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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО СПІЛЬНЕ УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС, ВЕРХОВПОЇ РАДИ
СОЮЗУ PCP І ВЕРХОВНОЇ РАДИ РРФСР

"V Москві, в Кремлівському палаці з'їз
дів, 22 грудня 1972 року тривало спільне 
урочисте засідання Центрального Ко
мітету КПРС, Верховиої Ради Союзу PCP 
і Верховної Ради РРФСР, присзяченє 50- 
річчю утворення Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік.

Засідання відкрилось с 10 годині ран
ку. Головував член Політбюро ЦК КПРС, 
Голова Президії Верховної Ради СРСР 
тов. М. В. ПІДГОРНИ«.

З вітальною промовою від Казахської 
Радянської Соціалістичної Республіки за
ступив перший секретар ЦК Компартії 
Казахстану тов. Д. А. КУНАЄВ.

Потім виголошує промову палко зуст
рінутий учасниками урочистого засідан
ня генеральний секретар Центрального 
Комітету Комуністичної партії Чехосло- 
ваччини тов. Густас ГУСАК.

Далі з вітальною промовою від Гру
зинської Радянської Соціалістичної Рес
публіки виступив перший секретар ЦК 
Компартії, Грузії тов.Е. А. ШЕВАРДНАД- 
ЗЕ.

Палко зустріли учасники урочистого 
засідання виступ першого секретаря 
Центрального Комітету Комуністичної 
Л^^тіі Куби, прем’єр-міністра революцій
ного уряду тов. Фіделя КАСТРО РУС.

З вітальною промовою від Азербай
джанської Радянської Соціалістичної Рес
публіки виступив перший секретар ЦК 
Компартії Азербайджану тов. Г. А. АЛі- 
ЄВ.

Учасники урочистого засідання папко 
вітали міністра закордонних справ Тим
часового революційного уряду Респуб
ліки Південний В'єтнам тов. НГУЄН ТХІ 
БІНЬ, яка виступила з проникливою про
мовою.

З вітальною промовою від Литовської 
Радянської Соціалістичної Республіки ви- 
ступиз перший секретар ЦК Компартії 
Литви тов. А. Ю. СНЕЧКУС.

Палко зустріли учасники урочистого 
засідання виступ першого секретаря 
Центрального Комітету Угорської соціа
лістичної робітничої партії тов. ЯНО11ІА 
КАДАРА.

Потім з вітальною промовою від Мол
давської Радянської Соціалістичної Рес
публіки виступив перший секретар ЦК 
Компартії Молдавії тов. І. І. БОДЮЛ,

Далі виголошує промову, палко зуст
рітий учасниками урочистого засідан- 
HAf перший секретар Центрального Ко
мітету Болгарської комуністичної партії, 
голова Державної Ради Народної Рес
публіки Болгарії тов. Тодор ЖИВКОВ.

МОСКВА. (ТАРС). 22 грудня 
в Кремлівському Палаці з’їздів 
тривало спільно урочисте засі
дання Центрального Комітету 
КПРС, Верховної Ради СРСР і 
Верховної Ради РРФСР, при
свячене 50-річчю утворення 
Союзу Радянських Соціалістич
них Республік.

З почуттям гордості за до
сягнення радянського народу 
сприйняли всі присутні в залі 
Палацу з’їздів доповідь Гене
рального секретаря ЦК КПРС 
Леоніда Ілліча Брежнєва, в якій 
глибоко розкрито величезну 
роботу Комуністичної партії по 
створенню, розвитку і зміцнен
ню Союзу Радянських Респуб- 
Г’^-яскраво показано великі 
досягнення всіх народів і на
ціональностей країни.

Грандіозні звершення радян
ського народу за минулі пів
століття. У 320 разів зріс за
гальний обсяг промислової 
продукції; навіть порівняно з 
1940 роком її випуск збіль-

З вітальною промовою від Латвійської 
Радянської Соціалістичної Республіки, 
виступив перший секретар ЦК Компартії 
Латвії тов. А. Е. GOCC.

Палко зустріли учасники урочистого 
засідання виступ генерального секрета
ря Румунської комуністичної партії, го
лови Державної Ради Соціалістичної Рес
публіки Румунії тов. Нікопас ЧАУШЕСКУ.

Далі з вітальною промовою від Кир
гизької Радянської Соціалістичної Рес
публіки виступив перший секретар ЦК 
Компартії Киргизії тов. Т. УСУБАЛІЄВ.

Учасники засідання палко зустріли ви
ступ члена політичного комітету Центра
льного Комітету Трудової партії Кореї, 
секретаря Центрального Комітету Тру
дової партії Кореї, голови Президії Вер
ховних народних зборів Корейської На
родно-Демократичної Республіки тов. 
ЦОЙ ЄН ГЕНА.

З вітальною промовою від Таджицької 
Радянської Соціалістичної Республіки ви
ступив перший секретар ЦК Компартії 
Таджикистану тов. Д. РАСУЛОВ.

Далі виголосив промову, палко зуст
рінутий учасниками засідання, заступник 
голови Президії Соціалістичної Федера
тивної Республіки Югославії гов. Рато 
ДУГОНИЧ.

Учасники засідання палко зустріли ви
ступ першого секретаря Центрального 
Комітету Монгольської народно-револю
ційної партії, ГотювцРади Міністрів /Лон- 
гольської Народноі^-Республіки тов. 
Юмжагійна ЦЕДЕК5АЛА.

Під музику, карбованим кроком, з бо
йовими, овіяними славою прапорами, до 

-залу входить делегація Радянської Армії 
і ВійськоБо-Морського Флоту. З щи
рим привітанням від імені всіх ноїнів Ра
дянської Армії і Флоту до учасників уро
чистого засідання звертається командир 
танкового полку підполковник А. В. ЗЛО
ВІМ.

Палко зустріли учасники урочистого 
засідання виступ міністра, генерального 
секретаря уряду Республіки Чілі Ернана 
Дель КАНТО.

Потім з вітальною промовою від Вір
менської Радянської Соціалістичної Рес
публіки виступив перший секретар Цен
трального Комітету Компартії Вірменії 
тов. А. Є. КОЧИНЯН.

Учасники урочистого засідання палко 
зустріли виступ генерального секретаря 
Італійської комуністичної партії тов. Енрі- 
ко БЕРЛІНГУЕРА.

З вітальною промовою від Туркменсь
кої Радянської Соціалістичної Республі
ки виступив перший секретар Централь-

Назустріч комунізму
шився в 14 разів. Створене й 
успішно розвивається соціа
лістичне сільське господарство.

За останні три десятиріччя 
більш як вчетверо зросли ре
альні доходи населення. У ба
гато разів помножилося число 
людей з вищою і середньою 
освітою. Порівняємо: на почат
ку двадцятих років у республі
ках Середньої Азії, наприклад, 
до 96 процентів населення бу
ло неписьменним... Звичайне 
для старої Росії поняття від
сталої окраїни перестало існу
вати. Це — чудове досягнення 
ленінської національної політи
ки нашої партії.

Промовці, які виступають на 
урочистому засіданні, відзнача
ють, що всі радянські люди, в 
якому б куточку нашої Вітчиз
ни вони не жили, цілком і пов-

ністю схвалюють, активно під
тримують політику Комуністич
ної партії і безустанно пере
творюють її в життя.

Представники союзних рес
публік, які виступають на засі
данні, запевняють ленінський 
Центральний Комітет КПРС у 
тому, що робітничий клас, се
лянство, інтелігенція країни 
не пошкодують сил для розв я- 
зання грандіозних завдань, по
ставлених XXIV з їздом партії.

Спільність інтересів і цілей, 
духовне споріднення і взаємна 
підтримка народів —• характер
ні риси радянської дійсності. 
Один з промовців, пеоший сек
ретар ЦК КП Узбекистану Ш. Р. 
Рашидов так сказав про це: «У 
світі немає нічого сильнішого 
ВІД дружби радянських наро
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ного Комітету Компартії Туркменистану 
тов. М. ГАПУРОВ.

Палко зустріли учасники урочистого 
засідання виступ генерального секрета
ря Комуністичної партії Сполучених Шта
тів Америки тов. Геса ХОЛЛА.

Потім виголосив промову палко зуст
рінутий присутніми перший секретар 
Центрального Комітету Комуністичної 
партії Уругваю тов. Родней АРіСМЕНДІ.

Далі з вітальною промовою від Естон
ської Радянської Соціалістичної Респуб
ліки виступив перший секретар Центра
льного Комітету Компартії Естонії тов. 
І. Г. КЕБІН.

Папко зустріли учасники урочистого 
засідання виступ віце-президента Рес
публіки Індія, доктора Гопала Сварупа 
ПАТХАКА.

Потім виголошує промову палко зуст
рінутий присутніми голоза Комуністич
ної партії Фінляндії тов. Аарне СААРІ- 
НЕН.
Учасники урочистого засідання палко ві

тали голеву Комуністичної партії Іспанії 
тов. Долорес ІБАРРУРІ, генерального сек
ретаря Всесвітньої Федерації профспі
лок тов. П’єра ЖДНСУСА, голову Націо
нальної ради Комуністичної партії Індії 
тов. Шріпада Амріта ДАНГЕ, керівника 
партійно-урядової делегації Сірійської 
Арабської Республіки, заступника гене
рального секретаря Партії арабського 
соціалістичного відродження Мухамме
да Джабера БАДЖБУДЖА, заступника 
прем’єр-міністра Арабської Республіки 
Єгипет Мухаммеда Абдалла МЕРЗаБА- 
НА, керІЕника-паргійно-урядової делега
ції Іракської Республіки, члена регіона
льного керівництва Партії арабською со
ціалістичного відродження, члена Ради 
революційного командування, міністра 
охорони здоров'я тсв. Іззата МУС1АФУ, 
члена Революційної Ради Алжіоської На
родної Демократичної Республіки Бенд- 
жедіда ШАДЛІ, генерального секретаря 
Африканської партії незалежності Гві
неї і осі ровів Зеленого Мису топ. Аміл- 
кара КАБРАЛА, які виступили з промова
ми.

Учасники урочистого засідання з ве
ликим піднесенням одноголосно прий
мають звернення «До народів світу».

На цьому спільне урочисте засідання 
Центрального Комітету КПРС, Верховної 
Ради СРСР і Верховної Ради РРФСР, 
присвячене 50-річчю утворення Союзу 
Радянських Соціалістичних республік, 
оголошується закритим.

дів, вона твердіша від алмаза, 
міцніша від граніту, чистіша 
джерельної води, вона гаряча 
і світла як само сонце. А в 
братерській дружбі — нездо
ланна сила наших народів, за
порука наших майбутніх пере
мог».

На урочистому засіданні від 
усіх союзних республік висту
пили Голова Ради Міністрів 
РРФСР М. С. Соломенцев, пер
ший секретар ЦК КП України 
6. В. Щербицький, перший сек
ретар ЦК КП Білорусії П. М. 
Машеров, перший секретар ЦК 
КП Казахстану Д. А. Кунзєв, 
перший секретар ЦК ЧП Грузії 
Е. А. Шеварднадзе та інші.

Палко зустрінуті учасниками

(Закінчення на 2-й стор.)

РОЗПОВІДАЄ ПЕРШИЙ СЕКРЕТАР 
ЦК ЛКСМУ

А. М. ГІРЕНКО
Разом з усіма трудящими багатонаціональної 

соціаліспічної Батьківщини з великим трудовим І 
політичним піднесенням зустрічають півстолітній 
ювілей Союзу РСР комсомольці і молодь Радянсь
кої України.

Юнаки і дівчата глибоко усвідомлюю і ь: все» 
що_ надане їм сьогодні — ііаііперсдовішіїй суспіль« 
лий лад, радість творчої праці, впевненість у завт
рашньому дні, — пов'язане з успіхами соціаліс
тичного оудівництва в СРСР, з мудрою національ
ною політикою КПРС, завойованою завдяки вели
кій співдружності нароцв.

Яку ідейно-виховну роботу по форму* 
ванню у молоді рис патріотів-інтернацю* 
налістів проводять комсомольські органі
зації республіки?

Виступаючи на урочистому засіданні, присвяче
ному ьи-річчм/ утворення Союзу Радянських Соці
алістичних Республік, Генеральний секретар ЦК 
КПРС Л. 1. Брежнєв сказав: «Розв язуючи питан
ня дальшою розвитку країни по шляху, намічено
му Леніним, партія надав великого значення 
справі постійного, систематичного і глибокою ви
ховання всіх громадян Радянською Сидізу в дусі 
інтернаціоналізму і радянського патріотизму. Ці 
два поняття становлять для нас нерозривне ціле».

Формуванню наукового снітогляду сприяє ді
яльність комсомольських політгуртків і теоретич
них семінарів, якими охоплено понад півтора 
мільйона молодих виробничників, проведення ле
нінських читань, уроків, вивчення суспільних на
ук в учбових закладах. Ь цьому році темі «Утво
рення і розвиток СРСР — торжество ленінської 
національної політики» були присвячені перші по- 
літзанпття. В усіх комсомольських організаціях 
проведено Ленінський урок «Ми — патріоти, інтер
націоналісти».

Важливе місце в патріотичному та ініериаціо- 
нальному вихованні молоді займає широка про
паганда славних традицій Комуністичної партії, 
радянського народу. Ленінською комсомолу, ма
совий рух слідопитів народного подвигу, ііід деві

зом «союз нерушимий!» проходить шостий стан 
Всесоюзного походу дорогами слави оаючів, при
свячений SG-річчю сРсР. У містах і селах створе
но постійно діючі лекторії, кніслскторії «У сузі
р'ї радянських респуолік», «У дружи! наша си
ла», проводяться дні і тижні братніх республік, 
тематичні вечори, читацькі конференції.

Дальшому поглибленню патріотичною та ініер- 
націоналіїного виховання молоді, підвищенню її 
трудової і іромадсько-політичпої активносії спри

яє всесоюзний фестиваль радянської молоді, при
свячений sü-річчю утворення сРСР, який прохо
дить на кожному підприємстві, в колгоспі, уста
нові, навчальному закладі. В цьому свяп орга
нічно поєднуються ударна праця на блаїо Бать
ківщини, громадсько-політична і культурна роио- 
та. Стартувавшн в день радянської молоді, фес
тиваль завершиться в червцеві дні 1973 року і 
стане оглядом досягнень усіх комсомольських ор
ганізацій, кожною комсомольця в праці, навчанні, 
оьороііію-масовіи роооті, художній творчзеті І 
спорті.

розкажіть, будь-ласка, при узи дружби, 
що зв'язують українських юнаків і дівчат 
з їх ровесниками з братніх республік.

Дружба і співробітництво юних особливо яскра
во проявляються в їх спільній праці на благо 
Батьківщини. В ході соціалістичного змагання 
проводяться трудові естафети, переклички КОМ
СОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ колективів споріднених 
міст, районів, областей, здійснюється дійове шеф
ство над виконанням замовлень братніх респуб
лік. Так, молоді робітники київською авіаційно
го заводу змагаються з своїми друзями з спорід
нених підприємств .Москви, Горькою, Тбілісі, Таш- 
кента. ,

З ініціативи молодих металургів України прове
дено змагання за право зварити ювілейну плавку 
дружби, в якому взяли участь молоді сталевари 
міст Москви, Чсреповцл, Дніпропетровська, Дніп» 
родзержниська, Жданова, Запоріжжя, Руставі 
Грузинської PCP, іеміртау Казахської РсР, Ліє
паї Латвійської РСР тз інших.

Справжніми маяками трудовою ûp.trepttua ста
ли ударні комсомольські будови. Щороку тисячі 
молодих посланців України виїздять на новобудо
ви Радянською Союзу, а посланці інших респуб
лік прибувають до нас. Іільки па спорудженні 
Запорізької ДРЕС працюють представники 36 на
ціональностей. и

Півтори тисячі молодих механізаторів Ук
раїни допомагали збирати врожай на полях 
Казахстану. Широко відомі славні діла студент
ських будівельних загонів України. D ювілейному 
році 90 тисяи посланців наших вузів і технікумів 
залишили свої трудові автографи в Тюменській, 
Смоленській, Кустанайській, Оренбурзькій і Тур« 
гайській областях, у Калмицькій і Дагестанській 
ЛРСР, Туркменській РСР, на Україні.

Якими успіхами в праці і навчанні зуст
річають півстолітній ювілей Союзу РСР 
комсомольці і молодь України?

Юнь республіки бере активну участь у всена
родному соціалістичному змаганні за успішне ви
конання рішень XXIV з’їзду КПРС, завдань де
в’ятої п’ятирічки. 5 мільйонів молодих виробнич
ників, включившись у патріотичний рух «П’яти
річці —• ударна праця, майстерність і пошук мо
лодих», борються за підвищення ефективності сус
пільного виробництва і продуктивності праці, 
прискорення темпів науково-технічно-'о прогресу, 
використання всіх резервів виробництва.

Ось трудовий раїюрт молодіжною колективу, 
очолюваного Героєм Соціалістичної Праці, лауре
атом премії Ленінською комсомолу Василем Мо
торним з колгоспу «Зоря комунізму? Новоархан- 
гельського району Кіровоградської області. Зі
брано по 56,7 центнера зернових на плоші 719 
гектарів, зокрема по 106 центнеріз кукурудзи на 
кожному з 145 іекгарів і по 517 центнерів цукро
вих буряків на 322 гектарах.

Більш як 8 тисяч комсомольсько-молодіжних ко
лективів достроково, до 55-ї річниці Великого 
Жовтня, виконали соціалістичні зобов’язання па 
честь 50-річчя утворення СРСР. У нииі.і.ньому 
році молоді трудівники дали країні пана і план 
близько ста тисяч тонн сталі і прокату, понад два 
мільйони тони вугілля І багато іншої продукції. 
773 комсомольські ланки виростили на кожному 
гектарі пз 400 і більше центнерів цукоовнх буря
ків, 466 молодіжних колективів у тварнпишиві ДО
СПІЛИ тритисячних надоїв молока.

У багатогранності справ, у високому натріоіич- 
ному піднесенні, трудовому ентузіазмі, з яким 
молодь зустрічає знаменний ювілей, яскраво ви
являються обличчя нашого молодого сучасника, 
ного глибока ідейна пеоеконаиість, беззазігна від
даність ленінській партії, готозиість віздати неї 
свої сили, знання, енергію великій справі будів
ництва комунізму.
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М А З У С Т РІЧ КОМУНІЗМУ
(Закінчення. Гіоч. на 1-й стор.). 
урочистого засідання виступи
ли глави партійно-державних 
делегації соціалістичних країн, 
комуністичних і робітничих пар
тій товариші Є. Терек, М, Хо
неккер, Г. Гусак, Ф. Кастро, 
Ж. Марше та інші.

Ось кілька слів з цих висту
пів. Товариш Єдвард Терек: 
«Уже півстоліття Радянський 
Союз є центром усіх револю
ційних перетворень, що зміню
ють обличчя сучасного світу і 
характеризують собою нову 
епоху в житті людства».

Товариш Жорж Марше: «Ва
ша партія — це партія, яка 
привела до перемоги першу □ 
історії соціалістичну револю
цію і побудувала першу □ сві
ті соціалістичну державу... Ке
рований нею Радянський Союз 
е безперечно головною бойо
вою силою в боротьбі з імпе
ріалізмом».

З братерським привітанням 
від народу ДР8 до Комуністич
ної партії Радянського Союзу, 

всього радянського нзроду, із 
словами вдячності за підтрим
ку і допомогу в боротьбі з 
американською агресією звер
нувся тов. Чионг Тінь. Учасники 
засідання палко вітали пред
ставника мужнього народу, 
який бореться за свою свобо
ду і незалежність.

Учасників урочистого засі
дання вітала делегація славної 
радянської молоді — комсо
мольці і піонери з усіх союз
них республік. Посланці радян
ської молоді висловили синів
ську подяку Батьківщині, пар
тії, народові за постійне піклу
вання про підростаюче поко
ління, запевнили Комуністичну 
партію Радянського Союзу та 
її ленінський Центральний Ко
мітет у вірності ідеалам кому
нізму. Вони вручили Генераль
ному секретареві ЦК КГІРС то
варишеві Л. І. Брежнєву рапорт 
Ленінського комсомолу, в яко
му розповідається, як усі ці 
50 років комсомол йшов за 
партією, був її вірним і бойо

вим помічником, про безмежну 
любов і відданість радянської 
молоді Комуністичній партії.

Тепло зустріли присутні ви
ступ члена КГІРС з 1915 року, 
делегата Першого Всесоюзного 
з’їзду Рад В. П. Виноградова. 
Схвильовано прозвучали мою 
слова: «Слухаючи доповідь, 
мимоволі пригадуєш героїчні 
сторінки з життя нашої вели
кої Батьківщини. Разом з краї
ною прожиті часом нелегкі, 
але прекрасні роки... Мені, ста
рому комуністові, особливо 
приємно усвідомлювати, що 
через усі роки боротьби і пе
ремог наша велика партія про
несла вірність ленінізмові. Сьо
годні, яку б сторону нашого 
життя ми не взяли, скрізь ми 
бачимо живе втілення ленін
ських заповітів».

Під звуки маршу в зал Па
лацу з’їздів під бойовими пра
порами увійшли представники 
славних Радянських Збройних 
Сил — сини всіх братніх наро
дів великої держави, Зоїни Ра

дянської Армії і Зійськово- 
Морського Флоту вітали учас
ників урочистого засідання. 
«Ми безмежно пишаємося 
тим, — говориться у привітан
ні воїнів, — що радянська краї
на втілює в собі монолітну єд
ність і дружбу вільних народіа, 
які будують комунізм. Подібно 
до того, як могутні дерева усім 
своїм корінням входять у зем
лю, що їх живить, так наша 
армія і флот нерозривно злиті 
з багатонаціональним радян
ським народом. У них одні ці
лі, одні помисли і прагнення. 
У них спільні невичерпні дже
рела богатирської сили, доб
лесті І слави — соціалістичний 
лад, непорушне братерство 
всіх народів нашої країни і 
мудре керівництво Комуністич
ної партії».

Захисники Союзу PCP уро
чисто обіцяють і далі разом з 
братами по зброї —> воїнами 
армій братніх соціалістичних 
країн надійно охороняти вели
кі завоювання соціалізму і ко
мунізму, гідно виконували свій 
патріотичний та Інтернаціо
нальний обов'язок.

На адресу ЦК КПРС,.Верхов

ної Ради СРСР, Ради Міністрів 
СРСР, президії спільного уро
чистого засідання надійшли 
численні привітання, поздоров
лення і трудові рапорти від 
партійних, радянських і проф- '1 
спілкових органів, колективі» " 
промислових підприємств і ус
танов, будов, колгоспів і рад
госпів, воїнів Радянської Армії 
і Флоту, наукозих закладів І 
творчих організацій, комсо
мольців і молоді, від трудящих 
нашої країни.

Учасники урочистого засідан
ня одностайно прийняли звер
нення «До народів світу».

Урочисте засідання оголо
шується закритим. Звучить ве
лична мелодія Гімну Радян
ського Союзу.

Святкування 50-річчя утво
рення Союзу PCP у Москві 
яскраво продемонструвало 
всьому світові велич успіхів 
єдиної багатонаціональної Ра
дянської держави, величезний 
авторитет ленінської політики 
Комуністичної партії і Радян
ської держави, що служить 
справі робітничого класу і всіх 
трудящих, справі соціалізму, 
справі миру в усьому світі. >

ПРАЦЕЮ ЗВЕЛИЧУЄМО ВІТЧИЗНУ
ГРУПКОМСОРГ комсомольсь

ко-молодіжної бригади кол
госпу імені Куйбишева Валерій 
Легкошерст працює на своєму 
Т-74 без ремонту вже три роки. 
За період експлуатації виробив 
понад 5000 гектарів умовної 
оранки, зекономив 4200 кілогра
мів пального. Завдяки своєчас
ному та якісному обслуговуван
ню машина знаходиться в хоро
шому стані, і юнак робить все, 
аби без ремонту на ній працю
вати ще рік.

Приклад з Валерія беруть й 
Інші трактористи. Бережливе 

ВЕРШИ ІРИКЛЙА
ИДИ ГРИМЙЕОРГ
О ХОЧ Є ПІДСТАВИ ДЛЯ СКАРГИ
О ЯКЩО РЕМОНТНА ЛАНКА ПОСТІЙНА 
О ОДИН ТРАКТОР ТРИ РОКИ

НЕ ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ.
А ЯКБИ І00 ТРАКТОРІВ!..

ставлення механізаторів до сіль
ськогосподарських машин, уміла 
експлуатація, своєчасний ре- 
'монт інвентаря, лише за де
сять місяців нинішнього року 
Дали а бригаді економію на ре
монтах і техоглядах 2070 карбо
ванців, 13878 кілограміз пально
го.

Умови для ремонту в бригаді 
Не ідеальні. Майстерня невелика, 
на повністю обладнана потрібним 
оснащенням. Та успіх будь-якої 
справи, як відомо, вирішують 
Люди. В бригаді заздалегідь 
склали графік ремонту машин, 
Створили постійну ремонтну лан
ку, до якої увійшли слюсар Ан
дрій Легкошерст, електрозвар
ник Іван Сніжко, коваль Йосип 
Лакотош. У період розгорнуто
го ремонту до ланни були залу
чені механізатори, не зайняті на 
виконанні польових робіт. З най
кращого боку зарекомендували 
себе на ремонтних роботах ком
сомольці Михайло Щербина, Ми
кола Артеменко, Василь Воло- 
венко, Віктор Легкошерст.

Ще на ниві збирали урожай 
Кукурудзи, цукрових буряків, а 
На грунтові профільні майданчи
ки вже стали перші агрегати. І 
хоч юнаки зобов’язалися від
ремонтувати всі грунтообробні 
Машини до 25 грудня, зробили 
це вони набагато раніше. На лі
нійці готовності — 21 культива
тори, 9 плугів, 14 сіззлок, 4 
зчіпки, 6 лущильників, 7 котків, 5 
жатки, 160 борін. Готові до ро
боти зернові комбайни. Лишило
ся відремонтувати два кукуруд
зозбиральних і один буряковий.

<У бригаді 15 тракторів. Ремон

ту потребують п’ять. Три з них 
вже відправлено до районного 
відділення «Сільгосптехніки» чет
вертий ладнають в майстерні, а 
коли вийдуть з ремонту інші 
машини до відділення «Сільгосп
техніки» буде направлено і п'ятий 
трактор.

У господарстві добре збері
гають техніку. Всі машини і аг
регати поставлені на грунтові 
профільні майданчики, с необ
хідна кількість надійних підста
вок, після ремонту всі машини 
пофарбовано.

Все це переко
нує, що до рубе
жів, намічених на 
третій рік дев'ятої 
п'ятирічки молоді 
механізатори бе
руть хороший роз
гін. Вони зобов’я
залися виростити 
по 36 центнеріа 
зернових на круг, 
на кожному гекта
рі. А ланки, якими 
керують Віктор 
Бударний та Ми
кола Бородавка, 
планують на знач
них площах вирос
тити 100-центнер- 
ний урожай кача
нистої.

НЕПОГАНО зберігають техні
ку і в колгоспі імені Улья- 

нова. Ми побували на польово
му стані бригади № 3. Відремон
товані машини стоять на май
данчиках із твердим покриттям. 
Тут е приміщення для зберіган
ня акумуляторних батарей, об
ладнана ванна для втулочно-ро- 
ликових ланцюгів. Зразкове 
нафтогосподарство з під'їзними 
шляхами.

Та справи з ремонтом були б 
кращими, якби тут створили по
стійну ремонтну ланку. На ліній
ку готовності ще не поставлено 
три котки і три культиватори. В 
бригаді не вирішене питання спе
ціалізованого технічного обслуго
вування кваліфікованим майстром- 
наладчиком.

Становище з підготовкою тех
ніки в названих колгоспах ха
рактерне для багатьох госпо
дарств району. Сьогодні механі
затори мобілізують всі сили, щоб 
закінчити ремонт грунтооброб
них машин достроково.

В бригадах панує трудове підне
сення. Третій рік п’ятирічки — ви
рішальний! Виростимо дорідний 
□ рожайі Так відповідають олек
сандрійські механізатори на висо
ку оцінку праці, яку дав Л. І. 
Брежнєв у доповіді на засіданні, 
присвяченому 50річчіо утворення 
СРСР.

Рейдова бригада: А. КРІ
ВЕЦЬ, член районного штабу 
«Комсомольського прожекто
ра, I. ПЕТРОВ, інструктор 
райкому комсомолу, 16. ЛІ* 
ВАШ ПИКО В, спецкор «Моло
дого комунара», 
Олександрійськнй район. 

"О УРХЛИВО пройшли відкриті 
комсомольські збори в По- 

пельнастівській середній школі. 
Розглядалося одне питання: 
обговорення зверненая учас
ників зборів комсомольського 
активу Новомиргородського 
району до всіх комсомольців і 
молоді, піонерів і школярів 
облзсті включитись у боротьбу 
за нагромадження і збережен
ня вологи. 1000 щитів вирішили 
виготовити майбутні хлібороби 
підшефному колгоспові імені 
Шевченка. Створено штаб (на
чальник — десятикласник Ана
толій Гіовстемський), розроб
лено умови соціалістичного 
змагання між класами, окреми
ми школярами.

Комсомольці колгоспу імені 
Шевченка, які були присутні на

ЗОЯ ПАПІР
НИК працю» Ін
женером Долин- 
ської районної 
друкарні. Ком
сомолка — ак
тивний член
редколегії стін
нівки, член міс
цевкому. І а то
му, що друкарня 
займав одне з 
перипік місць п 
області, чимала 
заслуга молодо
го спеціаліста. 
Фото II. АРЧІЬ 
КО В А.

ГОТОВІ ЗУСТРІТИ
ВЕЛИКИЙ СНІГ

зборах, розповіли школярам 
про заходи, розроблені коміте
том комсомолу господарства. 
Юнаки і дівчата села вийдуть 
на недільник, виготовлятимуть 
щити, транспортуватимусь їх на 
поле.

Почин новомиргородціз під
тримано. Піонери і комсомоль
ці всіх шкіл, сільська молодь 
включились у соціалістичне 
змагання за нагромадження і 
збереження вологи, проводять 
суботники і недільники. Най
більше щитів, 15G0, виготовили 

Фото В. КОВПАКА.

комсомольці колгоспу «Ленін
ським шляхом». По 1200 — а 
колгоспі імені Кірова, імені 
Фрунзе, імені Ульянова, по 
1100 — в колгоспі імені XIX 
з'їзду КПРС, імені Свердлова, 
імені Щорса. А всього в гос
подарствах району є вже бли
зько 13 500 щитів.

С. ЗОЗУЛЯ, 
інструктор відділу шкіл.

1. ПЕТРОВ, 
інструктор відділу комсо
мольських організацій Олек
сандрійського РК ЛКСМУ.

Всесоюзним 
комсомольським 

зборам 
рапортуємо:

ВЖЕ. СЬОГОДНІ МЕХАНІ
ЗАТОРИ РАДГОСПУ ІМЕ
НІ РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ 
БОБРИНЕЦЬКОГО РАЙО
НУ ДБАЮТЬ ПРО УРО
ЖАИ НАСТУПНОГО РО
КУ. ВОНИ ПОСТАВИЛИ 
нл лінійку готовнос
ті ВСІ ГРУНТООБРОБНІ 
МАШИНИ. ЧАСТІШУ КОМ
БАЙНІВ.

НА ФОТО: МЕХАНІ
ЗАТОР МИКОЛА ІВАНЬ- 
КО, МЕХАНІК ПЕРШОГО 
ВІДДІЛКУ МИК О Л А 
ЖМУР ТА ГОЛОВНИН ІН
ЖЕНЕР ГОСПОДАРСТВА 
СТАНІСЛАВ БАКПІ ОГЛЯ- 
ДАЮТЬ ЯКІСТЬ .РЕМОІІ- * 
ТУ СІВАЛОК.



26 грудня 1972 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР" ----------- З опор, ———

■ТАМ, де є взаємодія комсо
мольського зктиву І місце

вої преси, життя комсомо
лі? постає на сторінка х 
періодичних видань в усій 
багатогранності. П р и к л а- 
дом таких зв’язків може бути 
Олександрійська районна газе
та «Вперед». Але, на жаль, е й 
інші приклади. За н ять остан
ніх місяців — одна молодіжна 
Сторінка, лише один виступ 
секретаря первинної комсомо
льської організації, два матері
али одного й того ж працівни
ка райкому комсомолу... Це в 
Новомиргородській газеті «Чер
вона зірка».

ІІа висвітленні комсомольсь
кого жигтя цими двома газета-

справи, а лишилась ііркота в сср- 
Ц' Дівчини говориться відкрито. Та- 
кнн виступ змусить вжити термінових заходів.

ГЛЗЕТІ ОДНОГО РАЗУ
ЗАЯВИЛАСЯ «КОМСОМОЛЬСЬКА ГАЗЕ-ЗА СИГНАЛОМСІЛЬКОРА
ми І хочеться зупинити«.

Найбільший успіх в юних 
читачів Олександрійського ра
йону має комсомольсько-моло
діжна сторінка. Вже кілька ро
ків при газеті «Вперед» діє 
позаштатний відділ комсомоль
ського життя. В його складі — 
молоді працівники редакції, 
представники районного комі
тету комсомолу, кращі робсіль- 
Кори — комсомольці. Завдяки 
чітко організованій воботі від
діл регулярно випускає «газе
ту в газеті» — комсомольсько- 
молодіжну сторінку «Юний 
патріот». Юнаки і д'.вчата зна
ходять в ній відповіді на питан
ий, що їх хвилюють, розпо
відають про друзів, навчання, 
про успіхи па трудовому шля
ху. у змаганні. Ось один з но
мерів «Юного патріота. Під 
заголовком «ІІаш моло
діжний» — розповідь ком
сорга колгоспу імені Куйбишс- 
ва В. Гончарука про комсо
мольсько-молодіжну ланку ме
ханізаторів - кукурудзов о д і в 
на чолі з Віктором Цимбалом. 
Про завдання комсомолі" шкіл 
пише позаштатний секрегаз 
РК ЛКСМУ Н. Згарська. Тут 
же замітка В. Ніколаевої про 
зв’язок з хліборобами далеко
го Казахстану.

Особливий інтерес викликає 
матеріал під заголовком «Ков
ток гіркоти» В. Майської.

Олена Зеленько — новообраний 
комсорг колгоспу «Червоний пра
пор». З ентузіазмом взялася дівчи
на за доручену справу, та... Про 
Те, як поступово згас від неуваги і 
ХОЛОДУ живий вогник любові ДО

Тепер візьмемо повомнрго- 
родську газету «Червона зір
ка», що також має молодіжну 
сторінку з гарною назвою 
«Комсомолець Новомвргсрод- 
щини». Тільки з’явилася вона 
всього раз — ще 14 березня* 
де серед інших, досить-таки ці
кавих матеріалів, райкомом 
ЛКСМУ було оголошено соціа
лістичне змагання між комсо
мольсько-молодіжнії ми колекти 
вами. Але до сьогодні — жод
ного слова про тс, як воно 
проходить, хто попереду. Ад
же висвітлення цього змагання 

могло стати по
стійною, жи
вою комсомо
льською руб
рикою.

Майже зов
сім немає па 
сторінках га
зети виступів 
членів райко
му комсомолу. 
До редакції ма
ло надходять 
замітки рядо
вих комсомоль
ців, секретарів 
первинних КОМ
СОМОЛЬСЬКИХ ор
ганізація Чи 
не означає це, 
що молодь мало 

знаходить в газеті розповідей 
про життя, навчання сучасника, 
а’, отже, і сама не часто пише?

У газеті «Вперед» цих пооб- 
лем немає. На важливі теми ви
ступають працівники райкому 
К. Рой, Н. Згарська, В. Криво
шея. Про діяльність колгосп
них комсомольських • організа
цій розповідали секретарі М. 
Черненко — з колгоспу «Росія» 
В. Гончарук — з колгоспу іме
ні Куйбншева, комсомольці В. 
Кваша, Л. Цимбал, В. Ковель.

Серед молодих педагогів попу
лярністю користується сторінка для 
вчителів. Про шкільне життя час
то пишуть викладачі Б. Німчепко 
з Гваигооолської СШ та В. Євдо- 
хова з Бірківської СШ, старші во
жаті шкіл, учні-сгапшокласники 
Олександрівського району.

А ось питання військово-патріо
тичного виховання молоді в обох 
тазетах висвітлюються недостатньо. 
Мало розповідей про героїв мину
лих боїв і виступів ветеранів, наон- 
сів з Історії комсомольських орга
нізацій району. Більше слід писаря 
Й про нові радянські обряди, ате
їстичне виховання молоді.

Цікавий матеріал, написаний 
на живих фактах комсомольсь
кого життя, пропаганда передо
вого досвіду кращих вироб
ничників і молодіжних бригад 
ніколи не залишаться поза ува
гою молодого читача. Районна 
газета нарівні з комсомольськи
ми виданнями має бути на
стільною книгою, другом і по
радником в цьому ДЛЯ КОЖНО
ГО КОМСОМОЛЬЦЯ.

А. ГАЙ.
м. Новомиргород — 
смт. Олександрівна. -

УЧАСНИК II 1-ГО ТУРУ САМОДІЯЛЬНОГО МИСТЕЦТВ/' ХОР 
олександрійського радгоспу-техиікуму виконує 
ПІСНЮ Р. СТРАТІПЧУКА НА СЛОВА О. ЯРЕМУША »ЛЕНІН 
НАВІКИ З НАМИ»,

Фото В. КОВПАКА.
Громадське доручення
У Тетяни Січкарук багато друзів у Кі

ровоградському педагогічному інституті. 
Коли обкрали новий склад студпрсфко- 
му, кандидатуру студентки 3 го російсь
кого, групи «Б» запропонували однією з 
перших. Та й доручення їй дали чи не 
найвідповідальніше — голові ради гур
тожитку. Тож обов’язків у дівчини за
раз чимало.

Викладач Л. Й. Шкот розповідає: «Те
тяна Січкарук — одна з найактивніших 
студенток. Володіє умінням впливу па 
своїх товаришів і організаторськими 
здібностями. Справжнім педагогом 
стане Тетяна».

А сама дівчина зізнається, що «зача
рувала» її перша вчителька Рада Васи
лівна Самарська. І коли па випускному 
вечорі в Ровеньках на Вороі.чи.іовгра.’і- 
щині керівник 10-го класу Зі.чаїда Яків
на Соїшева (вже котрий раз) поцікави
лась, хто ким мріє бути, — Тетяна твер
до (теж не вперше) повторила:

— Я?.. Вчителькою! Такою, як Рака 
Василівна, щоб уміла всьому школярів 
навчити

ЛІ. жити їй.
Лото автона

/

/
6 У МАДАГАСКАРА

,ЙЖ
У Радянському Союзі побував генеральний сек

ретар федерації демократичної молоді Мадагаскара 
Клемент Раммамонжисоа. Зарубіжний гість здійс
нив поїздку по країні, ознайомився з життям ра
дянської молоді. В бесіді з кореспондентом Агент
ства преси Новини він розповів:

—Радянський народ ніби недавно відзначив 55 річ
ницю Великої Жоеткєвої соціалістичної революції, а 
нині в нього знову радість — святкування піввіково
го ювілею від дня утворення Союзу Радянських Соці
алістичних Республік. Ці дві знаменні події важливі 
не лише для радяіїсіких людей, але н лля чародій 
всіх країн, які прагнуть пл миру і прогресу.

У вашому соціалістичному суспільстві втілились 
напії та сподівання трудящих мас всіх національнос
тей. Це суспільство — справжній інтернаціоилльїпій 
союз, де не існує національної нерівності.

У Москві я брав участь V роботі Всесвітньої зустрі
чі трудящої молоді. Цей Форум прогресивної юнос
ті планети схвалив важливі рішення, визначив спіль
ну мету, що відповідає інтересам молоді всіх країн.

У своїх виступах учасники, незалежно від їх полі
тичних поглядів, підкреслили, то сьогодні основні по
роги молоді — імперіалізм і неоколоніалізм. Тому ми 
важаємо, що нині конче потрібно докласти макси 
мум зусиль для дальшого згуртування та коерпина 
ції дій всієї трудящої молоді світу.

Нам була надана можливість розповісти про свої 
проблеми, про становите молоді Мадагаскара, про 
нашу організацію.

Федерація демократичної молоді Мадагаскара — 
едина організація юнаків і дівчат країни, яка спіль
но з демократичними організаціями Малагасійської 
Республіки бореться за національну незаиежність. 
свободу і національний прогрес.

Міцні зв’язки склалися у нас з Ленінським комсо
молом. Радянський Союз — наш друг, і ми щиро ві
таємо ті рівноправні відносини, які є основою зміц
нення дружби між молоддю наших країн. Ми високо 
цінуємо допомогу СРСР країнам, що розвиваються, 
країнам, котрі ведуть боротьбу .за національну неза
лежність і. свободу, активно виступають на міжна
родній арені за мир і безпеку, за дружбу між паро- 
пам»- (АПТП. /

ВОЛХОВА
ВІЛЮЯ

МИХАЙЛУ Йосиповичу Панкратьєву 
виповнилось 66 років. Сорок три з 

них_ То безперервний робочий сгаж в
системі Міністерства енергетики і елек
трифікації. Ми з ним колеги і часто зга
дуємо часи нашої юності. Другові моє
му, тодішньому вологодському хлопчині 
з початковою освітою, в двадцяті роки 
пощастило зводити первістки радянської 
енергетики — Волховську та дві Свірські 
ГЕС. З них починалось життя геніаль
ного ленінського плану ГОЕЛРО.

В напружені передпускові і пускові ро
ки Михайло Йосипович працював па 
Волховбуді контролером підривних ро
біт, молодшим десятником. Для тих ча
сів у вісімнадцятирічному віці ще н з 
такою освітою — то була велика відпові
дальність. Багато хто, мабуть, не пові
рить шо премії, а іноді і заробітну пла- 

мі» отримували воблою, сіллю і тютю
ном. Але так було. В таких умовах ми

працювали і витримали. 19 грудня 19?6 
року Волховська ГЕС імені В. 1. Леніна 
вступила в дію.

Біографія мого друга тісно пов’язана 
з новобудовами енергетичної системи 
країни. З 1929 року протягом 14 років 
Михайло Йосипович працює в управлін
ні будівництва Сеір-3. Спочатку був 
старшим десятником, потім техніком, 
старшим виконробом шлюзу. Він, разом 
з багатонаціональним колективом здійс
нив пуск унікальної станції на нестійких 
девонських глинах в 1935 році. А під час 
Великої Вітчизняної війни Свірсвке буді
вельне управління направляє Михайла 
Йосиповича на найважчу ділянку робо- 
Т({ _  ставить йото начальником оборон
них робіт.

І так, скільки я знаю: де скрута І 
складність, найвища відповідальність, 
там друг моєї юності. Його самовідда
ну прашо партія І уряд високо оціни

ли. В 1952 році М. й. Паикратьєв був 
нагороджений орденом Леніна.

Завидна у Михайла Йосиповича до
ля. йому випало працювати протягом 
12 років під керівництвом крупного ін
женера, пченого-енергетика, академіка 
Генріха Йосиповича Графтіо. Як прак- 
тик-будівельник Михайло Йосипович 
вчився на будівництві Свір-2. і в таких 
старших товаришів по роботі, як Петро 
Степанович Непорожній (нині міністр 
енергетики і електрифікації СГСР).

Після десятирічної розлуки ми у 1955 
році знову зустрілися — на Кременчуць
кій ГЕС. Тепер він уже був начальником 
водного транспорту і портових робіт, 
пізніше, вісім років — начальник дільни
ці шлюзу.

Якось завжди виходило, де йде робо
та піл керівництвом Михайла Йосипови
ча, мені, як начальнику центральної ла
бораторії, не доводилось турбуватись 
за якість бетону. Все йшло ніби само со
бою. Насправді ж це й була заслуга 
скромного працівника. За доблесний труд 
в 1951 році він удосгоєний ордена «Знак 
пошани».

Професія енергетика - будівельника -- 
професія непосидючих. Дала струм Кре
менчуцька ГЕС, а т^м почули, що п Яку
тії починається спорудження Вілюйської

гідроелектростанції. Та те й в яких умо 
вах — вічна мерзлота, спразжпя північ
на зима... Зацікавила технологія бетону 
при низьких температурах — поїхали з 
Панкраті евим на Вілюй. Він став стар
шим виконробом і начальником ділниші 
основних споруджень будівельно - мон
тажного управління № 2. Скільки радіс
них хвилин пережили, коли вийняли пер
ший ківш землі із нового котловану, за
клали перший кубометр беїопу у фунда
мент станції... Пригадуємо тодішні події 
— і не знаходимо слів, щоб висловити 
свої почуття. Все це, мабуть, тоеба пе
режити, і тоді можна зрозуміти. Ніколи 
не забути нам закінчення будівництва І 
пуск Вілюйської ГЕС на повну потуж- 

__ ність. Лампочки Ілліча яскраво спалах
нули і на далекій Півночі.

...В нашому місті проживають понад 
сорок членів Свігловодського осередку 
ради енергетиків-ветеранів, які відда
ли справі електрифікації країни понад 
чверть століття. Серед пик — учасник 
спорудження перших ГЕС величного 
плану ГОЕЛРО, М. И. Панкратьев.

К. ПРУД ЕНСЬКІЇ И, 
інягенер-технолог, учасник будівни
цтва Волховської і Нижіїьо-Свірсь- 
кої ГЕС.
м. Світловодськ.
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СЛАВСЯ, ВІТЧИЗНО моя
УРОЧИСТА ЛІНІЙКА ПІОНЕРІВ КІРОВОГРАДА

Г'іВЯТО йде країною. І кожна 
школа схожа зараз на ра

дісний дім, де зійшлися хлоп
чики і дівчатка всіх національ
ностей Країни Рад.

6 неділю піонері я Кірозо- 
(рзда зібралась в приміщенні 
обласної філармонії ма урочис
ту піонерську лінійку, присвя
чену 50-річчю утворення СРСР.

Перед її початком учасники мог
ли ознайомитися з виставкою, якою 
піонерів міста звітує ювілею краї
ни. У багатьох альбомах висвітлю
ється Історія радянських республік, 
їх сьогоднішній розквіт, на стендах 
кольорові фотознімки, листи з усіх 
радянських республік. Захоплює 
своїми різноманітними І цікавими 
матеріалами експозиція, представ
лена школою № 31. Кожний альбом 
оформлений піонерами з любов’ю, 
на їх сторінках — літопис міцної 
дружби учнів школи з ровесниками 
із союзних республік. Непогані екс
позиції підготували дружини шкіл 
№ 1, 5, б, 25 та ін.

На сцені — п'ятнадцять поа- 
г.орів республік Країни Рад. 
Урочисто, крізь застиглі в піо
нерському салюті ряди юних 
ленінціц, пропливає прапор мі
ської піонерської організації 
імені В. І. Леніна. Переповне
ний, від краю до краю, черво- 
нслгастучною піонеріею зал, 
дзвенить юними голосами: йде 
перекличка девізів, дружини 
міста — правофлангові — шіол 
N2 8, 11, 12 ,13, 34 та інші ра
портують про свої справи на 
честь 50-річчя рідної країни. 
Рапорт піонері! Кіоовогра/ца 
вручається першому секретарю 
міськкому комсомолу .*А. Скля- 
ниченку.

Піонери обласного центру 
прийшли до ювілею Батьківщи
ни, принісши їй подарунок на 
лише успішності в навчанні. 
14 тисяч піонерів міста включи
лись у Всесоюзний марш «Зав
жди напоготові?» Готуючись до 
ювілею, піонери вивчили істо
рію створення СРСР, провели 
заочні подорожі по союзних 
республіках. Міцна дружба єд
нає школи обласного центру з 
ровесниками Росії і Киргизії, 
Білорусії, Латвії, всіх республік 
країни.

1177 тонн металевого брухту 
зібрали піонери, беручи 
участь в операціях «Чукотка» та 
«Піонерські сівалки — колгос
пам та радгоспам». Вже зараз 
з цього металолому можна ви
готовити 330 автомобілем або 
1000 сівалок.

На урочистій лінійці були від
значені кращі з кращих. Піо
нерські дружини шкіл № 5, 6, 
11, 21, 23, 24, 26, 34 нагородже
ні грамотами МК ЛКСМУ. За 
велику роботу по інтернаціо
нальному вихованню нагороду 
одержали і СШ № 14 та шко- 
ла-інтернат № 2. Представники 
відділення «Вторчорметл наго
родили почесними грамотами 
та цінними подарунками дру
жини шкіл N2 2, 17, 18 та інших. 
280 піонерів носитимуть на гру
дях значок «Кращому збирачу 
металобрухту».

Юних ленінців привітали за
ступник голови міськвиконко
му В. І. Агафінець, воїн Ра-

дянської Армії Федір Ємелья- 
нов.

Піонери СШ № 9, йдучи на ліній
ку, хвилювалися, мабуть, найбіль
ше. Два роки дружина виборювала 
право носити ім’я Героя Радянсько* 
ю Союзу О. С. Єгорова. Піонери 
доглядають за могилою героя, на
лагоджено листування з піонерами 
дружини в Чехословаччині. Наста
ла довгожданна хвилина. Микола 
Скляннчснко, під бурхливі оплески 
прикріплює до прапора червону 
стрічку з написом: «Дружина Іме
ні Героя Радянського Союзу О. С. 
Єгорова». Слово про славне життя 
О. Єгорова мовив М. ІО. Єрещен- 
ко. Юні ленінці СШ 9 салюту
ють: вони будуть гідні високої до
віри...

Наростаючи, все могутніше 
лине пісня про Батьківщину, 
їй нині сповнюється —• 50. То
бі, піонере, приймати естафету 
своїх батьків, тобі славити на 
всю планету нашу могутню, 
дружню братську сім'ю. І як 
клятва юних ленінців звучали 
на урочистій лінійці слова голо
ви ради дружини СШ № 11 
Ірини Урсатьєвої; «На урочис
тому засіданні, присвяченому 
50-річчю утворення СРСР Л. І. 
Брежнєв підкреслив, що ми, 
молоді, надія і майбутнє краї
ни. Ми в повній мірі усвідом
люємо всю відповідальність і 
запевняємо Вітчизну, партію, 
комсомол: ми знаємо, гк цо 
безмежно багато значить — 
бути громадянином СРСР».

Після урочистої лінійки ви
ступили зі звітним концертом 
учасники художньої самодіяль
ності Палацу піонеріз.

М. СЕМЕНЮК.

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

книгу, неминуче шукаєш, де ті людські 
турботи, що позвали письменника до творчості? Де ті най«

........серцевину 
твору? В яких словах найбільше відчутна пристрасть художпи« 
ка, співпереживання автора? ; • 'V-

З цим інтересом, читаючи повісті Віктора Близнеця «Мовчун»
і «Землянка», натрапляємо в другій з них на такі рядки:

«Мати говорить тихо, в її голосі давня, нерозвіяна журба. 
Вона сидить у кутку біля плитки, жерстяна труба якої вихо
дить на вулицю... Мати перегортає кочергою жар, руки у неї 
важкі й порепані, мов дубова кора. На колінах два клубки вовч 
няної пряжі. •

Вона часто сидить із цими клубками, дивиться на вогонь і 
щось згадує. Що? Може, перед її вицвілими очима встає ота 
страховинна заграва над селом? Здається, далекий відблиск 
заграви і зараз палахкотить на її обличчі. В той страшний вечір, 
коли німці палили село, вона кинула Вовку посеред степу (доб
ре, що Яценки його підібрали), а сама бігла по снігу назад, до

ВИХОПЛЕНО

КОЛИ читаєш нову 
турбо 
енергійніші, найемоційніші рядки, що становлять

З вогню...

ТЙІДШНЙ
«Ще з дитинства 

мол мрія — стати гос
подарем сталевих ма
гістралей. Свою мрію 
хочу здійснити. Неза
баром закінчу восьми
річку і треба йти учи
тись, але куди не знаю. 
1 взагалі не знаю, лі 
можна здобути цю 
профейо після вось
мого класу. Отже, по
радьте мені, будь лас
ка», — пише МИтхО- 
ла КО В БАСЮК 3 
Вільшанського району.

працюю слюсарем-мон- 
тажником у «Сільгосп
техніці». В мене є мрія 
— стати вчителем ви
робничого .навчання, 
але не знаю, де є такі 
учбові заклади, — 
пише ВІКТОР ФЕ- 
ДЕЧУК із селища 

Вільшанки.

Помічників машиністів 
електровозів, як І інші про
фесії для залізничного 
транспорту, готує Зпам’яп- 
єьке технічне училище № 2 
(вул. Розн Люксембург, 6). 
Про умови прийому та ін
ші довідки ти зможеш ді
знатись, звернувшись у 
приймальну комісію учи
лища.

— Дорога редакціє! 
В цьому році я закін
чив 10 класів. Зараз

Шановний Вікторе! Про
фесію вчителя праці ти 
зможеш набути в Олек
сандрійському педагогіч
ному училищі (вул. Дібро
ви, 25).

На прохання ВАЛЕНТИ
НИ МИШКОЗОЇ Із міста 
Новомиргорода та НАТАЛ
КИ СЕМЕН КО із Світло- 
водська повідомляємо ад
ресу училища, де можна 
набути професію перукаря: 
м. Кіровоград, вул. Гого
ля, 79, МП ТУ № 9.

О. СКАЛІЗСЬКА із Кал- 
ниболота Нопоархангель- 
ського району просить да
ти адресу навчального за
кладу, де є математичний 
факультет.

Найблихічиіі учбовий за
клад, де ти можеш здійс
нити свою мрію - Кірово
градський педаюгічний ін
ститут імені Пушкіна (в.ул. 
Шевченка, 1).’ В ньому є 
фізнко-математ.ччннй фа
культет з відділеннями фі
зики та математики.

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК, 20 ГРУДНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 — «П’яти
річка, рік другий», (М), 10.15 
— Кольорове телебачення. 
Концерт із творів Й. Шірауса. 
(М). J7.00 — «Сільські обрії*. 
(Донецьк). 17.30 — Інформа
ційна програма «Иісті». (К). 
38.00 — До 50-річчя утворення 
СРСР. «Голубі широти*. (К). 
38.30 — «Говорять депутати 
Верховної Ради У PCP*. (К). 
18.50 — Наші поради. (КІро-

своєї хати, бо там же Галинка з бабою. Вона бігла й бачила, як 
горить село, як підскакують до неба величезні язики полум’я, 
як тріпочуть на заметах зловісні червоні полиски пожежі. Бушу
вав вогонь, і вечірню тишу роздирали зойки, стрілянина, чу
жинська лайка.

Німий крик перехопив її горло. Вона кинулась до палаючої 
хати; мов божевільна, металась серед вогню, руками вигріба
ла жар з-під уламків. І щось знайшла, неначе голівки, дві чорні 
голівки, з обгорілими косами. «О божеі Це вониі Дочко моя„0 
Мати моя...» Вона схопила два тліючі клубки і побігла города
ми до Інгулу. Бігла, притискаючи до грудей клубки, і щось га
ряче обпікало її тіло. Сліпа й обгоріла, вона падала в сніг і 
знов бігла, не розбираючи дороги, поки не звалилась у канавул 
Із рук її випали клубки, і тільки тоді вона побачила, що то бу
ла — пряжа...

...Мати не ворушилась, не поверталась до сина; вона диви
лась у червоне вічко плити, й гарячі полиски химерно зламу
вались на її стомленому, посіченому зморшками обличчі. Руки 
бездумно гладили тугі клубки пряжі.

Ще тугіший клубок розпирав Вовці груди. Щоб не розплака
тись, він прожогом вискочив на вулицю. Сонце вдарило в очі, 
засліпило його. Вологий ранок огорнув свіжим чистим повіт
рям. Вовка незряче пішов проти сонця, голова його поволі 
просвіжалась. Ху, насилу відлягло від серця, продихнулось!»

Після цього (може, здається, великого) уривка, хочеться тіль
ки запитати у читачів:

— Чи не зловили ви себе на тому, що зримо уячляєте собі 
цю обпалену війною жінку? Чи не відчули, що вона знайома 
вам, що ви вже десь бичили її? Чи вам, як малому Вовці в тво
рі В. Близнеця, не перехопило подих від правдивості сцени й 
виразності зображення?

Якщо разом з нами ви відповісте «такі», — то можна буде 
зрозуміти, що письменник прийняв близько до серця соціаль
но-психологічні наслідки війни і зу/лів передати пафос, ідейну при
страсть у пластичних, переконливих образах. Наведеною і чи
малою кількістю художньо рівноцінних сцен у двох названих 
повістях, що вийшли у видавництві «Молодь» В. Близнець де
монструє здатність поєднувати барви слова з психологічною 
заглибленістю. І коли такі важливі властивості хисту прозаїк 
зможе доповнити композиційною чіткістю (бо у нього іноді 
трапляються невиправдані затримки дії.), можна буде сподіва
тись успішної розробки нових, і нових тем.

М КОДАК.

Серед робіт, які експонуються на ювілейній фотозястзпці, чи
мало належить А. Дібровному.

Творчий шлях фотомайстра подарував йому багато зустрічей з 
цікавими людьми, трудівниками різних професій.

На цьому знімку, зробленому А, Дібровним в м. Знам’янці, ви 
бачите машиніста електровоза В, 1, Олефіренка з сином Сергій- 
ком.

воград). 19.00 — «Співав на
родний артист СРСР В. Но- 
рейка». (М). 19.25 — «Гово
рять депутати Всрхсвної Ради 
РРФСР». (М). 19.40 — М. Ан
чаров, «День за днем». Час
тина 2, розділ 5. Спектакль, 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — М. Анчаров,
«День за днем». Частина 2, 
розділ 6. Спектакль. (М). 22.50
— Кольорове телебачення. 
Гайдн. «Варіації». Одноактний 
балет у виконанні артистів 
Державного академічного те
атру «Естонія», (М), 23.15 — 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 — 
«Польський півострів». На
вчальна програма з іеографії. 
(М), 17.30 — Для школярів.
«Всесвітній слідопит». (Ленін
град). 18.00 — Новини. (М). 
18.10 — «Тваринництво — удар
ний фронт». (М). 18.40 — Для 
дітей «Умілі руки». (ЛІ). 19.00
— Концерт лауреатів респуб
ліканського фестивалю худож-

ньої самодіяльності УРСР, 
присвячений 50-річчю утворен
ня СРСР. В перерві — «На 
добраніч, діти!», (К). (По за
кінченні — вечірні нови
ни). (К).

СЕРЕДА, 27 ГРУДНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА, 11.00 — Те- 
левісті. (К). 11.15 — Телефільм 
«Мить історії», (К). 11.35 — 
Шкільний екран, Історія для 
учнів 9 класу. (К). 16.05 — 
«Зима». Навчальна передача 
з природознавства. (М). 16.20 
— «У всіх республіках друзі». 
(М). 16.55 — «Об’єктив». Пе
редача для кінолюбителів. 
(М). 17.25 — Для школярів.
«Веселі старти», (М). 18.00 — 
Новини. (М). 18.10 — Телсаль- 
манах «Подвиг». (М). 18.40 — 
Кольорове телебачення. Кон
церт. (М). 19.25 — «Культар
мійці — ювілею». (Кірово
град). 19.40 — Телефільм. (Кі
ровоград). 19.50 — М. Аичаров 
«День за днем». Частина 11, 
розділ 7, спектакль. (М). 21.00

•і Програма «Час». (М). 21.30 
— Прем’єра телевізійного до
кументального фільму «Пер
ший вівторок після першого 
понеділка», (М). 22.00 — Но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.09 — 
Республіканська філико-матс- 
матична школа. (К). 17.30 —
Концерт. (Одеса). Д8.00 «
Мультфільми. (К). 18.30 —
Реклама, оголошення. (К). 
19.00 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 19.25 — Кі
нофестиваль, присвячений 50- 
річчю утворення СРСР. Ху
дожній фільм «Нічна зміна». 
(К). 20.50 — «На добраніч, ді
ти!» (К). 21.00 — • Програма 
«Час». (М). 21.30 — «Екран 
молодих». (1<), 22.50 <— Вечір
ні новини. (К).

Про можливі аміни п про
грамі пас повідомлять диктори 
радіо і телебачення.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

Наша адреса і телефони І Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

субсту.

«Молодой коммунар», 
орган Киропоірадского 

обкома ЛКСМУ, 
г. Кировоград.

316050 ГСП, Кіровоград-50, еуп. Луначарськото, 36,
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком» 

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від« 
ділу листів І масової роботи та Інших відділів — 2-45-39,

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
у справах видавництв, поліграфії 1 книжкової 

торгівлі, м. Кіровоград, вул. Гліііни, 2.
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО- 
КУРСОВИЙ КОМБІНАТ ТРЕСТУ 

«ДНІПРОЕКСКАВАЦІЯ» 
у січні 1973 року проводить набір робітників на 

курси з відривом від виробництва по професії ірубо- 
укладачі залізобетонних промислових труб.

Трубоукладачі — це люди відважної професії, ро
бота їх зв’язана із спорудженням висоїних будівель 
механізованим способом.

На курси приймаються юнаки віком віл 20 до ЗО 
років з освітою не нижче семи класів.

Строк навчання шість місяців.
Зараховані па курси забезпечуються стипендією в 

розмірі 76 карбованців і безплатним гуртожитком.
Ті, хто закінчить курси, направляються на роботу 

в організації тресту «Укрважспсцзалізобегонбуд» 
комбінату «Укрважспецбуд», що знаходиться на те
риторії України, де їм гарантуються гуртожиток з на
ступним забезпеченням житловою площею, робота по 
спеціальності і висока заробітна плата.

За довідками звертатися на адресу: м. Дніпропет
ровськ, вул. Юрія Савченка, 97, навчально-курсовий 
комбінат. Телефон 42-36-01.

В м. Кіровограді — вул. Севастопольська, 9, учбовий ком
бінат тресту «Кіровоградпажбуд», їхати автобусами №№ 14, 
15 до зупинки «Севастопольська!, № 29 до зупинки «Буд- 
деталь».

За довідками звертатися до уповноваженого по прийому 
з 9 до 18 годин.

ДИРЕКЦІЯ.
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