
ПОРУЧ—НАУКА
І ДОСВІД

Як тільки задзвенять у 
степу перші весняні струм* 
ки і ласкаве сонце розпочне 
дарувати землі своє тепло, 
їх часто бачать у полі ра
зом. Вже близько десяти 
років весною чекають нони 
на його пробудження. Люб
лять працювати біля землі 
Герой Соціалістичної Праці, 
бригадир комсомольсько-мо
лодіжної тракторної брига
ди, лауреат премії імені 
Ленінського комсомолу Ва
силь Іванович Моторний і 
Герой Соціалістичної Пра
ці, заслужений агроном 
УРСР Прокіп Артемович 
Писаков.

Докладають до неї сил і 
знань і земля щедро віддя
чує дбайливим рукам. Тіль
ки торік на площах четвер
тої тракторної бригади з 
кожного гектара було виро-

щено колективом механіза
торів по 56,7 центнера зер
нових, в тому числі по 50,5 
центнера озимої пшениці, 
106 центнерів кукурудзи та 
по 550 центнерів цукрових 
буряків. Свої зобов'язання 
колектив значно перевико
нав і ділом підтвердив сло
ва свого ватажка, даного 
ним на XXIV з’їзді Комуніс
тичної партії України.

Прийшла весна на Нобо- 
архангельщину. Розпочали
ся польові роботи в ордена 
Трудового Червоного Пра
пора колгоспі «Зоря кому
нізму». Тут в оптимальні 
строки закрили вологу на 
всіх площах. Ранні зернові 
зобов’язалися висіяти зз 
два робочих дні.

В. СУСЛЕН КО,
ІІовоархангельський район.

На фото: бригадир комсомольсько-молодіжної трак
торної бригади № 4, Герой Соціалістичної Праці В. І. МО
ТОРНИЙ (праворуч) і герой Соціалістичної Праці П. А. 
ПИСАКОВ у полі під час всснииих робіт.
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ВЕСНА КВАПИТЬ
Лише дозволили логодні умови, вісім тракторів ви

рушили на Весняне поле, щоб вчасно закрити вологу 
На площі близько 3000 гектарів.

На другому відділку комсомольці Степан Бодія і 
Петро Нікогіаєв першими вивели свої агрегати,

За піезміни (культивацію з одноразовим борону
ванням розпочали в другій половині дня) разом а 
досвідченими механізаторами молоді трактористи 
закрили вологу на значній площі, наблизившись до 
виконання норми.

Механізатори колгоспу закрили вологу за два дні. 
їо весна квапить. На обліку кожна хвилина.

В. ФОМІП, 
секретар комсомольської організації колгоспу 
імені Зайковського.

Вільшанський район.

НА ОКОЛИЦІ села Віталій 
зупинив трактора, вийшов 

в кабіни.
— Отримуй, — вручив юнако

ві пакет листоноша.
Писав Василь Іссної», брига

дир радгоспу імені Богдана 
Хмельницького Тімірязівського 
району Північно-Казахстанської 
області»...

Так починалась кореспонден
ція, вміщена в «Молодому ко
мунарі» за ЗО грудня минулого 
року. В ній йшлося про механі
затора з Ульяновського району 
Віталія Бурлаку. Хлопець став 
ударником двох жнивних во
лів — українського і казахстан
ського.

Тисячі кілометрів відділяють 
Мечнславку від радгоспу в Ка
захстані. Та не віддалі сьогодні 
вирішують справу. Коли підзем
ні поштовхи зруйнували Таш
кент, відроджувати його поспі
шали сини й дочки з усіх брат
ніх республік. Кили на березі 
Славутича споруджували Кре
менчуцьку ГЕС, на кіровоград
ську землю приїхали будівель
ники з Сибіру і Прибалтики, з 
Кавказу і Середньої Азії. Бо d 
нашій радянській сім’ї ■— У

і Ж»0М ЄДНОСТІ
ВСІХ ОДНІ помне НІ, одні прагнен
ня, одні турбот:«.

ЗО грудня минулого року 
ми відсвяткували полудень 
нашої дружби. Коріння її 
губиться в глибині віків. Та 
лише за радянського часу 
народи, які зараз населя
ють нашу багатонаціональ
ну країну, змогли щиро по
дати один одному руки, ви
стояти у запеклій борні з 
ворогами, вивезти свою 
Вітчизну в число наймогут- 
ніших держав світу.

На спільному урочистому 
засіданні Центрального Ко
мітету КПРС, Верховної Ра
ди СРСР і Верховної Ради

РРФСР, присвяченому 50- 
річчю Союзу PCP, Гене
ральний секретар ЦК КПРС 
товариш Л. І. Брежнєв ска
зав:

«Ось уже півстоліття гор
до майорить переможний 
Червоний прапор Союзу 
Радянських Соціалістичних 
Республік, уособлюючи ве
лич комуністичних ідеалів— 
ідеалів соціальної справед
ливості, миру, дружби і 
братерського співробітниц. 
тва народів. Він, цей прапор, 
надихав нас у праці і в 
бою, в дні великих радо
щів і в години тяжких ви-

пробувань.
На ста мовах і наріччях 

радянського народу звучать 
сьогодні слова про належ
ність до єдиної соціалістич
ної Батьківщини, до вели
кої інтернаціональної армії 
будівників нового суспіль
ства;

— Ми патріоти, інтерна
ціоналісти!

Так, ми »патріоти. Бо для 
радянської людини немає 
святішого поняття, ніж Віт
чизна.

— Ми — інтернаціона
лісти.

Комсомольці Кіровогред-

щини підтримують 
зв'язки зі своїми ровесни
ками з братніх республік. 
Так, давня дружба єднає 
молодь нашої області і 
Башкирії. На адресу клубів 
інтернаціональної дружби 
•надходять листи із .зворот
ною адресою —- Москва, 
Ленінград, Брянськ, Таш- 
кент... Зокрема, школярі 
м. Новоархангельська лис
туються з учнями Ризької 
середньої школи N2 10, ад- 
ма-атинцями.

Велика робота по інтерна- 
щіональному вихованню мо
лоді ведеться в Гайворон- 
ському, Бобринецькому, 
Світловодському районах. 
Тут влаштовуються вечори 
дружби, на яких юнаки й 
дівчата з хвилюванням слу
хають розповіді про життя

в різних куточках 
нашої неосяжної Батьківщи 
ни. Однією з провідних ді 
ляпок роботи більшості біб 
ліотек області стало інг^р 
національне виховання юна 
ків і дівчат.

Збулись пророчі слов 
В. І. Леніна. Старому світов 
національного гноблення ро 
бітники протиставили новиі 
світ -єдності трудящих. 8 на 
щій країні виникла нові 
історична спільність лю 
дей — радянський народ 
І завдання комсомольська 
організацій сьогодні — лід 
креслювати у своїй робот 
переваги, які стали наспід 
ком об'єднання радянськи] 
народів в одну сім’ю, то! 
стіймо пропагувати ленінсьге 
ідеї пролетарського брз 
терства.

тісні молоді

ПРО ЗАВДАННЯ комсомольських організацій республіки, які випливають
З РІШЕНЬ ГРУДНЕВОГО (1972 Р.) ПЛЕНУНУ ЦК КПРС І ДОПОВІДІ ГОВ. Л. І. БРЕЖНЄВА 

«ПРО П’ЯТДЕСЯТИРІЧЧЯ СОЮЗУ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК»
ПОСТАНОВА IX ПЛЕНУМУ IIК ЛКСМУ

Перетворюючи в життя рі
шення XXIV з’їзду КПРС, 
комсомольці, всі юнаки і дів
чата республіки наполегливо 
борються за успішне виконан
ня планів п’ятирічки, приско
рення темпів розвитку, під
вищення ефективності всіх га
лузей народного господарст
ва. Як свою найважливішу 
справу сприйняла молодь рі
шення грудневого (1972 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, завдання, 
що випливають з документів 
урочистого засідання ЦК 
КПРС, Верховної Ради СРСР, 
Верховної Ради РРФСР, при
свяченого 50-річчю утворення 
Союзу Радянських Соціаліс
тичних Республік.

Комсомольці, вся молодь 
республіки з почуттям величез
ної гордості за свою велику і 
могутню Батьківщину, за Ле
нінську партію гаряче схвалю
ють і одностайно підтриму
ють внутрішню і зовнішню по
літику КПРС і Радянського уря-

ду, практичні кроки по здій
сненню Програми миру, яку 
висунув XXIV з’їзд Комуніс
тичної партії, невтомну діяль
ність Центрального Комітету, 
Політбюро ЦК КПРС, Гене
рального секретаря ЦК КПРС 
товариша Л. І. Брежнєва по 
втіленню в життя величних 
планів комуністичного будів
ництва.

Комсомольці і молодь ак
тивно включилися у Всесоюз
не соціалістичне змагання пра
цівників промисловості, будів
ництва, транспорту, сільського 
господарства за успішне вико
нання завдань 1973 року.

Понад 10 тисяч комсомоль
сько-молодіжних колективів 
зобов’язалися виконати річний 
план до 56-х роковин Велико
го Жовтня, молоді металурги 
— дати країні понад план 39 
тисяч тонн чавуну, 59 тисяч 
тонн сталі, 68 тисяч тонн про
кату, шахтарі — 2 мля. 286 тис. 
тонн вугілля. В сільськогоспо-

дарському виробництві і 283 
молодіжних колективи виріши
ли подолати рубіж тритисяч
них надоїв молока, 537 —* ви
ростити по 500 і більше цент
нерів цукрових буряків, 1292 
— по 50 і більше центнерів 
зернової кукурудзи.

Патріотичний рух молоді 
«П’ятирічці — ударну працю, 
майстерність і пошук моло
дих!» збагатився новими по
чинаннями комсомольців, се
ред яких найбільшого поши
рення набули ініціативи хар
ківських тракторобудівників — 
«Вирішальному рокові п’яти
річки і-г надпланову продук
тивність праці!», будівельни
ків Дніпрогесу-11 — «П'ятиріч
ці — комсомольський зустріч
ний!», київських машинобудів
ників — «П’ятиденну я— за чо
тири дні!».

Комсомольські організації 
більшості областей практику
ють укладання договорів на 
соціалістичне змагання між

комсомольсько - молодіжни
ми колективами бригад, діль
ниць, цехів, підприємств, бу
дов, комсомольцями і молод
дю міст, районів, областей 
республіки та областей Росій
ської Радянської Федератив
ної Соціалістичної Республіки 
і Білоруської PCP за найвищі 
кількісні та якісні показники.

Комітети комсомолу ре.спу- - 
бліки розгорнули широку про
пагандистську . роботу, спря
мовану на дальший розвиток 
трудової і громадсько-полі
тичної активності молоді. Ос
новним змістом цієї роботи 
стало роз’яснення рішень 
грудневого (1972 р.) Пленуму 
ЦК КПРС, доповіді Генераль
ного секретаря ЦК КПРС тов. 
Л. І. Брежнєва «Про п’ятдеся
тиріччя Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік». З ме
тою вивчення цих виключно 
важливих документів комсо
мольські організації прово
дять заняття в політичних

гуртках г теоретичних семіна
рах, громадсько-політичні чи
тання «50 років СРСР» широ
ко використовують асі форми 
масово-політичної роботи.

Мобілізації молоді на успіш
не виконання і перевиконання 
планів третього року п’ятиріч
ки сприяє вдосконалення сти
лю роботи комітетів комсо
молу, піднесення їх відпові
дальності за доручену справу, 
тісне поєднання ідейно-вихов
ної роботи серед молоді з 
завданнями виробничих колек
тивів.

Водночас пленум ЦК 
ЛКСМУ відзначає, що деякі 
комсомольські організації 
республіки і, насамперед, За
карпатської, Полтавської, Чер
нігівської областей ще не за-, 
безпеки ли залучення кожної^ 
юнака і дівчини до активної 
участі у Всесоюзному соціа. 
дієтичному змаганні. Окремі 
молоді виробничники не аи- 

(Закінчення на 2-й стор.).



2 стор. „МОЛ ОДНІЇ КОМУНАР^
31. березня 1913 року
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ПРО ЗАВДАННЯ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ РЕСПУБЛІКИ,
ЯКІ ВИПЛИВАЮТЬ З РІШЕНЬ ГРУДНЕВОГО (1972 Р.) ПЛЕНУМУ ЦК КНРС 

І ДОПОВІДІ тав. Л. І. БРЕЖНЄВА «ПРО П’ЯТДЕСЯТИРІЧЧЯ 
СОЮЗУ

врахування плановик 
та рівня раніше до-

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.) 
значили своєї участі у викбч 
нанні поставлених перед ко* 
лективом завдань, працюють 
без особистих комплексних 
планів і соціалістичних зобо
в’язань. Частина молодіжних 
колективів, молодих робітни
ків і колгоспників взяла зани
жені соціалістичні зобов’язань 
ня, без 
завдань 
сягнутих ними показників. Ряд 
комітетів комсомолу в органі
зації соціалістичного змагання 
обмежується визначенням пе
реможців, не надає потрібно] 
допомоги відстаючим. Окремі 
молоді трудівники не вико
нують норм виробітку, зобо
в’язань, допускають втрати ро
бочого часу, бракоробство.

В частині комсомольських 
організацій пропагандистська 
робота серед молоді слабо 
пов’язується з практичними 
завданнями третього року п’я
тирічки, ведеться спрощено, 
поверхово, недостатньо впли
ває на хід виконання вироб
ничих планів і взятих зобо
в’язань.

Причиною відмічених недо
ліків є, передусім, ще низький 
рівень внутріспілкової роботи 
в ряді первинних комсомоль
ських організацій. Комсомоль
ські збори в них проводяться 
нерегулярно, частина членів 
ВЛКСМ не залучена до актив
ної участі в громадсько-полі
тичному житті, не подає при
кладу у праці, навчанні і побу
ті. Деякі комсомольські пра
цівники і активісти не завжди 
критично аналізують і оціню- 

_ ють наслідки своєї роботи, не 
беруть особистої участі у мо
білізації юнаків і дівчат на 
здійснення накреслень ’ партії, 
рідко виступають перед ком
сомольцями і молоддю.

Пленум ЦК ЛКСМ України 
постановляє:

1. Зобов’язати комсомоль
ські організації республіки 
спрямувати всю організатор
ську і пропагандистську робо
ту на залучення кожного юна
ка і дівчини до наполегливої 
боротьби за успішне здійснен
ня завдань третього, вирі
шального року п’ятирічки, за
безпечення їх активної участі 
у Всесоюзному соціалістично
му змаганні працівників про
мисловості, будівництва, тран
спорту і сільського господар
ства, оголошеному ЦК КПРС, 
Радою Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ.

Комітетам комсомолу взяти 
під неослабний контроль хід 
виконання молоддю соціаліс
тичних зобов’язань, забезпе
чити широку гласність змаган
ня, заохочувати передовиків, 
надавати всебічну 
відстаючим.

Патріотичний 
кожного молодого 
«— працювати сьогодні краще, 
ніж учора, добиватись постій
ного зростання продуктивнос
ті праці, високої якості про
дукції, зниження її собіварто
сті.

З метою дальшого підне
сення рівня трудової актив
ності молоді провести в 
1973 р. республіканську еста
фету серед провідних катего
рій молодих виробничників 
«Комсомол України — третьо
му, вирішальному року п’яти
річки».

Пленум ЦК ЛКСМУ підтри
мує патріотичну ініціативу ком
сомольців та молоді Москви і 
Московської області, міст Ки- 
<ва, Донецька, Запоріжжя 
взяти активну участь в комуні
стичному суботнику 21 квітня 

» 1^73 року на честь дня народ
ження В. !. Леніна і закликає 
всіх юнаків і дівчат республіки 
відзначити цей знаменний день' 
самовідданою працею, нови
ми трудовими звершеннями,

допомогу

обов’язок 
трудівника

РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК»

в основу 
роботи 

організацій

Комітетам комсомолу о пе
ріод підготовки й проведення 
суботника необхідно визначи- 

•ти конкретний фронт робіт 
Дня молоді на найважливіших 
об’єктах третього, вирішально
го року п’ятирічки, під час 
весняних польових робіт, за
безпечити її активну участь в 
благоустрої і озелененні міст, 
сіл, зборі металобрухту та ма
кулатури, будівництві спортив
них споруд.

2. Комітетам комсомолу
республіки продовжити робо
ту по пропаганді і вивченню 
юнаками і дівчатами доповіді 
Генерального секретаря ЦК 
КПРС тов. Л. І. Брежнєва «Про 
п’ятдесятиріччя Союзу Радян
ських Соціалістичних Респуб
лік», поклавши її г ---------
пропагандистської 
комсомольських 
на тривалий період часу.

Обговорення і вивчення цих 
важливих документів в систе
мі комсомольської політосві
ти, пропаганда їх засобами ма
сової політичної інформації 
повинні сприяти посиленню 
трудової і громадсько-полі
тичної активності молоді, даль
шому розмаху соціалістично
го змагання за успішне вико
нання планів п’ятирічки, по
ліпшенню всієї діяльності 
комсомольських організацій 
республіки по комуністично
му вихованню молоді.

3. Обкомам, міськкомам, 
райкомам ЛКСМУ, комітетам 
комсомолу первинних органі
зацій більш широко впровад
жувати досвід передових ком
сомольсько - молодіжних ко
лективів Москви, Ленінграда 
та нашої республіки, що прий
няли напружені зустрічні пла
ни.

Комсомольські організа
ції республіки повинні всіляко 
розвивати рух молоді за зван
ня колективів і ударників ко
муністичної праці, практикува
ти укладання договорів на со
ціалістичне змагання між мо
лодими виробничниками, ор
ганізовувати серед комсо
мольсько - молодіжних колек
тивів переклички, взаємопере
вірки, обмін досвідом робо
ти. З метою підвищення про
фесійного рівня молоді, про
паганди прогресивних прийо
мів і методів праці ширше за
лучати її до навчання в шко
лах передового досвіду, кому
ністичної праці, високої про
фесійної майстерності, до 
участі в професійно-технічних 
конкурсах, далі розвивати на
ставництво кадрових робітни
ків над новачками.

Комітетам комсомолу під
вищити роль моральних сти
мулів у заохоченні молодих 
передовиків. Ширше практи
кувати, зокрема, для відзна
чення кращих молодіжних ко
лективів, присвоєння їм імен 
героїв-комсомольців, наго
родження призами знатних 
людей праці, перехідними 
Червоними прапорами і вим
пелами комітетів комсомолу.

Вважати за доцільне відзна
чати молодих новаторів ви
робництва, які на основі впро
вадження досягнень научи І 
передової практики, доб’ють
ся значного зростання продук
тивності праці, визначних ре
зультатів в соціалістичному 
змаганні республіканського 
комсомольською премією 
імені Миколи Островського.

4. Обов’язок комітетів ком
сомолу допомогти кожному 
молодому трудівникові визна
чити конкретну участь у підви
щенні ефективності супільно- 
го виробництва, забезпечити 
активний пошук і виявлення 
резервів на кожному робочо
му місці.

Штабам ї загонам «Комсо
мольського 
включившись 

прожектора», 
у Всесоюзний

рейд по ліквідації втрат робо
чого часу, повести рішучу бо
ротьбу за економію і береж
ливість проти безгосподарно
сті і марнотратства.

Активізувати участь юнаків і 
дівчат в науково-технічній твор
чості молоді, особливу увагу 
звернути на більш широке її за
лучення до раціоналізаторства 
і Винахідництва. Оголосити з 1 
квітня ц. р. молодіжнуй рес
публіканський конкурс на 
кращі рацпропозицію і вина
хід під Девізом «Резерви ви
робництва — на службу тре
тьому, вирішальному!». Про
вести в лютому 1974 року рес
публіканську виставку кращих 
робіт молодих раціоналізато
рів і винахідників.

Пленум підтримує ініціативу 
науково-технічної молоді Хар
кова по укладанню догозоріз 
творчої співдружності між 
комсомольськими організаці
ями науково-дослідних, про
ектно-конструкторських уста
нов, вузів і промислових під
приємств. Ширше практикува
ти розробку творчих індивіду
альних планів «Мій особистий 
рахунок — науково-технічно
му прогресу вирішального ро
ку п’ятирічки». Актизізувати 
участь молодих вчених, Інже
нерів, конструкторів у розвит
ку науки, конструюванні ви
сокопродуктивних машин і ме
ханізмів, розробці прогресив
ної технології, впоовадженні 
автоматизованих систем управ
ління виробництвом. Підготу
вати протягом ооку в міських 
постійно діючих школах основ 
кібернетики і автоматизованих 
систем управління 1000 моло
дих спеціалістів.

5. Зосередити увагу коміте
тів комсомолу, комсомольсь
ких штабів ударних будов рес
публіки на дальшому розгор
танні соціалістичного змаган
ня серед молодих будівель
ників і монтажників за до
строкове і якісне споруджен
ня пускових об’єктів 1973 ро
ку, спрямувавши їх зусилля, 
передусім, на будівництво:

в металургії — стана «3600» 
Ждановського і блюмінга № З 
Криворізького металургійних 
заводів, другої черги фабрики 
обгрудкування на Північному 
гірничо-збагачувальному ком
бінаті;

у вугільній промисловості — 
Центральної збагачувальної 
фабрики «Західно - Донбась
ка» № 1, шахт «Південно-Дон
баська» № 1 та «Червона зір
ка» з груповою збагачуваль
ною фабрикою;

в енергетиці — нових по
тужностей на Запорізькій, 
Вуглегірській ДРЕС і Канів
ській ГЕС;

в машинобудуванні — нових 
об’єктів комплексу підпри
ємств по виробництву тракто
ра Т-150, заводу «Тернопіль- 
бурякокомбайн»;

в хімічній промислозості —• 
Черкаського, Первомайсько- 
го, Сумського хімічних, Калу
зького хіміко-металургійного, 
Яворівського гірничо-хіміч
ного комбінатів, Ровенського 
заводу азотних добрив;

в промисловості будівель
них матеріалів — нової техно
логічної лінії на Кам’янець- 
Подільському цементному за
воді, Матвіївського заводу си
лікатної цегли;

в легкій промисловості — 
виробничих об'єктів на Доне
цькому бавозно-прядильному 
комбінаті, Черкаському заводі 
хімволокна, Тернопільського 
бавовняного комбінату;

у водогосподарському бу
дівництві і меліорації — Ка
ховської зрошувальної систе
ми та Північно-Кримського ка
налу.

Обкомам, міськкомам, рай
комам ЛКСМУ напразити про-

трудо- 
тварин-

молодь 
кормової

тягом 1973 року за комсо
мольськими путівками , на 
ударні будови республіки 5 
тисяч юнаків і дівчат.

6. Першочергове завдання 
комсомольських організацій 
колгоспів і радгоспів — мобі
лізація всієї молоді села на 
активну участь у боротьбі за 
збільшення виробництва сіль
ськогосподарської продук
ції. Особливу увагу слід звер
нути на вирощування високих 
врожаїв зернових культур — 
основи сільськогосподарсько
го виробництва. Необхідно, 
насамперед, забезпечити ва
гомий внесок молоді респуб
ліки у своєчасне і якісне про
ведення весняних польових 
робіт, залучити кожного сіль
ського трудівника до боротьби 
за зразкову культуру земле
робства, високий урожай 
1973 року. Провести в період 
жнив республіканський кон
курс на кращий комсомольсь
ко-молодіжний збиральний аг
регат.

Активізувати участь молоді 
у русі «Тваринництво — удар
на справа комсомолу!». На
правити в цю галузь за ком
сомольськими путівками протя
гом 1973 року 20 тисяч юнаків 
і дівчат. Всебічно розвивати 
змагання молодих твариччиків 
за досягнення тритисячних 
надоїв молока.

Посилити роботу по шефст
ву над індустріалізацією тва
ринницьких ферм. Ширше 
впроваджувати досвід комсо
мольських організацій Застав- 
нівського району Чернівецької 
області та Добровицького ра
йону Ровенської області по 
активному залученню юнаків і 
дівчат до механізації 
містких процесів у 
ництві.

Широко залучати 
до створення міцної 
бази для громадського тва
ринництва. Провести з 1 серп
ня по 1 жовтня 1973 ооку 
ударний республіканський мо
лодіжний двомісячник по за
готівлі кормів.

7. Важливе завдання комі
тетів комсомолу залучити до 
виконання, планів третього, ви
рішального року п’ятирічки 
студентську та учнівську мо
лодь, добиватись органічного 
поєднання навчально - вихов
ного процесу з практичною 
участю її в народногосподар
ському будівництві.

Підтримати ініціативу ком
сомольських організацій вузів 
і технікумів республіки, які 
зобов’язалися освоїти силами 
студентських будівельних за
гонів 200 млн. крб. капітало
вкладень, 
родного 
дентських 
рукторських бюро обсяг робіт 
на суму до 2 млн. крб.

Вважати 
обов’язком 
організацій 
них училищ республіки — 
дальше вдосконалення роботи 
по підготовці висококваліфі
кованих робітників і колгосп
ників, забезпечення їх прак
тичної участі у виконанні на
родногосподарських завдань.

Комітетам комсомолу шир
ше розгорнути роботу по 
участі шкільних комсомоль
ських організацій у республі
канському огляді «Партії на 
вірність присягаєм» та його 
складовій частині — змаганні 
«Рівняємося на передовиків та 
новаторів виробництва», пов
ніше використовувати учнів
ські виробничі бригади, шкіло- 
ні 'лісництва, ремонтно-буді
вельні загони, табори праці і 
відпочинку старшокласників у 
справі трудового виховання 
школярів.

8. Комсомольським органі
заціям республіки забезпечи
ти виконання завдань Всесо-

виконзти для на- 
господарства в сту- 

проектно - конст-

першочерговим 
комсомольських 

професійно-техніч-

критичної оцінки 
на місцях.

уваги комітетів 
має бути повсяк- 

первинчих, 
факупь- 
комсо-

юзного Ленінського заліку «Рі
шення XXIV з'їзду КПРС — у 
життя!», присвяченого 50-річ- 
чю присвоєння комсомолу іме
ні В. І. Леніна. Особливу ува
гу при цьому слід звернути на 
виконання кожним комсо
мольцем особистих комплекс
них планів «Вчитися комуніз
му».

В червні-липні 1973 року на 
завершення Всесоюзного фес
тивалю радянської молоді 
кожній первинній комсомоль
ській організації республіки 
підвести підсумки виконання 
виробничих планів і соціаліс
тичних зобов’язань за півріч
чя, підвищення загальноосвіт
нього і політичного рівня юна
ків і дівчат, участі в громадсь
ко-політичному житті.

В ході Всесоюзного фести
валю радянської молоді як 
важливого етапу підготовки до 
X Всесвітнього фестивалю мо
лоді і студентів активізувати 
діяльність комсомольських ор
ганізацій по вихованню у юна
ків і дівчат високого почуття 
радянського патріотизму, про
летарського інтернаціоналіз
му, братерської дружби наро
дів СРСР.

9. Пленум ЦК ЛКСМУ вима
гає від обкомів, міськкомів, 
райкомів комсомолу дальшо
го вдосконалення стилю, 
форм і методів організатор
ської роботи, конкретності і 
діловитості, 
стану справ

У центрі 
комсомолу 
денна діяльність 
цехових, бригадних, 
тетських організацій і 
мольських груп. Необхідно по
стійно дбати про їх організа
ційно-політичне зміцнення, 
всебічно підвищувати відпові
дальність комсомольців за не
ухильне виконання статутних 
вимог, виховувати їх в дусі 
зразковості у праці, навчанні 
й побуті. Обов’язок комітетів 
ЛКСМУ розвивати критику і 
самокритику, створювати ат
мосферу нетерпимості, комсо
мольського осуду навколо 
фактів порушень окремою 
частиною молоді трудової і 
громадської дисципліни.

10. Редакціям республікан
ських та обласних молодіжних 
газет і журналів, телебачення 
і радіомовлення широко ви
світлювати хід соціалістичного 
змагання молоді, виступати 
його пропагандистами і органі
заторами, систематично уза
гальнювати і висвітлювати до
свід молодих передовиків ви
робництва, комсомольсько- 
молодіжних колективів, при
йоми і методи їх роботи, яс
краво і переконливо розпові
дати про молодих героїв пра
ці, розкоивати < 
ку роботу комітетів комсо
молу.

Доручити 
ЛКСМУ

організаторсь-

видавництву ЦК 
«Молодь» випустити 

серію листівок, плакзтів, бро
шур по висвітленню досвіду 
первинних комсомольських 
організацій по мобілізації мо
лоді на успішне виконання 
завдань дев’ятої п’ятирічки.

♦ ♦ *
Пленум ЦК ЛКСМ України 

закликає комсомольців, всіх 
юнаків і дівчат республіки ще 
вище піднести прапор соціа
лістичного змагання за достро
кове виконання завдань 1973 
року, перетворити кожен йо
го День в день ударної праці 
> відмінного навчання.

Пленум ЦК ЛКСМУ запев
няє Центральний Комітет КП 
України, що комсомольці, вся 
молодь республіки внесуть 
свій вагомий вклзд у виконан
ня планів третього, вирішаль- 
"ого Р?ку П’ЯТИР'ЧКИ, рішень 
XXIV з’їзду КПРС.
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„МОЛОДИ Й КОМУНА Р“

ІНІЦІАТОРАМИ багатьох доб- 
1 рнх починань були трудівники 

«сйВУкРа'нського РаЙ0НУ- А не 
^Заїзно вони знов виступили з 
іїнніім починанням. Жити і пра- 
Ьати без правопорушень — та- 

у них девіз нині.
Скажем одразу: завдання склад

не Тому для втілення ного в 
Д!ГТя повоукраїиці використову
ють всі форми і методи. Непогано 
^рекомендували себе так звані 
Сходки громадян. В намічений 
пень в клубі чи Палаці культури 
убираються всі, хто бореться з 
віїтигромадськими проявами. Сю-

БЕЗ
ДРАВОПОРУШЕНЬ

. . _ кон», створений за
рішенням _ обкому комсомолу та облас- 
і'и' 2Рган,зац*’* товариства сЗнанпя». 
Щомісяця в ньому юристи і працівни
ки адміністративних органів виступа
ють з лекціями з основ радянського 
законодавства.

Великі завдання поставлені пе
ред органами юстиції в справі по
ліпшення пропаганди правових 
знань і правового виховання моло
ді. Але вони досягнуті» своєї мети 
при безпосередній допомозі комсо
мольських організацій. Хіба б 
удався декадник правових знань, 
проведений за рішенцям обкому 
комсомолу на Побузькому ніке
левому заводі, якби комітет ком
сомолу не провів попередню робо
ту. не організував аудиторію з 
числа комсомольців і молоді? А 
«Дні правових знань», проведені в 
Новоукраїнському, Маловисків- 
ському, Олександрівському та 
Ульяновському районах працівни
ками адміністративних 
Чи був би такий ефект від 
коли б райкоми комсомолу 
сприяли цьому?

На жаль, цього аж ніяк не 
сказати про Світловодський ь- 
комсомолу,

ли ж доставляють і «винуватців» 
їаких зборів. їх місце — на умов
ній лаві підсудних. Далі все від
бувається, як на суді. Хіба іцо 
адвокатів немає. Зате обвинувачів 
виступає дещо більше. А що може 
бути суворішим і гнівнішим, ніж 
громадський осуд, колективна ви- 

цьому мали змогу не раз 
перканатись і ті, кому довелось 
мдіти на «лаві підсудних», і ті, 
хто виносив громадський вирок.

Зараз за принципом новоукраїн- 
рв живуть і працюють 500 насе
лених пунктів, трудівники 1127 ро
бітничих колективів.

Цифри, звичайно, відрадні. А досяг
нуті вони завдяки наполегливій і ціле
спрямованій роботі працівників про
куратури, суду, юстиції, адвокатури, 
яку проводять вони серед молоді і, в 
першу чергу, неповнолітніх.

У Кіровограді, Олександрії, наприк
лад, І деяких інших районах праців
ники прокуратури, суду, закріплені за 
загальноосвітніми школами з метою 
проведення правової пропаганди та 
подання допомоги по організації цієї 
роботи.

Як приклад у цьому відношен
ні може служити Кіровоградська 
середня школа № 11. Тут регуляр
но читаються лекції «Про правове 
положення підлітків і молоді». 
«Про відповідальність батьків за 
правопорушення неповнолітніх». 
«Про діяльність судових і проку
рорських органів» і іп. Крім цього, 
при бібліотеці школи організова
ний «Куток правових знань». Зав
дяки цьому старшокласники в 
будь-який час мають можливість 
ози?Л^митись із діючим законо
давством, правовою літературою.

І як наслідок — серед учнів

а~Яал°о“КОЛИ п^°"»РУ^ь 

лЛах'^^^о ЙХ'о: 

саджено курс лекцій з основ ра
дянського права. Р

Запровадження такого заходу 
позначилось позитивно. В усік 
училищах кількість правопорушень 
значно зменшилась.

«мало учбових закладів не обмежу- 

МОЮ Так Нйпп пеРедбачених програ- 
дував спВо,априклад. добре зарскомен- 
м₽ч»В .!'?ол°Д1жний клуб «Щит і 
сі лі сі Л,ровог₽аДському технікумі 
ня йот сподаРськ°го машйнобудуван- 
знанк спг.МСТа ~ пропаганда правових 

серед молоді. У плані — питан
ня з основ кримі
нального, цивільно
го, адміністративного, 

«=- і, і „ ...дш трудового та інших 
галузей права.

Багато прихильни
ків завоював і моло
діжний лекторій «За
кон «Радянської дер
жави — твій за-

органів? 
иих,

І1Є

2 можна 
міськком 

комсомолу. Не зважаючи на те, шо 
це питання слухали на бюро обкому 
комсомолу, становище тут не поліпши
лось. Палац культури, клуби, якими 
так багатий Світловодськ, у вихідні дні 
пустують. Дозвіллям молоді ніхто не 
займається. А як наслідок — процент 
правопорушень серед неповнолітніх 1 
школярів тут продовжує зростати.

Завдання комітетів комсомолу 
полягає в тому, щоб якомога шир
ше пропагувати радянське законо
давство серед молоді. Не.секрет, 
що у віддалених селах і населе
них пунктах юристи бувають рід
кими гостями.

........ .... ЖЕНА 1ІІЙІВ
ДЖАВАНШИРОВ — директор 

комбінату — зовсім не 
проти того, щоб стати родичем 
міністра А чому б і ні?

Чим його Лапа гірша від ін
ших? Джаванширова (артист 
В. Смичок) навіть заінтригувала 
майбутня перспектива не лише 
дочки, а й власна. А все по-- 
чалося з кмітливості Бебірлі — 
його дядечка. Він висунув до
сить корисну гіпотезу. Головне, 
щоб син міністра, який прохо
дитиме практику на комбінаті, 
захоплено поділився з бать
ком — «Так це ж не практика 
була, а насолода!..» Єдине, що 
трохи гальмувало стратегічний 
задум Бебірлі, — це запитання: 
хто ж з трьох студентів - прак
тикантів — син міністра? Якщо 
дівчину Натаван не брати до 
уваги то хто: Буба чи Аріф?..

Отут і розпочинаються весе
лі пригоди героїв музичної ко
медії Р. Гаджієва «Не ховай ус
мішку», поставленої на сцені 
театру імені Кропивницького 
А. Оністратенком. Це режисер
ський дебют в нашому театрі 
випускника Ленінградського ін
ституту театру, музики і кіно, 
учня народного артиста СРСР 
Г. О. Товстоногова,

До речі, бажано уточнити. Ви
става не лише весела, а й досить 
гостро викриває пристосуванців, 
недбайливих господарів, риси мі
щанства, байдужість до людини...

Сюжет п’єси розвивається жва
во, ставлячи персонажі у справді 
комічні ситуації. По ходу ж ви
стави подібні ситуації стають ?ге

і
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більш напруженішимн, герої все 
глибше «в’язнуть» і заплутуються 
в стосунках між собою. При цьому 
комедійність посилюється ТИМ, ЩО, 
як правило, герої приймають люди
ну ие за ту, ким вона є насправді. 
Так, наприклад, випадковому пере
хожому з щирою довірливістю Бе
бірлі викладає свій «тактичний» 
план, щодо зустрічі очікуваного мі
ністра, не підозрюючи, що перед 
ним — сам міністр, наречені майже 
переплутують своїх женихів...

Музична комедія має свої зако
ни. Гармонійно вплітаючись в сю
жетну тканину п’єси, музика, піс
ні, танці пропонують і створюють 
особливий динамічний ритм всіє 
вистави. Тут чимало залежить від 
актора: майстерність продовжити 
єдину характеристику свого героя у 
пісні чи танці, бути чітко виразним 
у діалозі. Артист В. Бабич створив 
з цього боку дуже цікавий і ко
лоритний образ Бебірлі.

Для характеристики свого ге
роя — надто енергійного по
борника сімейного щастя сво
го дорогого племінника — 
актор вибрав щедрі комедійні 
засоби. Негативні риси Бебір
лі, — наприклад, підлабузницт
во, яке він застосовує з его
їстичною метою — він дово
дить іноді до шаржування, од
нак, при цьому не врубуючи ці 
риси намертво на вічне кори
стування своєму герою, даючи 
зрозуміти, що це наслідок мит
тєвого осліплення, приманли- 
вою можливістю заполучити 
для Лали бажаного жениха, 
для племінника місце в Баку, а 
для себе — спокійне й тихе 
життя...

Лала і Аріф — закохані один 
в одного. Так само, як і Ната
ван і Буба. Щоправда, в остан-

солід- 
Натаван 

свого

ніх «стаж» зустрічей 
ний — аж п’ять років, 
намагається зробити з 
коханого майже ідеальну люди
ну. Відчутні кроки в цьому на
прямку зроблені: Буба вчиться 
в політехнічному, кинув пали
ти й грає на барабані в ор
кестрі. Та Натаван все ще не
похитна. Можливо, це й призво
дить до зворотних результатів. 
Буба, видає себе за сина мі
ністра і на зло коханій, не про
ти одружитися на Лалі. Актори 
М. Яриш (Натаван) та І, Сташ- 
ків (Буба) відчули внутрішню 
широту, радісне захоплення 
життям своїх героїв, зуміли до
нести їх до глядачів.

Лала і Аріф дарують один 
одному велике щастя кохання. 
Вони довірливо і обережно 
тримають в своїх очах радість 
кожної зустрічі. Це вдало і 
схвильовано передають ар
тистка В. Дронова і заслуже
ний артист Абхазької АРСР 
В. Трибиненко. Та всім моло
дим акторам можна закинути 
деяку поспішність в діалогах, — 
скоромовка там, де інколи по
трібно більшої виразності, сти
рає глибину почуттів, залиша
ючи поверховість у висвітленні 
характеру персонажів. Та по
при ці зауваження вистава 
сприймається добре. Вона з 
такою роззброюючою силою 
світлого оптимізму викриває 
людські слабості, стверджує 
радість життя, правдивість по
чуттів.

У фіналі здивовані Джаван- 
широв і Бебірлі дізнаються, що 
у міністра не син, а дочка (На
таван), щасливі молоді подруж
жя дістають життєві настанови 
від не менш щасливих батьків. 
І герої п’єси (а разом з ними і 
глядачі) розуміють, що без
господарність, недбайливість 
не можна приховати жодною 
«тактичною» хитрістю, і най
більша радість життя — від
крите серце друга.

М. СЕМЕНЮК.
На фото сцена з вистави «Не 

ховай усмішку». Зліва направо: 
Буба (артист І. Сташків), Бебір
лі (артист В. Бабич), Аріф (за
служений артист Абх. АРСР 
А. Трибиненко).

Фото В. Ковпака.

У ФОНД
МИРУ
Частку своєї праці у справу за* 

хисту миру вкладають і кіровоград
ські художники. Глядачі знайомі з 
їхніми творчими досягненнями.

Світлим спокоєм, ніжною блакит
тю входить до наших сердець кар
тина Б. Вінтенка «Мирне небо», шо 
експонувалася на виставні «На 
сторожі миру». Поруч були полот
на «Зорі назустріч» В. Федорова, 
«Проводжала мати спна» В. Воло
хова, «Нічний дозор» Б. Домашний.

Ці та інші твори майстрів пензля 
Кіровоградських художньо-вироони- 
чих майстерень Художнього фонду 
УРСР об’єднані темою захисту
миру.Та не лише полотна стали вкла
дом у справу боротьби за мир. 
невеликий час кіровоградськими ху
дожниками зібрано значну суму 
передано у фонд миру. Все не 
отримало високу оцінку Радянсько
го Комітету захисту миру. На чнях 
митців Кіровоградських художньо 
виробничих майстерень Художнього 
фонду УРСР він нагородив Почес
ною Грамотою «За активну діяль
ність по зміцненню миру між на
родами».

м. МІКЕЛЬ.

ЗЛІТ ВІДМІННИКІВ
Яким повинен бути справжній відмінник? 

Для нього характерна висока ерудиція, щедра 
душа, бажання завжди прийти на допомогу 
товаришу. Відмінник — не тільки зразок для ін
ших, а й людина з організаторськими здібнос
тями, яка вміє повести за собою.

До цієї думки прийшли студенти Кіровоградського 
педінституту, які зібралися на свій перший зліт від
мінників навчання.

Запам’яталися слова п’ятикурсника, Ленінського 
стипендіата Вячеслава Володимиренка. Він говорив 
про те, що мало «горіти», виконуючи доручені спра
ви — треба це робити вміючи.

Ці слова в повній мірі стосувалися тих 193 юнаків 
‘ ї дівчат, які носять горде ймення відмінників. Харак

терно, що всі вони успішно поєднують навчання з 
громадською роботою.

Порівняно з минулорічною зимовою екзаме
наційною сесією значно зріс процент студен- 
тів-відмінників і тих, хто навчається на «5» 
і «4».

Добре слово слід сказати про студентів факульте
ту фізвиховання. Серед них — 52 відмінника. Окремі 
академічні групи навчаються без «трійочників». Знач
но підвищився рівень творчої активності комсомоль
ців. Чимала частина успіхів припадає на рахунок під
готовчого відділення, яке працює при факультеті.

Про важливість міцних і грунтовних знань 
говорив у своєму виступі проректор по на
вчальній частині, доцент Є. С. Регушевськпй. 
Ряд актуальних питань підняли у своїх висту
пах відмінники навчання В. Харламова, Л. Те- 
тірко, В. Косяичук, завідуючий шкільним відді
лом ОК ЛКСМУ І. М. Шаповаленко та інші.

А. САРЖЕВСЬКИЙ.

рОЗ\овд була принципо- 
. вою. Керівник фізичної • 

підготовки М. М. Дишлевий 
Кфовоградської СШ № 34 
зауважив:

Два-три рази зібрати

КОЛИ Є СИСТЕМА
всіх школярів і перевірити 
їх готовність до складання 
нормативів комплексу І ПО 
_  це ще не все. Потрібно
визначити чітку систему уч
бово - тренувального . про
цесу. Підтримую ініціативу 
членів комітету комсомолу, 
щоб закріпити провідних 
спортсменів школи за по

чатківцями. Одні уроки фіз
культури нас теж не вла
штують. Групи майбутніх 
значківців тренуватимуться у 
вільний рід уроків час, в 
недільні дні. Ми плануємо 
провести естафети, дні 
стрільця, змагання з вій
ськово - спортивного бага
тоборства.

В такому напрямку і почали.
Коли перевіряли майстерність 

стрибунів, одразу визначились 
чемпіони школи — дев’ятиклас
ник Михайло Галактан подолай 
висоту 175 сантиметрів. Такни 
же результат був в Анатолія 
Ворони. В Олександра Банни
кова — 170. На бігових доріж
ках серед дівчат мала найкращий 
результат Люба Гаян, а серед 
хлопціи — Анатолій Орлович.

Масовими були виступи о 
стрілецькому тиру. Тут, як 
завжди, мав найвищий показ
ник майстер спорту СРСР Юрій 
Язиков. Першими на вогневому 
рубежі виконали нормативи 
Віктор Додеинй. Наталка Мед* 
ведєва, Ігор Зіборовський, Сер
гій Мальований I ще більше 50 
їх ровесників.

Взимку учні продовжува
ли складати заліки. Легкоат
лети, стрільці, туристи після 
кожних змагань аналізували 
результати своїх виступів і 
знову приступали до трену
вань. Випробування за про
грамою ГПО пройшли 813 
учнів школи. 243 з них пов
ністю (крім плавання) скла
ли нормативи. І коли в 
школі відбувався вечір спор
тивної слави, перші значків-

м. Кіровоград.

ці мали найвищу похвалу. 
Саме про них (а не про 298 
спортсменів - розрядників) 
в першу чергу згадав М. М. 
Дишлевий. І тільки потім 
вже нагороджувались гра
мотами чемпіони обласних, 
міських змагань серед шко
лярів, відзначались майстри 
спорту. А далі — показові 
виступи спортсменів — бор
ців і гімнастів, фехтувальни
ків і акробатів,

З доброю задрістю спо
стерігали учні Кіровоград

ської СШ № 34, як роблять’ 
вправи їх однолітки, котрі 
тренуються в спортивних 
секціях. Миколі Михайлови
чу Дишлевому було приєм
но бачити це. І він запев
няв:

—• Я знаю: вони завтра 
прийдуть до мене і проси
тимуть, щоб я записав і їх 
в якусь з секцій або дав 
рекомендацію в ДЮСШ.

м. ВІНЦЕВИЙ» 
Фото А. Печенюка.



4 стор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР“

ь А ПОЧАТКУ — про один загаль- 
“ь повідомнії факт. Влітку 1934 року 

в Москві відбулася подія історичною 
значенії і — відкрився Перший Всесо
юзним з’їзд радянських письменників. 
Відкрив ного родоначальник літератури 
соціалістичного ^реалізму Олексій Мак
симович Горький. І тут же передав го
ловування члену президії з'їзду, пред
ставникові української письменницької 
делегації, нашому земляку Івану Кін
дратовичу Мнки гепну. Під його голо
вуванням пройшло перше вечірнє засі
дання 17 серпня. Він надав слово Л. О. 
/Кланову, який виступив з привітанням 
від Центрального Комітету партії, а по
тім О. М. Горькому, який виголосив 
свою доповідь «Радянська література».

На шостому засіданні з’їзду 21 серпня, 
слово було надане І. К. Микнтснку. 
«Велетенським колосом» назвав він до
повідь О. М. Горького. «Не можна не 
говорити про граничну ясність мови і 
пізнавальну глибину доповіді Горько
го, — підкреслював промовець. Великі 
думки в цій пре
красній доповіді 
укладено закінче
ними брилами, 
що охоплюють 
століття». ] далі 
наголосив на зна
ченні творчості 
Буревісника рево
люції: «Горький 
.прийшов у літера
туру з єдністю 
творчого характе
ру. Він приніс в 
літературу свою 
Ідею ствердження 
життя, як трудо-

ПГ ВОРЧІСТЬ Максйма Горького бу-
* ла яскравим взірцем для Микн- 

тенка. У Горького вчилися ми, молоді 
українські радянські письменники, — 
підкреслював він, — хто був зв’язаний 
з ним персонально, кому доводилося 
часто слухати його бесіди, які на
завжди залишалися в пам’яті, і ті, 
хто зустрічався з ним хоч би на з'їз
дах і літературних пленумах, або на 
сторінках його безсмертних творів».

В багатьох своїх виступах, у стат
тях український письменник понулярп- 
®Ув думки Горького, використовує йо
го образи. Так, у доцрвіді на і 1-й 
Ьсеукраиіській драматургічній нараді, 
виголошеній 23 квітня 1934 року. Ми- 
китеико широко викладає положення 
Горького про гри елементи, з яких 
складається художня література — 
мову, тему, сюжет. «Чи можна запере
чити цю думку Олексія Аіакснмови-

ТВОРЧІ ВЗАЄМИНИ
МИНУЛО 105 РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

ВЕЛИКОГО ПРОЛЕТАРСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА

-------- — 31 березня ІЯЇЗ року*—.. .

З ДОРІГ ВІЙНИ
Слова В. Базилевського. Музика В. Бровченка,

його процесу. То
му ного поява в 
літературі була 
така яскрава і
вражаюча, так приковувала 1 приковує 
до себе увагу величезних мас трудя
щих».

Дружба О. М. Горького та І. К. 
Мнкнтенка має свою історію, їх єдна
ли і взаємні симпатії, і взаємне за
цікавлення творчістю. Горький листу
вався з Микитенком, поважав мого 
як письменника і організатора літера
турного процесу на Україні, цінував 
його творчість. Як свідчить письменник 
і літературознавець Дмитро Косарик, 
ще в192а році, під час перебування на 
Україні, М. 1 орького запитали, кого 
він найбільше цінує в сучасній україн
ській літературі, і той разом з іменами 
Павла і вчини і Володимира Сосюри 
назвав ім’я Івана Мпкитенка.

Того ж року, Ц) липня, М. Горький 
відвідав у Харкові клуб імені Блакит
ного і зустрівся там з українськими 
літераторами. Серед них був і Мнки- 
тонко. В дружньому колі Буревісник 
революції і українські письменники ра
зом обговорювали велику програму 
спільної роботи по висвітленню соціа
лістичних досягнень у будівництві но
вого життя.

Заклик Горького — на повну силу 
створити образ будівничого нового жит
тя — глибоко запав у серце і. К. Мн- 
китенка. В цей час він створює свої 
кращі п’єси «Диктатура» і «Кадри», 
працює над романом «Ранок», виношує 
задум «Дівчат нашої країни».

ча? — запитує І. К. Микнтенко. і тут 
же відповідає: — Мені здається, що 
не можна».

Саме чистота мови, злободенність і 
актуальність проблем, піднятих У 
творі, драматична дів захоплюють ук
раїнського письменника. І він сповна 
реалізує їх у своїх кращих п'єсах, по
вістях, у романі «Райок»,

г> КОЖНИМ роком у Мнкнтенка 
зростає інтцоес до творчості Бу

ревісника революції. Влітку 1936 року, 
коли па гастролі до Києва прибув у 
певному складі Московський художній 
академічний театр СРСР імені М. Горь
кого, Микнтенко відгукнувся у газеті 
«Комуніст» щирим вітанням «Сердеч
ний привіт художникам!».

І червня на сцені театру імені І. Я. 
Франка мхатівці показали свою «ер
шу виставу. Це була п'єса великого 
пролетарського письменника М. Горько
го «Вороги».

На сторінках «Комуніста» І. Мики- 
тенко друкує розгорнуту рецензію «На 
крилах безстрашної думки», де вітає 
виставу і наголошує на філософському 
значенні п’єси. І тут же відзначає як 
одну з найбільших заслуг режисерів 
цього прекрасного спектаклю —- на
родного артиста республіки В. І. Нс- 
мировича-Даиченка та заслуженого ар
тиста республіки М. М. Кедрова — 
те що вони висунули на перший план 
робітничі постаті, зробили цю групу

центральною у всій постановці, зробили 
так, що вона відчувається навіть то
ді, коли її немає на сцені. «Іісі дум
ки, всі настрої і тривоги, — підкрес
лює рецензент, — як нитки складної 
мережі, стягаються до цього рушійною 
цеп гру подій».

Через кілька днів І. К. Микнтенко 
друкує в «Комуністі» велику рецензію 
на постановку мхатівцямн п’єси 
М. Горького «На дні». Український 
письменник наголошує на «широкій 
світовій концепції цього геніальної о 
твору». Він пише; «Максим Горький 
з’явився на обрії російської літерату
ри, як провісник нового пролетарсько
го гуманізму, що народився і розправ
ляв крила над цілим світом разом з 
наростанням класових боїв за визво
лення людства. Ось цей гуманізм став 
темою всього творчого життя Максима 
Горького».
л>Л1Д відзначити, що вплив твор- 

чості Буревісника революції від
чувається в оагатьох п'єсах україн
ського драматурга. Саме горьківсько 
розуміння иоротьби класів ляіло в ос
нову створення кращих драмитичних 
творів І. К. Мнкнтенка. Вже в першій 
його великій п’єсі «Диктатура», яка 
принесла заслуженим успіх автору і 
широке визнання його таланту, в юст- 
рому поєдинку зійшлися дві прогплеж- 
ві сили — клас пролетарів і клас 
експлуататорів. Очолювана Андрієм 
Чирвою куркульська зграя в селі Гор
бачі зриває план хліоозаготівель, а 
довідавшись про приїзд уповноважено
го по хлібозаготівлях, готується до 
впертого опору. Та правда і сила па 
боці пролетаря Григорія Дударя. По
трапивши на село, в оостаиозку жор
стокої класової боротьби, пін організо
вує бідноту і середняків на рішучий 
розгром ворога, на послідовне здійснен
ня ідей диктатури пролетаріату.

Письменника цікавлять проблеми мо
ралі, ідейної сутності будівсг.г,ника 
соціалізму, в 1936 році він завершує 
створення сатиричної комедії «Соло 
на флейті», яка була відповіддю Ми- 
китенка на заклик М. Горького Роз
вінчати образ міщанина — останньою 
мерзенною представника старого сві- 
ТУ.

В червні 1936 року Горького не ста
ло. Жалість стисла серця численних 
друзів, прихильників його творчості.

Немає вулкана, в і рудих якого кле
котів безсмертний «огонь», — писав 
у ті дні І. К. Микнтенко. Він назвав 
Горького «мудрішим з художників сві
ту», «велетнем революційною слова».

«Горький — безсмертний, — під
креслював І, К. Микнтенко. — Він за
воював своє баземертя не тільки гі
гантським талантом, але працею И 
безстрашшям, рівних яким ми майже 
не знаємо у езітовій літературі,... Будь
мо гідні звання письменників Радян
ської Країни і віддамо всі свої сили 
на служіння нашій соціалістичній 
Батьківщині, безсмертним сином якої 
був і залишиться Горький». Цс і зак
лик, І заповіт нашого земляка, відомо
го письменника і драматурга Івана Кін
дратовича Мнкнтенка.

В. ЖУРАВСЬКИИ,
член обласного літературного 
об’єднання.

Зн-дви.»*»»-«,. « и и ни іяв

Солдат пробирався узліссям рудим,
Солдат продирався крізь хвищу і дим.
Крізь води й пустелі
У сірій шинелі, Двічі
А смерть — ніби яструб над ним.

Палали оселі, чорніли лани,
Та ніс він вперед по дорогах війни
Свій гнів на багнеті,
Зорю на кашкеті, Двічі
У серці — відлуння весни.

Він крок не дійшов, він упав горілиць, 
Гойднулося небо в криницях зіниць: 
«Прощай, хато руса,
Прощайте, матусюі» Двічі
Гойднулись криниці зіниць.

Схилилась над ним яворина стара.
Води піднесла з голубого цебра:
«Зведися, мій сину,
Соколику сизий», Двічі
Гойднулись криниці зіниць.

даЙДМ 
відділ мК
Восьмикласниці Цнбулівсьної 

С11І Знам’янськогс району звер
нулися з проханням повідомити, 
в якому учбовому закладі мож
на здобути спеціальні.-г„ черю- 
вою по станції.

— Кваліфікованих робіт
ників даного профілю готує 
Знам’янське МПТУ N2 2. 
Приймаються юнаки й дів
чата ие молодші 17 років. 
Строк навчання 1,5 року. 
Адреса училища: м. Зна
м’янка, вул. Р, Люксем
бург, 6.

Десятикласниці з с. Красио- 
Сідкн Оленсандрівського району 

цікавляться, де у нашій області 
можна здобути спеціальність 
перукаря,

— Перукарів широкого 
профілю готує Кіровоград
ське МПТУ N2 9 (м. Кірово
град, вул. Гоголя, 79). Прий
маються юнаки й дівчаїа з 
середньою освітою, без 
екзаменів на підставі кон
курсу атестатів. Строк на
вчання 2,5 року.

ГАЛИНА ЛУКАШ з с. Чарів
ною Бобрннецькою району, 
ОЛЕНА ЧЕРНЯВСЬКА і РАЯ 
ЗОРІНА з Новомиргзозда, 31- 
1ІАЇДА ГЕТЬМАНЕЦЬ з Олек
сандрії та багато інших мріють 
опанувати спеціальністю теле
фоністки, але не знають де 
можна її здобути.

— Телефоністів, телегра
фістів готує телеграфно-те
лефонна станція (м. Кірово

град, вул, Гоголя, 72/9, від
діл кадрів), яка набирає 
учнів з числа випускників 
середніх шкіл. Тим, хто ба
жає здобути дані спеціаль
ності, слід звернутися до 
директорів шкіл за направ
ленням. Строк навчання по 
спеціальності телефоніст
ки — 3 місяці, по спеціаль
ності телеграфістки 6 мі
сяців.

ГРИГОРІЙ ГАВРИЛОВ учень 
10 класу СІВ з с. Цвітного Олск- 
сандрівського району мріє ста
ти машиністом електровоза. 
Юнак просить розповісти про 
умови прийому до учбоиих за
кладів, що готують спеціалістів 
даного фаху.

— Помічників машиністів 
електровозів готує Знам’ян
ське МПТУ № 2 (м. Зна

м’янка, вул. Р. Луксембург, 
6). Приймаються юнаки з се
редньою освітою, віком не 
молодші 17 років, строк на
вчання 1,5 року.

На прохання ЛЮБИ О, уче
ниці Більша нської СІП, ГАЛИ
НИ ДАНОВОЇ, СВІТЛАНИ ФА- 
САН, ГАЛИНИ РОМАНОВОЇ 
учениць Оасяниківської восьми
річної шкоти Кіровоградського 
району, НАДІЇ X. десятиклас- 
гиці з с. Борщового Новоархач- 
гельського району повідомляємо:

— На території нашої об
ласті викладачів початкових 
класів та вихователів дитя
чих садків готує Олександ
рійське педагогічне учили
ще (м. Олександрія, вул. 
Діброви, 21). Приймаються 
особи, які мають освіту 
восьмирічну або середню.

Олександру Онопку і Лілії Вариченко, Миколі Супру
ну і Антонімі Василенко, Анатолію Гаркавенку і Та
марі Дятченко, Володимиру Бондаренку і Ірині Крес« 
толь, Михайлу Креймеру і Світлані Гетьманець, 
Володимиру Кишляну і Ользі Власовій, Віктору Но- 
берняку і Валентині Ремигайло, Юрію Звягінцеву о 
Світлані Кройтер, Ілії Іванову і Людмилі Ткаченно, 
Олександру Сотнику і Ірині Лічкаленко, Миколі Мі- 
иурову і Надії Пояцик, Вадиму Шаповалову і Вален
тині Руглі, Олександру Русакову і Олександрі Риба- 
ченко, Геннадію Козлову і Олені Ніколаєвій, Володи
миру Чурину і Аллі Латинській,

які сьогодні реєструють свій шлюб в Кіровоград-, 
ському бюро ЗАГС.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
НЕДІЛЯ, 1 КВІТНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9.69 - Про
грама передач. (М). 9.05 —
Ранкова гімнастика для ді
тей. (М). 9.20 — Новини. (М).
9.30 — Кольорове телебачення. 
Для школярів. «Будильник», 
(М). 10.90 — Для аоїиів Ра
дянської Армії і Флоту. (М). 
10.39 — «Музичний кіоск». 
ЇМ), 11.00 — «Сьогодні — 
День геолога». (М). 1І.1Р —
Концерт на замовлення гео
логів. (М). 12.00 — «Сільська 
година». <ЛА>. 13.00 Худож- 
жій фільм «Дама з собачкою». 
£М). 14.25 — Кольорове теле
бачення. Програма мультфіль-

мік. (М). 15.00 — Кольорове
телебачення. «Клуб кіиоподо- 
рожей». (М). 15.55 — Інтерба
чення. Кольорове телебачен
ня. Чемпіонат світу в хоксп. 
Польща — Швеція, (М). 18.10
— До річниці ДХ1У з’їзду
КЛРС. Прем'єра телевізійною 
документальною фільму «Кур
сом партії». (М). 19.20 — Кон
церт радянської пісні. (М). 
19.45 — Кольорове телебачен
ня. Художній фільм. «Ці різ
ні, різні, різні обличчя». (М). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Телевізійний докумен
тальний фільм «Юрій Завад- 
ськнй». (М). 22.35 — Інтерба
чення, Концерт класичної му
зики. (Ленінград). 23.05 —
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.40 - 
Програма передач. (К). • |2.45
— «Сьогодні — День геоло
га». (К). 13.50 — Для дітей. 
Художній фільм «Попелюш
ка». (К). 15.10 — «Портрет 
митця». (Львів). 16.00 — «Чис
та криниця». (Запоріжжя). 

16.55 — Кольорове телЛ’ачен» 
ня. Для дітей. Мультфільм. 
(К). 17.30 — «На меридіанах 
України», (К). 18.00 — Спор
тивна передача. (К). 20.00 — 
Кольорове телебачення. Кон
церт. (К). 20.45 — «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — Про
грама «Час». 11.30 — Худож
ній фільм «Ефірі Бріст». (К). 
23.60 — Вечірні новини. (К).

ПОНЕДІЛОК, 2 КВІТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 15.50 - 
Програма передач, (М). 15.55 
— Інтербачення. Кольорове 
телебачення. Чемпіонат снігу 
з хокея. Швеція — ЧССР. (М). 
18.13 - «Поезія». (М). 18.30 - 
«На землі калузькій». Пере
дача третя. (М), 19.00 — Уро
чистий вечір, присвячений 
100-річчю з дня народження 
С, В. Рахманінова. В перер
ві — програма «Час». (М). 
22 00 — Кольорове телебачен
ня. Чемпіонат світу з хокея. 
Шпеція — ЧССР. Ні період. 

ФІНЛЯНДІЯ — СРСР. III період. 
(М). 23.20 — Новини, (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.10 - 
Наша афіша. (К). 17.15 — «ВІД 
понеділка до понеділка». (К).
17.30 — Тележурнал «Партійне 
життя». (Одеса). 18.00 —
Фільм-концерт «Наші мело
дії». (К). 18.30 — Кіііонпрнс 
«Для вас, шахтарі». (К). 19.00 
— інформаційна програма 
«Вісті». (К). 19.30 — М. Горь- 
кгй. «Вороги». Тслевпстана. 
В перерві — «На добраніч, ді
ти!». (К). 22.00 — Художній
фільм «Щит 1 меч». І серія. 
«Без права бути собою». (К). 
23.20 — Програма «Чаи». (М).

ВІВТОРОК, З КВІТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 — Но
вини. (М). 9.45 — Для школя
рів. «Спортивна юність». (М). 
10.15 — Кольорове телебачен
ня. Телевізійний художній 
фільм «Інженер Прончатов». 
1 серія. (М). 11.20 — ТелсвістІ.

(К). 11.35 — «Шкільний ек
ран». (К). 11.ЯІ5 — Творчий
звіт майстрів мистецтв та ху
дожніх колективів Тернопіль
ської області. (К). 16.25 — 
«Весна третього, вирішально
го». (Запоріжжя). 16.45 — Те
лефільм. (Кіровоград). 17.00 — 
Тележурнал «Людина і за
кон». (Кіровоград). 17.30— Ін
формаційна програма «Вісті». 
(К). 18.00 — Новини. (М). 18.Ю 
— Ленінський університет 
мільйонів. (М). 18.40 — «За
рядками партійних накрес
лень». (Кіровоград). 19.00 — 
Програма «Час». (М). 19.25 — 
Інтербачення. Кольорове теле
бачення. Чемпіонат світу з хо
кея. СРСР — Польща. (М). 
21.45 — «Про балет». (М).
23.30 — Кольорове телебачен
ня. Чемпіонат світу з хокея. 
ЧССР — ФРН. III період. По 
закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.20 — 
• Запорожці». Передача пер* 
та. (М). 11.50 — Концерт.
(М). 12.50 — КІнопрограма сту
дії «Білорусьфільм». \М). 16.20 
— Навчальна передача з гео
графії. (М). 17.00 — Навчаль
на передача з літературн
ім). 17.30 — Для школярів. 
Концертний зал телестудії 
«Орлятко». (М). 18.00 — Му
зичний фільм «Завтра свято»» 
(К). 18.30 — Реклама, оголо
шення. (К). 19.С0 ііроірама 
«Час». (М). 19.2-ут; Е. Бра- 
гииськнй, Е. РязаЬов. «Това
риші по службі». Вистава» 
(Одеса). В перерві — «На доб
раніч, діти!». (К). 21.30 — Ху
дожній фільм «Щит і меч»* 
2 серія. «Наказано вижити’» 
(К). 23.15 - Вечірні ііовн*
«ні. (К).
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ПОГОДА
Сьогодні та завтра на території області та міста Кі

ровограда передбачається значна хмарність без опа
дів, місцями туман. Вітер південно-східшій 7—12 м- 
на секунду. Температура повітря вночі 1—6, вдень 
11—16 градусів тепла.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,
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