові свята, ті, що 
з’явились зовсім недавно і якими 
ми відзначаємо всілякі радісні по
дії в нашому житті.

Довелось одного разу побувати 
на урочистій велелюдній реєстрації 
новонародженої дитини. Серед ін
ших «дійств» пооачили ми і таке: 
батькам новонародженого голова 
колгоспу вручив пляшку «Шампан
ського» з написом: «відкрити а 
день повноліття сина». Церемонія 
проходила з надзвичайною серйоз
ністю, і в тому, що подія — не 
жарт, переконала ще й нолгоспна 
печатка, масно відтиснута на ети
кетці.

Сумніваємось, що батьки стануть 
ченати шістнадцять років, доки їх 
улюбленцю сповниться повноліття. 
Певні, що пляшка спорожніє рані
ше. Але насторожує інше: даруючи 
вино, ми тим самим, у певній мірі, 
приохочуємо неправильні погляди 
на випивку.

Можуть заперечити: у виногра
дарських районах існує традиція 
закопувати бочку з вином на день 
народження сина з тим, щоб вже 
вийшозши з «рожевого» віку, той 
почастував гостей вином на своєму 
весіллі.

Що ж, дійсно, традиція така є, 
Віковічна, стала. Але ж у виготов
лення того напою, так як ми у хліб 
в степовому краю, батьки вклали 
чимало праці, що, безумовно, 
зроблять і їх діти; То — симзолі 
А тут — одна пляшка за кілька 
карбованців, завірена печаткою

До речі, ота свято звалось.,, 
«звіздини». Хочеться запитати чи
тачів: чи згодні ви, аби вашу дити
ну «звіздили» з пляшкою, оказене- 
нею печаткою? Звичайно, ні. 
Один-два подібних елементи — і 
щирість та сердечність свята ста
ють показними.
■в ОДНОМУ районному центрі 
" стало традицією урочисто про
воджати юнаків до Радянської Ар
мії. Більша частина церемонії про
ходить в залі районного Будинку 
культури. Коли виступають учасни
ки воєн, працівники райкому пар
тії, комсомолу, то матері призовни
ків, всі присутні слухають затаму
вавши подих. Потім заходять

піонери, вітають майбутніх воїнів 
віршами, і піонервожата виголо
шує, що, за рішенням піонерської 
дружини місцевої школи, ХЛОПЦІВ 
прийнято о почесні піонери. В за
лі —. пожвавлення. Чи то люди ра
дісно зворушені такою честю, чи 
хтось мимоволі підрахував кіль
кість почесних піонерів, яка на
бігла за кілька років Існування 
традиції. Можна ожо сформувати 
дружину почесних піонерів, і кіль
кість їх ростиме п арифметичній 
прогресії.

Тут — та ж сама казенність. Ав
тори сценарію проводів не поду
мали про те, що в почесні піонери 
приймаються уславлені люди села 
чи міста, ті, кому юні вважають за 
честь пов’язати червоний галстук. 
А тут — почесть, поставлена на 
конвейєр.

Певні, що ні завтрашні солдати, 
ані школярі не відчули душевного 
трепету від цього ритуалу.
4 і ПОСТЕРІГАЄТЬСЯ ще один знач- 

ний недолік багатьох масових 
свят. Чимало читачів, мабуть, були

Є обласна комісія по впровадь 1 
женню нових свят та обрядів, є Бу
динок народної творчості. Але во-.і 
ни можуть лише дати кзаліфіко- . 
вані поради при складанні плану і е

і систвматичн?^РпСЛИ>,оть йоги — наполегливість 

додому все, що погано лежить. Зараз X досяг ви! 
У0иГмЖЛпопяпрП?, Займається самоспогляданням. 
У їй «ат попередньою слідства.

Щоб домогтись успіху, насамперед, слід навчи- 
рбвнеП сеоелнг° ди_хати- Є три види дихання: че- 
ревне, середнє і верхнє. Важливо знати, де і як 
самГия пп™°1пВИ стоїте перед виконробом, а озм 
саме на похмілля, ні в якому разі не користуйтесь Е'МвиДпЛаиННЯМ’ Певеходьте! на черепе вУк^ 
Пікша упадку ~~ на середнє. Перед жінкою в по- 
Д ^ш^-,-Итуац" дикати взагалі не рекомендується. 
Яг»„Хаите 3 ноханок> ніжно (ах!), перед виконро- 
НПТПІМ «ЛппЄННО (УХ!П), зустрівшись із людиною, 
^2^Л.,3аб ргуоали' Дихаите стомлено (ОХ..Э. На 
в падон, якщо ви взимку, захопившись підлідним 
нічогп и;°1И:ИЛИСЬа3 ополонці, порекомендувати 

йогн У таких випадках промов
ляють індійське слово «буль-буль».

ма>> Гппп°-ГуіТт?гРпи>ш<'Нобра > <бхУжангасана), «леле
ка» (падахастасана), «сукх-пурван». Піднпеслюю _яна^н^зив^ьс^Ж”- Є °дна "'««а е^рав., 
Голову І Ц°- Коли л'°Дииа стає на
Попеврптпти^ї^^Г Так’ сн'льни «И заманеться'. 
по?ГГиРногами їїпмЛ’ ЯНЩО вона влаштувалась 
догори ногами вдома, а не на роботі
ОсобливсИ%<иіоЧ ппИСКа’ Вивчайте її, засвоюйте. ?оавЛяним ЇЬОГ« ВИ малювались регбі,
трав я ним хокеєм, акробатикою, бігом від інфарк
ту, культуризмом, преферансом і таке інше Тоні у вас одним захопленням бу£° більше Я

Б. РЙТИНЧУК.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
НЕДІЛЯ, 28 ЛИСТОПАДА. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 
Ранкова гімнастика для ді
тей. (М). 9.15 — Новини. 
(М). 9.30 — Кольорове те
лебачення. Для дітей «Бу- 
дильнин». (М). 10.00 —
«Музичний кіоск». (М).
10.30 — Для юнацтва, 
«Планета «Онеан». (М).
11.30 — Наша афіша. (К).
11.35 — Унраїнсьне нольо- 
роае телебачення. «Дівчи
на і квітень». Вистава те
атру юного глядача ім. Ле
нінського комсомолу. (К). 
13.45 — Народний телеуні. 
верситет. (М). 14.30 — Кон
церт. (М). 15.00 — Для
воїнів Радянської Армії і 
Флоту. (Львів). 15.30 — Го
ворять депутати Верховної 
Ради СРСР. (М). 15.40 —
Кольорове телебачення. 
Клуб кінолодорожей. (М).
16.30 — За накресленнями
XXIV з’їзду КПРС. «Сіль-' 
сьні обрії». (К). 17.00 —
«Чиста криниця». (К). 18.00 
— Кольорове телебачення. 
МіжнароднГзмагання з фі-

. гурного катання. (М). 20.45

ни можуть лише дати кзаліфіко- . 
вані , .. ‘ ....
свята. Вони повинні узагальнювати 
га пропагувати досвід впроваджен
ня обрядів, а не створювати їх на 
голому місці.

Сама ж ідея та розробка по
винна, звичайно, належати жита» ’ 
лям села, робітникам підприєм
ства, тобто тим, кому й святку
вати. _ . _

Але ж, скажуть, поради добрі, а 
як кинешся до діла, гірше. Звідки 
взнати, як прадіди наші весели
лись, щоб і собі запозичити щось? 

Так, дійсно, щоб довідатись, з чо
го борщ їли, достатньо піти в му
зей та и подивитись на горщики. 
А от аби узнати, яких пісень тоді . 
співали, які танці танцювали — то 
немає такого музею. Із співами ще 
туди-сюди, можна, маючи час, по- 
шукати в бібліотеці обробки старо
винних пісень та щедрівок, а от з 
хореографією — взагалі кепсько.

Мабуть, необхідно створити і» 
області музей 
народної обря
довості, де в 
одне місце зби
рались би і за
писи старовин
них пісень, і кі
нострічки, н з 
яких зафіксова
но ритуальні 
танці і описи 
народних ззича- 
їв та обрядів. 
У такому музеї 
можна було б 
знайти все, що 
так необхідно 
кожному, хто 
розробляє сце
нарій свята.

У створенні та пропаганді навик 
обрядів можуть зарадити ще й ко- ’ 
лектизи художньої самодіяль
ності.

Будь-який новий обряд повинен 
спиратись на дазні народні звичаї. 
Це — одна із запорук його життє
здатності. Але життя зносить і свої 
корективи. Наприклад, сам по собі: 
увійшов у проведення весілля ри
туал покладання квітів до пам'ят
ників полеглим на війні. Коли, як 
не в такий напоєний почуттями 
день, молоді люди можуть краще 
зрозуміти ціну свого щастя

Не передбачалась народними 
весільними програмами і лялька.у 
шлюбному вбранні, яку зараз час
то садять на оповиту стрічнами 
«Волгу» з молодими. Приїжджають 
□они додому, і чекає та лялька 
свого майбутнього малого госпо
даря. Чудова деталь весілля, чи не 
гак?..

Хотілося б, щоб такі поправки 
враховувались при розробці сзяг- 
нових програм. Бо глибоке корін
ня і молоді пагони — це ж чи «а 
ознака живучості дерева?

М. ВІДЕНКО,
м. Кіровоград.

ПОЧЕСТІ
НА
КОНВЕЙЄРІ
ПІСЛЯ КІЛЬКОХ ВІДРЯДЖЕНЬ

свідками проведення у районах 
Дня молоді. Саме свідками, а не 
учасниками, бо проходять ці свята 
в більшості по одній програмі: на 
лісовій галявині або парковій пло
щі будується естрада. На ній ви
ступають самодіяльні художні ко
лективи. Зрозуміло, що нічого по
ганого о концерті не було б, якби 
програма свята тим не вичерпува
лась. Щоправда, окрім сцени, є ще 
багато кіосків з різними ласощами; 
від солодких до гірких, до всі, ко
му не до вподоби співи, можуть 
тут задовольнити свої «духовні» 
потреби.

Немає необхідності доводити 
хибність такого «методу». Крім 
стандартності, їх характеризує ще 
одне, статичність. А дійсно народ
ним, масовим святам якраз прита
манний рух, колективні захоплю
ючі танці, ігри. Згадаймо новорічні 
свята або проведення свята Івана 
Купала. У таких подій «свідків» 
нема. Всі — учасники.

У зв’язку з цим виникас питання: 
кому ж готувати нові свята та 
впроваджувати обряди? Кому ро
бити їх захоплюючими, своєрідни
ми і неповторними?

Неможливо вказати конкретну 
організацію, яка за кілька днів 
введе певне свято в традицію, 
розпише до коми сценарій та й 
віддасть його людям, святкуйте, 
мовляв.

ЧИТАЧУ, ТИ ХОЧЕШ ЗАПЕРЕЧИТИ АВТОРУ 
ЦІЄЇ СТАТТІ?

— Програма «Час». (М). 
22.15 — Кольорове телеба
чення. Художній фільм 
«Пан Володиєвський».2 се
рія. (М). 23.15 — Новими. 
(М). 23.35 — Телеогляд «Ка
русель». (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. Ен
ран студента - заочника. 
Другий курс. 17.00 — Ан
глійська мова. Вища мате
матика. Фізина. Марксист
сько-ленінська філософія. 
Теоретична механіка. Ні
мецька мова. 19.00 — Ху
дожній телефільм «Зелене 
чудовисько». З серія. (К). 
20.30 — «На добраніч, ді- 
тиі». (Н). 20.50 — Дж. Пріс- 
тлі — Вулиця Ангела». 
Телеспектакль. (К).

ПОНЕДІЛОК, 29 ЛИСТО
ПАДА. ПЕРША ПРОГРА
МА. 11.00 , Телевісті.
(К). 11.10 — 'Народний' те- 
леуніверситет. Факультет 
економічних знань. XXIV 
з’їзд КПРС про завдання 
економічної політини пар
тії. (К). 11.40 — Художній 
фільм «Дев’ять днів одного 
року». (К). 16.50 — «Насе-і 
ленню про цивільну оборо
ну». (К), 17.10 — Виступ

Генерального консула Со
ціалістичної Республіки 
Югославії у Києві т. Врой* 
но Андріяшеейча. 17.40 —. 
Телевісті. (К). 18.00 - Рес
публіканська фізиио-мате- 
матична школа. (К). 18.30
— Українське
телебачення. .
«Олівець • Малювоць». (К). 
19.00 — «Від понеділка до 
понеділка». (К). tS.CS 
«Кают-компанія «Глобус». 
(Одеса). 19.45 — Естрадний 
нонцерт. (Львів), 20.15 —. 
Кольорове телебачення. 
Чемпіонат СРСР з хонея: 
«Динамо» (М) — «Спартак» 
(М). 21.45 — Програма
«Час». (М). 22.15 — Худож
ній фільм «В степах Украї
ни». (К). 23.55 — Телевіс
ті. (К).

ВІВТОРОК, ЗО ЛИСТОПА
ДА. ПЕРША ПРОГРАМА. 
11.00 — Телевісті. (К). 11.10
— Телефільм «Директор
Магнітим». (К). 11.35 —
Шнільний енран. Фізика 
для учніз 8 класу. «Сили 
природи»/ 16.55 — Наші 
оголошення. (Кіровоград).

кольорово гт~ ---------------------------
Для дітей. \ОПИС r.v _ ,

?3-00 ~~ Хроніка тижня, 
19.15 — (Кіровоград). 17.10 - На -

головних напрямках п’яти
річки. «Дружніосьиий фар
фор». (Доноцьн). 17.40 —: 
Телевісті. (Н). 18.00 — Про
грама передач. (К). 18.10 —: 
Кольорове телебачення. 
Мультфільм «Балерина на 
кораблі». (К). 18.30 - Ле
нінський університет міль
йонів. (М). 19.00 — «Ви нам 
писали». (К). 20.10 - Кон
церт заслуженого колекти
ву Української PCP «Трем
біта». (М). 21.00 - Програ
ма «Час». (М). 21.30 —!
Художній телефільм «Вся

«СІВАЧ» ЗАПРОШУЄ!
Завтра в приміщенні міської бібліотеки 

50-річчя Жовтня (вуя. Башкирська, № 1-А) зідбї 
деться заняття молодіжної літературної студії «гї ■ач». Початок о 16-й годині. Р Туд" ,<СІ*

поетичного

"л

Редактор в, ПОГРІБНИЙ.
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