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Всесоюзні роботи переможців ста
нуть потім надбанням ба
гатотисячної армії меліо
раторів.

Концентровані 
добрива

СУБОТА, 25 вересни 197! року

Центральний Комітет КПРС 8 Рада 
Міністрів СРСР прийняли Постанову 
про поліпшення проектування І будів
ництва сільськогосподарських об’єк
тів і зміцнення виробничої бази сіль
ських будівельних організацій.

У постанові підкреслюється, що 
найважливішими завданнями партій
них, радянських і господарських орга
нізацій о галузі сільського будізня- 
цтва є забезпечення більш ефектив
ного використання капітальних вкла
день, скорочення строків, зниження 
вартості 5 поліпшення якості будів
ництва; всілякі зміцнення вироб
ничої бази сільських будівель
но-монтажних організацій, а також 
впровадження індустріальних методів

БУДІВНИЦТВО

виконання робіт, підвищення продук
тивності праці будівельників.

Постановою намічено конкретні за
ходи для поліпшення проектування 
сільських виробничих об’єктів, визна
чено завдання міністерств і відомств 
по впровадженню в сільське будів
ництво нової техніки.

Передбачено ширший розвиток ви
робництва місцевих будматеріалів, 
збільшення обсягу робіт, що їх вико
нують міжколгоспні будівельні орга
нізації підрядним способом. Встанов
лено пільги для сільських будівельни
ків ряду районів країни.

Детальний виклад постанови опуб
лікований в центральних і республі
канських газетах.

Пленум обійму КП України
Вчора відбувся пленум обласного комітету КИ України, який розглянув 

питання про завдання но дальшому поліпшенню керівництва первинними пар
тійним:! організаціями області та піднесенню їх ролі у виконанні рішень XXIV 
з’їзду КПРС і XXIV з’їзду КП України.

З доповіддю на пленумі виступив перший секретар обкому КП України 
М. М. КОБИЛ ЬЧАК.

В обговоренні доповіді взяли участь перший секретар Кіровоградського 
міськкому КП України і. II. ВАЛЯВСЬКИИ, секретар парткому станції По
мічна П. А. ПАРХОМЕНКО, перший секретар Гайворонського райкому партії 
М, В. ГОНЧАР, секретар партійної організації колгоспу «Рассвет» Бобринець- 
кого району В. 3. НАУМЕНКО, голова облпрофради Д. Т. ЖМАК, механіза
тор колгоспу «Родина» Маловисківського району Є. СИДОРЕНКО, перший 
секретар Новомйргородського райкому партії В. К. ДРИМЧЕНКО, секретар 

э партійної організації механоскладального цеху № 3 заводу «Червона зірка» 
р. В. А1АНДЄВА, перший секретар Олександрійського райкому партії К. І. 
СЛБАНСЬКИИ, перший секретар обкому ЛКСМУ ЛІ. Г. ГАЙДАМАКА 
інші.

1В обговореному питанні пленум прийняв відповідну постанову.
Докладний звіт про пленум — в наступному номері.

повідомило 22 вересня 
І (СУ СРСР, на кінець другої 
декади місяця зернові скошено 
і обмолочено в країні з 101 
мільйона 985 тисяч гектарів. 
Хліборобам Російської —

иів республіки. Механізатори 
Казахстану мають скосити зер
нові лише на 300 тисячах гек
тарів.

Рис скошено з п’ятої частини 
Федс«. його посівів. Всього В ІШІІІШ- 

рації залишилося ще зібрати ньому році цю культуру треба 
" - буде зібрати з 368 тисяч гекта

рів. Кукурудзу скошено з чоти
рьох п’ятих її посівів 16

’ хліба майже з 6 мільйонів гех-
1 тарів — у Сибіру, па північно

му заході і в ряді інших рано-
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ДРУЖНІЙ ВІЗИТ
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переговорів, які проходили в дружній обстановці від
вертості і взаєморозуміння, мав місце обмін думка
ми відповідно до взаємного прагнення до дальшого 
поліпшення двостороннього співробітництва, а також 
з актуальних питань міжнародного становища.

Того ж дня Генерального секретаря ЦК КПРС тов. 
Л. І. Брежнєва тепло і сердечно приймали робітники, 
інженери і техніни Белградського заводу електронної 
промисловості в Земуні.

Генеральний секретар ЦК КПРС побував у цехах 
заводу, тепло розмовляв з робітниками і спеціаліста
ми, ознайомився з виробничими процесами. У пра
цівників електронної промисловості Югославії тісні 
зв’язки з радянськими колегами. Марну Белградсько
го заводу можна зустріти на ряді приладів і дета
лей, що їх використовують радянські підприємства.

В одному з цехів відбувся мітинг, на якому това
риш Л. І. Брежнєв виступив з промовою. Промова 
товариша Л. !. Брежнєва була вислухана з великою 
увагою і не раз переривалась тривалими оплесками.

Мітинг на заводі в Земуні, зустрічі Генерального 
секретаря ЦК КПРС з робітничим нолективом — яск
раве свідчення міцніючої дружби, зростаючого спів
робітництва між Югославією і Радянським Союзом.

У К КПРС Л. і/Брежнєв ї президент СФРЮ, Голо- і 
Ю И. Броз Тіто продовжили переговори. В ході

Після прописних дощів, які 
пройшли днями, у трудівників 
колгоспу імені Фрунзе Долин- 
ського району настали гарячі 
дні — треба надолужувати про
гаяне. Добро трудиться нині на 
вивезенні цукрозих буряків 
комсомолець Григорій Афа
насьев. Він щодня перевиконує
свої завдання. Важливе місце у соціалістичному змаганні членів

комсомольсько-молодіжної бригади Лариси Ліднов-
На фото: трактористСЬНОІ- (Кіровоградська взуттєва фабрика) займають

Г. АФАНАСЬЕВ проблеми економії і бережливості.
До кінця року комсомольці бригади вирішили за- 

фото А. БУДУЛАТЬЄбА. ощадити 100 тисяч квадратних дециметрів верхніх 
шкіряних товарів. А нині, ставши на переджовтневу 
трудову вахту, комсомольці річний план економії ви
рішили виконати до дня 5 4-ї роковини Великої Жовт
невої соціалістичної революції.

На фот о: члени номсомольсько- 
молодіжної бригади занрійників (злі- 

- ва направо): Ольга ЧАИКОВСЬКА, Ла-
\ ЯІ риса ПІДКОВСЬКА, Тетяна НЕСТЕРЕїі-
\ НО. Надія БІЛОУС, Тамара НОВИЦЬКА,

Галина ГНІДА, Людмила МЕРЕЩЕНКО.

змагання 
механізаторів- 
меліораторів

Найспльніших механіза
торів країни зібрала Ку
бань. 22 вересня в Крас
нодар! почалися всесоюз
ні змагання 65’льдозернс- 
тів і скреперистів — бу
дівників меліоративних 
систем, У боротьбу за по
чесне звання чемпіонів 
вступили понад 140 меха
нізаторів — переможців 
зональних і республікан
ських першостей. 
Учасники змагань маюсь 
збудувати на 50 гектарах 
інженерні рисові чеки. 
Досвід, прийоми і методи

Дослідні зразки кон- 
центрованих мінеральних 
добрив у таблетках виго
товили хіміки Костпнти- 
нівського заводу (Донець
ка область). Поживна су
міш для збагачення грун
ту містить у собі азотні, 
фосфорні і калійні добри
ва. 11а літр води потрібна 
лише одиограмова таб
летка. Любителі домаш
нього квітникарства змо
жіть збагатити нею шість 
кілограмів землі. Випро
бування добрив показали 
хороші результати.

(РАТАУ).

мільйонів гектарів. З площі 610 
тисяч гектарів одержано зерно 
цієї культури. Буряки в ціло« 
му викопано з чверті посівів, а 
в РРФСР — з двох п’ятих. Со« 
пяшник зібрано з 1,6 мільйона 
гектарів — третини усіх посі
вів. Завершується збирання льо« 
пу-довгунця.

Всюди збирають картоплю, 
її бульб,и викопано з 1,3. міль-

йона гектарів. Це 41 процент 
усіх плантацій. Темни збирання 
цієї культури поки що нижчі 
від торішніх. Овочі знято з 422 
тисяч гектарів. Це 42 проценти 
площі усіх городів країни.

У бавовносіїочих республіках 
розгорнулося збирання сирцю. 
Машини уже зняли 241 тисячу 
тонн волокна.

Зяб зорано на 49,3 мільйона 
гектарів. Це 46 процентів пла
ну. Озимі посіяно на 23,6 міль
йона гектарів — двох третинах 
відведеної їм площі. План їх 
сівби виконано в Білорусії. 
Близькі до завершення сівби 
озимих в Естонії і Литій.

Збиральні роботи на полях 
країни тривають.

(ТАРС).



2 стор „МОЛОДИМ КОМУНАР“ 23 вересня 1971 рокуЗУСТРІЧКОМСОМОЛЬСЬКИХПРОПАГАНДИСТІВ 22 вересня в ЦК ВЛКСМ почалася зустріч кращих 
нропаганднсїів системи комсомольської політичної 
освіти країни. Мста зустрічі — обговорити питання 
дальшого поліпшення вивчення і пропаганди матеріа
лів XXIV з'їзду КПРС, удосконалення політичного 
навчання молоді.

Зустріч відкрив перший секретар ІДК ВЛКСМ 
Є. М. ТЯ/КОЛЬННКОВ. З доповіддю про роботу комсо
мольських організацій но формуванню марксистсько- 
ленінського світогляду молоді у світлі рішень XXIV 
з’їзду КПРС виступив секретар ЦК ВЛКСМ Л. І. 
Матвєєв.

(Кор. ТАРС)

ОРІЄНТИР КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ДІЇ

молу розглядає підсумки змагання ко
лективів на засіданні бюро один раз у 
три місяці. Тут же виявляюсь і кращий 
комсомольський колектив м.ста. Неза
баром на наступному пленумі міськко
му комсомолу, згідно результатів робо
ти за перше п;сріччя, комсомольсько- 
молодіжній бригаді Головківського ву
гільного розрізу буде вручено вимпел 
ЦК ВЛКСМ.

З всування причин недоліків у роботі 
якогось колективу — теж в центрі ува
ги міськкому. Необхідне роз яснеиня, 
вчасна допомога дали змогу мати в ос
новному здорові, сильні й дієві колек
тиви, де ініціатива молодих сприймаєть
ся як належне.

НАЙМЕНШЕ невиконання постанови, 
рішення — це тривожний сигнал 

насамперед для нас. Значить, недороби
ли щось не лише в первинній організа
ції. Щось недооцінив і випустив з поля 
зору міськком. Оперативність у прий
нятті відповідного рішення, спрямова
ного на поліпшення справи у комсо
мольській організації, визначається » 
твердими строками його виконання. 
Підтвердженням виконання рішень бю
ро служить інформаційний листок, який 
щомісяця надходить до міськкому ком
сомолу.

У липні цього року на бюро слухало
ся питання про стан справ у комсо
мольській організації фабрики «Індпо
шиття» та мебльової фабрики. Стало сі- 
домо, що комітет комсомолу мебльової 
фабрики пустив на самоплив боротьбу за 
підвищення яності продукції, недооці
нив значення соціалістичного змагання 
серед молоді. В аналізі причин не було

ВИРОБНИЧІ показники включають о 
себе, поряд з процентним виконан

ням плану, головну умову піднесення 
всього промислового підприємства — 
рівень продуктивності праці. На ньому 
базується робота всього колективу, со
бівартість і успішність реалізації виго
товленої продукції. Продуктивність пра
ці визначає загальний рівень роботи 
підприємства. А він залежить від пра
вильно поставленого соціалістичного 
змагання між колективами і від 
фахових знань виробничника, і від нала
годження справи раціоналізації і вина
хідництва тощо.

Це коло питань знаходиться в полі 
зору робітника-комсомольця, комітетів 
комсомолу підприємств і є головною 
турботою у роботі міськкому комсомо
лу. Все це тим більш набуває ваги, що 
молодь зараз відіграє на виробництві 
велику роль. І вчитися, шукати, вдоско
налювати — повинно стати основни/л де
візом молодих.
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ТА ОБРЯДИ

звсртає- 
сільської 
Жиленко:

ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ ПРО НАШІ СВЯТА

ЩЕ в п'ятницю в центрі 
Бандурово приверта

ло увагу односельчан 
красиве оголошення: «Ко
мітет комсомольської ор
ганізації запрошує всіх 
жителів села розділити 
радість о житті молоді, 
о житті сім’ї колгосп
ної — створення нової 
радянської сім'ї. Комсо
мольське весілля розпоч
неться о 9-й годині ранку 
в Будинку культури».

Це не було несподіван
кою, бо в селі знали, що 
кращий комбайнер кол
госпу «Іскра» Петро Ма- 
карський і доярна Тама
ра Бершадська мріють 
побратися. Петро — де
путат районної Ради де
путатів трудящих, чудо
вий виробничник. Нещо
давно він був перемож
цем районного змагання 
комбайнерів на приз «Зо
лотий вінок». І Петро, і 
Тамара співають у хооі, 
беруть участь в ансамблі.

І ось неділя. Жителі 
села потягнулися до Бу
динку культури. Від ву
лиці до його входу всте
лена барвінком і квітами 
доріжка, обабіч якої дів
чата й юнаки в україн
ських костюмах та піоне
ри з квітами утворили 
живий коридор. Мелодія 
мідних труб духового 
оркестру сповіщає про 
весілля. Як девіз цього 
свята на великому трзн- 
спаранті красується:

«Стелися, барвінку, 
до щастя стелися. 

Закоханих двоє 
за руни взялися. 

За руки взялися, 
щоб щастя пройти. 
Щоб вірність й любов 

крізь життя 
пронести».

Наближається оесілп- 
ний поїзд.

Молодих зустрічають 
почесні батьки: голова 
сільської Ради М. К. Жи- 
г.енко, депутат сільради 
І. С. Рябоволик, голова 
колгоспу С. М. Продан, 
секретар парткому І. І. 
Романюк. Вони несуть на 
вишитому рушнику ру
м’яний пшеничний коро-

пай, тацю з зерном і цу- 
кернами. Молоді низько 
вклоняються і приймаю'ь 
з рук почесних батьків 
хліб. Мати обсіває їх цу
керками і зерном. Нехай 
довіку щасливими будуть.

Наречені йдуть до 
пам’ятника В. І. Леніну. 
Вклоняються, біля підніж
жя нладуть квіти І по
вертаються до Будинку 
культури.

До молодих 
ться голова 
Ради М. К.

«Сьогодні — незабутній 
день у вашому житті. 
Дозвольте ж запитати, 
чи по взаємній згоді та 
любові берете ви шлюб?» 

— Так... так... — про
мовляють МОЛОДІ.

Зі.ч нить пісня:
«Благословіть, мамо, 

дочку
У несільиому віночку. 
Благословіть, рідний 

батьку, 
В нову долю, в нову 

хату.
Благословіть, мамо, 

сина
Благословіть, вся 

родина...»
Па сцену піднімаються 

батьки молодих. Мати 
нареченої, Ольга Петрів
на, зв’язуючи руки моло
дим, промовляє; «Благо
словляю вас, діти. І цим 
рушником, що ти виши
вала, доню, з’єдную ваші

руки». Далі благословляє 
.-.іати Метра — Марія Се- 
менівна.

Молоді підходять до 
столу і скріплюють свій 
шлюб підписами. Стар
ший боярин, електрик 
колгоспу Іиан Новицький 
крає короваіі. Лунає гімн 
хлібові-короваю.

Дзвенять бокали з 
іскристим вином. «Гір
кої» «Гірко!» Молодих ві
тає голова колгоспу С. М. 
Продай, підносить пода
рунок — радіоприймач. 
Петра і Тамару, своїх во- 
жатих-виробнинчиків, ві
тають піонери.

Секретар комсомоль
ської організації зачитує 
і вручає вітальний лист 
на вічне зберігання.

Вітають рідні. Друзі, 
знайомі. Звучить уро- 

і чистий величальний хор: 
І «Ой свято в нас, свято, 

Живіть, молодята, 
Несіть свої квіти 
На многії літа!..».

< Почесна мати за кінці 
хустинки веде молодих 
до зали, де їх чекає кріс- 

ч їло, обрамлене різнокольо- 
' д ровими стрічками, нвіта- 

ми. Молоде подружжя 
г оточують учасники ху

дожньої самодіяльності, 
дарують святковий кон
церт. Тут і задушевна 
пісня, і веселе слово...

Комсомольське весілля 
продовжується біля Бу
динку нультури. Вихри
ться перший весільний 
танок. Тамару і Петра 
обсипають квітами.

Ось усіх запрошують 
продовжити свято и дзо- 
рі молодого. Тут нарече
них з хлібом-сіллю з: 
стрічають батьки.

Весілля в розпалі: 
«У радощах світлої 

ДОЛІ 
Славимо в ріднім 

краю — 
В широкому полі 

й весільному колі — 
Щасливу радянську 

Сім'ю».
І. МАЛИЧЕНКО, 

секретар комітету 
комсомолу кол
госпу «Іскра».

Гайворонськин район.

рівня

к
*

Рішення партії, Директиви XXIV з їзду 
КПРС, Постанова Центрального Коміте
ту «Про дальше поліпшення організації 
соціалістичного змагання» наголошують 
на головному: підвищенні продуктив
ності праці як умові дальшого зростан
ня добробуту радянського народу.

Від слова до дії не повинен бути дов
гий шлях. Від рішення до виконання — 
тут має бути послідовність і конкрет
ність контролю комітету комсомолу над 
реалізацією задумів. Дійти до кожного 
робітника, комсомольця, відчути дійову 
віддачу — в цьому насамперед полягає 
успішна робота первинної комсомоль
ської організації. А звідси необхідно, 
щоб переконаність робітника в то\лу, 
що його власна думка та ініціатива не 
загубиться серед байдужості, а обов'яз
ково виразиться у важливості всезагаль- 
ної справи — підтримувалась тим же 
обов язковим і нерозривним зв язком 
між словом і ділом, між рішенням та 
його виконанням.

Важливим щаблем на шляху зростан
ня комсомольця, як передовика вироб
ництва, є уміло організоване, контро
льоване і висвітлене соціалістичне з/ла- 
гання. Власне, воно саме і включає в 
себе ряд досить змістовних і актуальних 
виробничих питань, це і виробниче на
вчання, з метою підвищення кваліфіка
ції, оптимальне використання і пошук 
ресурсів виробництва, економія елек
троенергії, матеріалів, палива та ін.

Напередодні 100-річчя з дня народжен
ня В. І. Леніна у місті Олександрії відбув
ся зліт передовиків виробництва, присвя
чений ювілею вождя. На зустрічі йшла 
мова саме про підвищення продуктив
ності праці, норми виробітку, про соціа
лістичне змагання. У цих справах мо
лодь повинна бути заспівувачем. Вреш
ті, ці основні накреслення перебувають 
в центрі уваги міськкому комсомолу. 
Видозмінюються форми — зміст зали- 
шається.

|/ ОМСОМОЛЬСЬКІ організації міста 
досягли неабияких успіхів у змаган

ні за дострокове виконання першого 
року дев’ятої п'ятирічки. Правофланго
вими серед колективів підприємств і ор
ганізацій міста є комсомольсько-моло
діжний колектив Олександрійського 
електромеханічного заводу (секретар 
комітету комсомолу М. Анісімова), рай- 
енергоуправління (секретар О. Колько), 
міськзмішторгу (секретар В. Баницька). 
Один з кращих комсомольсько-моподіж- 
них колективів, бригада слюсарів по ге
тинаксу електромеханічного заводу, де 
бригадиром Борис Кривокінь, досягла 
високої продуктивності праці — 140— 
150 процентів. Кожний комсомолець 
взяв особисті соціалістичні зобов’язан
ня. Постійний рух. вперед сприяє тому, 
що робітничий колектив творчо ставить
ся до праці, шукає можливостей най
більш раціонального використання ре
сурсів та прийомів праці. А це, в оста
точному рахунку, приводить до відмін
них результатів у роботі.

Широкого І масового поширення на
було серед комсомольців змагачня за 
звання кращого виробничника. Воно під
вищує кваліфікацію молодого робітника, 
заохочує до вдосконалення власної праці. 
Комітети комсомолу щомісячно здійсню
ють контроль за виконанням соціаліс
тичних зобов'язань, підбивають підсум
ки змагання за звання кращого по про
фесії. Підбиття підсумків змагання стає 
лише □ тому випадку дійовим, якщо до 
нього залучаються широкі йола комсо- 
мольців-активістів. І потім всебічно ви
світлюється у стінній пресі, «Комсо
мольському проженторі», на зборах. Ви
значається кращий колектив підприєм
ства, а в цехах — кращий ‘ ‘ 
бітник. Моральний стимул 
гання незаперечний.

ПІДКРІПЛЕННЯ змагання новими сти- 
* мулами, залучення все більшої кіль
кості комсомольців є такою ж необхід
ною вимогою, як і повсякчасний конт
роль і звіт кожного комітету комсомолу 
за проведену роботу. Міськком комсо-

молодий ро- 
такого зма-

більшої кіль-

Рішення і контроль 
за його виконанням

поспіху, утримувалися від випадкових 
рішень. Бо головне не лише вказати не
долік — треба надалі застерегти від йо
го повторення. Зараз робота на фабри
ці активізувалася. Комсомольці борюто- 
ся за перевиконання норм виробітку, 
правильно налагоджена робота сприяє 
підвищенню комсомольської активності 
та ініціативи. Міськком комсомолу тут 
не обмежується лише сухою інформаці
єю. Прагнемо безпосередньо допомогти 
необхідною консультацією чи порадою, 
завжди намічаємо кінцевий строк вико
нання власного рішення.

На одному з засідань бюро міськкому 
комсомолу стояло питання про участь 
комітетів комсомолу Бандурівського ву
гільного розрізу і заводу підйомно-тран
спортного обладнання в поліпшенні про
фесійно-технічного навчання і підвищен
ні кваліфікації молодих робітників. Бю- 

. 3 головних
організації 

є допомога 
виробітку.

ро відзначило, що однією 
форм роботи в поліпшенні 
праці молодих робітників 
тим, хто не еиконує норми 
Комітет комсомолу Бандурівського ву
гільного розрізу розглянув ці і подібні 
питання на своїх засіданнях. Виконую
чи дану постанову, він провів аннетне 
опитування молоді, з метою вияснення 
побажань для поліпшення роботи учбо
вого пуннту. На заводі була створена ко
місія по підвищенню кваліфікації, роз
роблені відповідні заходи. В результаті 
57 чоловік було навчено на підприємстві 
передовим методам праці.

Щодо заводу ПТО, то робота з молод
дю тут велася від яипадку до випадку. 
Це питання хоч і розглядалося на засі
даннях номітету, але рішення залишали
ся лише на папері. Комітет 
не мав тісного контакту з 
профспілковою організацією 
внм пунктом. В постанові бюро 
йому чітко вказувалися недоліки 
визначені строки їх лінвідації.

Звідси стало основним у роботі 
кому комсомолу 
ка рішень бюро, виконання 
постанов. Лише чітка організація нонт-

0О- 
ви- 
до-

комсомолу 
заводською 

та учоо- 
місьч- 
і оули

МІСЬМ-
обов’язноеа перезір- 

прийнятих

ролю допомагає виявити недоліки у 
боті, сприяє їх Швидкому усуненню, 
робляє відповідальність ножного за 
ручену справу.

ДДІЦНИЙ зв язок МІЖ рішенням і 
конанням створює атмосферу взає

модії між усіма ланками комсомольсь
кої роботи, допомагає активному пуль
суванню творчих задумів і перетворен
ню їх у життя, звідки 6 вони не виходи
ли. від рядового комсомольця чи пра
цівника міськкому комсомолу. В цьому, 

життєвість тих форм, тих заходів, які 
пропагує комсомол.

в. МЯСНЯНК1Н, 
перший секретар Олександрійсько
го міськкому ЛКСМУ.

ви-
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ня цього року надруновано ко
респонденцію «Зіпсоване ново
сілля» про роботу музичних 
класів обласного відділення 
Музично-хорового товариства 
Української PCP.

Керуючись Положенням про 
учбові заклади Товариства, по
годженим з Міністерством осві
ти УРСР, автор кореспонденції 
виступив на захист права му
зичної школи Товариства вико
ристовувати для занять музич
них класів приміщення у кіро
воградській СШ № 9. Варто
сказати, що протягом минулого 
року дирекція середньої школи 
надавала для занять потрібну 
кількість класів. Цього ж рону, 
внаслідок переходу загально
освітньої школи на двозмінну 
роботу, виникло питання про 
переобладнання окремих примі
щень з тим, щоб юним музи
кантам було де відвідувати 
уроки.

Проте автор кореспонденції 
не зовсім об’ентивно розібрався 
у непорозуміннях між дирек- 
<ло школи і керівництвом від- 
д/лекня хорового Товариства. 
Як встановлено перевірною, во
ни виникли тому, що обласне 
відділення Товариства перед 
початком робіт не погодило 
остаточного варіанту переоб
ладнань з дирекцією школи.

У СВІТІ КАЗКИ
йомил^ИніппппЛ°ЛГ *лист«цтвом дніпропетровці поз.ча-

?.ні влаштували гостям неза- 
еплУ зустріч. На сцені Будинну офіцерів 

го-‘псько^л°пнЬНИХ актоР'в вітали директор Нірово- 
стз5шЬиаГ? обласного театру ляльок В. І. Махоріна, 
ГМ<пт?иіг5?ЄКТ°Р ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ При КІрОВОГрЗД- 

селгоплм 'Ськвиконномі В. Р. Онуфрієнно, завідуюча 
ляпхилол обкому комсомолу А. Кучишкіна, юні актори 

театРУ. Кіровоградського Палацу піонарів. 
пОтг>г,п?В0М'ВІДП0ВІДДНЇ виступили дирентор Дніпро- 
по»? , Н Го. театРУ ляльок Марія Михайлівна Кири
лова, актор ігор Туркенич.

”?ли в.залі згасли вогні і на сцені з’явилися 
ьни, юні глядачі поринули в таємничий світ, де 

„а д®РЄвах Р°стУть золоті яблука, де Король і Младен, 
покуштувавши казкової риби, починають розуміти 

У зв'Р!з, де с «жива» і «мертва» вода — в світ 
казни «Злаговласна».

«Златовласка» — одна з найкращих вистав Дніпро
петровського обласного театру ляльок. Це — творчий 
»лСПІХ Досвідчених акторів В. Семко, І. Туркенича, 
М. Казарової, М. Туберовської, М. Логошова, Я. Рабі- 
новича, режисера А. Колесника.

З спектаклем «Златовласка» гості побувають у Зна- 
м янському, Олександрівсокому і Світловодському ра- 
ионах.

На фото (праворуч): з своїми ляльнами виконавці 
головних ролей актори (зліва направо) В. М. Семко, 
•• И. Турненич, М. П. Назарова, ліворуч — актор 
І. Туркенич на сцені.

Фото А. Будулатьєва та 
Ю. Лівашнинова.

• До 200-річчя з дня народження М. М. Раєвського, 
героя Вітчизняної війни 1812 року

Мов величний п'єдестал, зве
ла природа цей зелений пагорб, 
уквітчала його верхівну вікном 
акацій І груш, оперезала голу
бим поясом річки і покірно 
простелила до ніг усі чари ук
раїнського степу. Видніються 
звідси і розливи хлібів, і золоте 
сяйво соняхів, і зелені оксами
ти лісів, а в мрійній голубіні 
неба притихло, задивившись на 
вершину, мальовниче село Ро- 
зумівка. Там, нагорі, руки лю
дини виклали кам’яницю і укла- 
ли_ в її стінах прах хороброго 
бойового генерала, мужність, 
розум і благородство яного 
прикрашають золоті сторінки 
слави Росії.

Майже півтори сотні літ ми
нуло відтоді, коли руки друзів 
навіки поклали в українську 
землю тіло генерала М. М. Ра- 
євсьхого, а люди досі пам'ята
ють його, бережуть і шанують 
пам’ять про цю людину. У селі 
Розумівці вже п’ятий рік пра
цює музей, який розповідає 
жителям XX сторіччя про героя 
Вітчизняної війни 1912 року, 
героя Бородіно і Смоленська, 
друга Пушкіна і декабристів 
М. М. Раєвського. По нраплинці 
збирали розумівці матеріали і 
зуміли відтворити яскраву мо
заїку його життя.

Деяким експонатам можуть 
позаздрити навіть столичні му
зеї. Ось, приміром, цей портрет 
генерала М. М. Раєвського, на
мальований художником С. Кор- 
деллі у 1812 році. Це оригінал. 
Його надіслав з Парижа у по
дарунок сільському музею пра
внук генерала П. М. Раєвський. 
Цей портрет розкриває одну із 
цікавих сторінок біографії ге
роя Вітчизняної війни 1812 ро
ну. Під зображенням генерала 
ми бачимо невеликий малюнок: 
три офіцери з прапором ідуть 
в атаку. Хто вони? Історичні 
документи твердять, що це сам 
генерал зі своїми синами у 
битві під селом Дашновкою в 
Білорусії. А було це так.

...Па якусь мить солдати роз
губилися. Лави похитнулись, 
наступ припинився. Повітря 
перед укріпленням французі» 
клекотало гарячим варивом 
шрапнелі 1 куль. Не .здолати,,, 
А від того, пройдуть чи не про
йдуть наші солдати, залежала 
доля Смоленська.

І тоді перед строєм з’явнлл.’ь 
три постаті і пішли назустріч 
вогню. Вражені солдати пізнали 
свого генерала Раєвського і 
двох його синів, яких батько 
взяв з собою в похід. Молодшо
го. 11-річвого Колю він три кав 
за руку, а старший. 16-річипй 
Сашко, взявши із рук убитого 

РІД МУЖНІХ

ВІЛЬНОДУМЦІВ
солдата прапор, гордо пряму
вав поряд з батьком. Солдат
ський натовп загудів, завирував 
і. вибухнувши в небо громовим 
-ура», кинувся в атаку. Пере
мога була на боці росіян.

А ось інший експонат. Рідкіс
ний бюст генерала М. М. Раєв
ського, зроблений ще за його 
життя, який відшукали «черво
ні слідопити» Розумівської 
восьмирічної школи. Під ним — 
напис; «Генерал Раєвський, 
зроблений із матеріалу, з яко**о 
творяться маршали». Цей ви
слів належить Наполеону Бона
парту. Не добром викликані 
такі слова цієї людини. Майже 
всі найкращі воєначальники 
Наполеона: маршали Даву, Ней, 
Віктор, Удіно, Мормон, Мортьє 
в різні часи відчували на собі 
удари російського генерала.

У музеї можна побачити 
експонати, що стосуються жит
тя О. С. Пушкіна. Це не випад
ково. М. М. Раєвський був 
близьким другом великого ро
сійського поета, коли той пере
бував у засланні. Наскільки 
сердечною була ця дружба, 
розповідав сам Олександр Сергі
йович. Повернувшись у 1820 ро
ці з поїздки на Кавказ і в Крим, 
він писав у листі до брата: «Мій 
друг, наищасливіші хвилини 
життя мого я провів серед сі
мейства Расвських. Я не бачив 
у ньому героя, славу російсько
го війська, я в ньому любив 
людину з ясним розумом, з 

простою пренрасною душею, 
вибачливого, але турботливого 
друга, завжди милого ласкавого 
господаря. Свідок катериніз- 
ського віку, пам’ятник 12 року, 
людина без забобонів, з силь
ним характером та чутливий, 
він мимоволі притягує до себе 
всякого, хто тільки здатний 
зрозуміти і оцінити його високі 
якості».

Є в музеї експонати, які роз
повідають про зв’язки генерала 
М. М. Расвського з декабриста
ми. Останні, на випадок успіху 
повстання, планували залучити 
генерала до енладу «Тимчасово
го правління», хоч М. М. Расв- 
сьиий і не був членом таємного 
товариства.

У дусі вільнодумства, разом 
з дружиною С. О. Константино

вою — внучкою Ломоносова, —

він виховував І своїх дітей. 
Дочки, Катерина і Марія, стали 
дружинами декабристів. Одну з 
них, Марію, полум’яно оспівав 
у своїй поемі «Російські жінки» 
Ненрасов. Так, це та сама гра
финя Волконська, яна пішла в 
Сибір услід за чоловіном-дека- 
бристом, і ЗО років ділила з ним 
важку долю каторжника.

Рисами вільнодумства від
значались і сини М. М. Раєв
ського — Микола та Олександр. 
Перший став генералом і про
явив себе блискучим воєначаль
ником, проте його симпатії до 
декабристів назавжди закріпи
ли за ним репутацію «небла’ю- 
надійного»...

Приїздіть в Розумівну. Може, 
вам вдасться потрапити в екс
курсію, яку веде голова місце
вого колгоспу «Червоний пра
пор» С. Н. Пересунько. Він — 
один з ентузіастів створення 
музею. Знає безліч записів з 
щоденників денабристів, вірило 
Пушкіна, Некрасове, Жуков
ського. Прочитає листи, які 
приходять на адресу музою. 
Він обов'язково розповість вам 
про військові _успіхи генерала, 
про його бойову дружбу з 
Багратіоном, про численні бит
ви і походи восьми воєн, о 
яких брав участь М. М. Расв- 
ськнй, про його друзів-декаб- 
ристів, про роки перебування 
генерала о своєму помісгі у су
сідньому селі Бовтишці... Бага
то, багато цікавого повідомить 
вам цей незвичайний екскурсо
вод. Проходячи музеєм, він 
підведе вас і до експонатів, що 
розкривають історію села Ро- 
зумівки, покаже книгу, де зібра
ні схвильовані відгуки числен
них відвідувачів.

0. РАКІН,

студент факультету жур
налістики Київського дер
жавного університету 
ім. Т. Г. Шевченка.

с. Розумівка 
Олександрійського району.

НАЙСИАЬНІША ЛЮДИНА ПЛАНЕТИ
За короткий строк — 

всього за півтора року ра
дянський важкоатлет Ва
силь Алексєєв 44 рази по-' 
Ліпшував світові рекорди у 
своїй тяжкій ваговій катего
рії. Кожен його вихід на 
поміст — спортивна сенса
ція.

Наііснльніша людина зем
лі народилася в 1942 році в 
самому центрі Росії — на 
рязанській землі. Перші йо
го успіхи у важкій атлети
ці "були більш ніж скромні

—- 215 кілограмів в сумі 
триборства. Це було в 1961 
році. Л в січні 1970 року 
Василь Алексеев почав своє 
переможне піднесення. Він 
вписав 210,5 кілограма, 
штовхнув 221,5, показав у 
триборстві 592,5 і 595 кіло
грамів. За один вечір Але- 
сєсв позбавив світових ре
кордів Жаботпнського (в 
сумі), американців Беднар- 
ського (в поштовху), і Дью
ба (в жимі), які володарюва
ли тоді на помості.

Спортивні успіхи видатно
го атлета високо оцінені 
радянським урядом. Василь 
Алексєєв у вересні 1971 ро
ку був удостоєний нагороди 
— ордена Трудового Черво
ного Прапора.

А нині радянські важко
атлети демонструють свою 
майстерність на чемпіонаті 
світу в столиці Перу. їх су
перники — спортсмени 39 
країн. Разом з іншими ра
дянськими штангістами на 
поміст вийшов і Василь

Лпесєсв, від якого знову 
всі чекають сенсації.

На знімку: В. Алскссєв. 
Фото ЛПН.

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 26 ВЕРЕСНЯ.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Ранкова гімнастика для ді
тей. (М). 9.15 — Новини.
(М). 9.30 — Кольорово те
лебачення. Для школярів 
«Будильник». (М). 10.00 — 
Музичний кіоск. ^М). 10.30
— «Телевізійний кален

дар». Сьогодні — День ма
шинобудівника. (М). 11.00
— Для дітей телефільм 
«Чудова сходинка». (М).
11.30 — Кольорове телеба
чення. Мультфільм. (М). 
12.00 — Наша афіша. (Н). 
12.05 — «На головних на
прямках п’ятирічки». 
(Херсон). 12.15 — «Телеві
зійний екран нінолюбите- 
ля». (К). 13.30 — «Скарби 
Ермітажу». (Ленінград). 
14.00 — Для воїнів Радян
ської Армії і Флоту. (М).
14.30 — Для школярів 
«Фізкультпривіт». (К). 15,20
— «На ланах республіки». 
(Харків). 15.30 — Мульт
фільм «Скріпна піонера >,

(К). 15.40 — Музична зуст-

річ. Грає заслужений ар
тист РРФСР О. Іванов- 
Крамський.
Кольорове 
Мультфільм 
16.45 — «Вогні цирку».
(М). 17.30 — Міжнародна
панорама. (М). 18.00 — Но
вини. (М). 18.20 — В ефірі 
«Молодість». «Алло, алло, 
алло». Огляд передачі «Ал
ло, ми шукаємо таланти». 
(М). 19.20 — Кольорове те
лебачення. «Клуб иінопо-

1 О. Іванов- 
(М). 16.10 —

телебачення. 
«Щуна». (М). 

:„.-ні цирку».

дорожей». (М). 20.30 — Ук
раїнське нольорове телеба
чення. «Шлях у мисте- 
ЦТЕО». (К). 21.00 — Програ
ма «Час». (М). 21.30 — Ху
дожній фільм «Я, Фран
циск Скорина». (К). 23.00 
— «Молодь на естраді».
(К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00
— Марксистсько-ленінська 
філософія. (К). 12.10 — Ні
мецька мова. (К). 12.45 — 
Вища математика. (К). 
13.20 — Фізика. (К). 18.25
— Для дітей. Телефільм 
«Шлях до Парижа». (К). 
18.55 — Художній фільм

«Помилка Оноізе де Баль- 
зана». (К). 20.30 — «На
добраніч, діти!» (К). 20.45
— Фільм-нонцерт. Співає 
Галина Туфтіна. (К). 21.30
— «Обличчя друзів». (М).
22.30 — «Вечірній Ленін
град». Музична програма. 
(Ленінград). 23.30 — Нови
ни. (М).

ПОНЕДІЛОК 27 ЖОВТ
НЯ. ПЕРША ПРОГРАМА.

11.00 — Телевісті. (К).
11.10 — Художній фільм 
«Дивний характер». (К). 
16.45 — На головних на
прямках п’ятирічки. (Дні- 
пропетровсь). 17.00 —
Республіканська фізико- 
математична Школа. (К).
17.30 — «Барикади Ірлан
дії». (М). 18.00 — Україн
ське нольорове телеба
чення. Для дітей. «Олі- 
вець-Малювець». (К). 19.00
— У нас в гостях журнал 
«Україна». (К). 19.40 —. 
Художній фільм «Червона 
площа». І серія. (К). 21.00
— Програма «Час». (М).
21.30 — Художній філпм 
«Червона площа». II се-

рія. (К). 22.40 — «Від по« 
неділка до понеділка», 
(К). 22.50 — Українська
кольорове телебачення. 
«Інтерклуб». (К). 23.35 —; 
Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00
— Телевісті. (К). 11.10 —, 
Художній фільм «Я фран- 
цисн Скорина». (К). 18.05
— Кольорове телебачення.
Творчість народів світу. 
Ритми Індії. (М). 18.35
Телефільм «Справа про 
особливу мужність». <К). 
19.00 — Народний теле- 
університет «Технічна ес
тетика і нультура вироб
ництва». (К). 19,40 — Те
лефільм «Зустрічі» І се
рія — «Болото». (К). 20.30
— «На добраніч, діти!»
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CongamcKi«

В дни боев суровых, беспощадных, 
где победу дай любой ценой, 
сколько жизней к солнцу, 

к свету 
жадных, 

было этой каской спасено! 
Уплыло воды с три моря 

талой.
Кто теперь нарушит наш уют?.. 
Он, боец, стоит на пьедестале — 
Дни лучами каску обдают...

Весь мир закрыло, словно кочет 
от злой беды детей своих;
гневится море и грохочет, 
и вдаль несется, будто вихрь.

Владислав ГР И ЦЕЛЬ

И мягких форм углиг овалы, 
вздымаясь к небу там да тут, 
Еще бы — в раму заковали 
и разгуляться не дадут.

Ня стадрон
Улица — 

ульится!..
Широкая — несдержанна... 
Но напрасны старания — 
всех — попробуй вмести.., 
А каждый хочет 
проскочить заранее, 
чтобы не запутаться 
в шуме спешащей 

сети.
Улица — ульится! 
Улица — несдержанна, 
но напрасны старания — 
широкая — узка...
А кто-то разносит .. 
вести сверхранние, 
что будто-бы 

выиграл

Три роки тому в номері обласної молодіжної газети ? 
«Молодий комунар», присвяченому Дню Радянської 
Армії та Військово-Морського Флоту, було опублікова- ^9 
но добірку иіршів, де виступили зі своїми поетичними -
творами: учасник минулої війни, солдат мирних днів і ЦЦ 
майбутній воїн — учень однієї з кіровоградських шкіл ЖЖ
Владислав Грнцель. Останній нині — радянський солдат. |р;. Т7 _ 
Вірш його, надрукований тоді в газеті, називався «І ні- 
хто не хотів помирати» і присвячувався пам’яті наших й. К " }
батьків, які несли визволення поневоленим фашизмом 
народам. , ,

Нещодавно наш воїн-земляк надіслав редакції свої 
нові поетичні твори, і тепер провідна тема їх — ми при- И 
клад беремо з батьків, іцо уславляли Вітчизну своєю 
непохитною мужністю. Проте видно, як ширшає тематичний діапазон молодого 
автора, що обновою для віршованих рядків бере наше багатогранне життя.

Пропонуємо кілька віршів з надісланої добірки,

«Пахтакор» у СКА. ч 
А гам вон —

несоедующий
в делах болельщицких 

изгибает вопросом
свой серебрянный альт.

Улица плещется...
Лица плещутся...

Плещется раскаленный
солнцем

асфальт.
Из-под солнечных крыш 

дома высыпали.
Четверть города, 

а может и пол...
Тишина уютная 

голосами расколота: 
сегодня

футбол!..

ЧЛЕНИ КЛУБІВ

ШКОЛЯРІ

ДИВНИЙ, ДИВНИЙ, ДИВНИЙ СВІТ!
———......... ■-■■■■■..................... —

Фотоетюд А. Будулатьева.

ІІа початку нового на
вчального року в кіно
театрі імені Першого 
травня відкрили двері 
відразу чотири кіноклу- 
бй: «Орля», «Подружка», 
«Зіронька» та кіноклуб 
майбутнього воїна. Вони 
організовані Олександ
рійським міським кіїїо- 
об’еднаїшям 
міськкомом 
В роботі 
візьмуть 
люди' міста, Герої Радян
ського Союзу та Герої 
Соціалістичної 
комсомольські 

пики, журналісти. Школя
рі не лише переглянуть 
художні кінофільми, але 
зможуть побувати на 
бесідах про кіно, послу
хати концерт художньої 
самодіяльності. Роботою 
кожного кіноклуба керує 
громадська рада, для 
кожного розроблена ці
кава та різноманітна 
програма.

А. КОХАВ.
м. Олександрія.

кіно-
разом з 

комсомолу. 
кіноклуоТв 

участь знатні

Праці, 
праців-

5

ж? А.РТИНП художників-фло- 
рнстів створюються без 

пензля 1 фарб. Полотна із засу
шених рослин — оригінальні 
прикраси як для житлової кім
нати, так 1 для громадських 
приміщень. Причому, створити 
їх може кожен. Матеріал для 
творчості е повсюди; в садах, у 
лісі, на луках та в полі.

Піонером флорнзму є Зінаїда 
Олексіївна Мамонтова. її засму
чувала короткочасність життя 
квітів. Тому вона розробила 
методику сушіння рослин із 
збереженням натурального ко
льору. І в руках виявився бага
тий матеріал, що мав усі еле
менти., необхідні для живопи
су — форму, лінію, колір. Так 
народилось нове декоративне 
мистецтво — флоризм. Почи
наючи з 1939 року, чисельні ви
ставки творів 3. О. Мамонтової 
привертали увагу глядачів. 
Композиціями Із засушених 
рослин було оформлено павіль
йон «Квітництво» на ВСГВ. Де
сять років працює секція фло
ристів у Московському міському 
товаристві охорони природи. 
Нею керує 3. О. Мамонтова. 
Виставки робіт флористів влаш
товуються в багатьох містах ! 
часто викликають у відвідува
чів бажання створювати талі 
картини.

Художником-флористом може стати кожен, хто любить 
природу, любить преісрасне і. 
звичайно, має терпіння, бо 
флоризм — дуже кропітке за
няття. В роботі флориста та 
перевага; що він оперує гото

вими елементами картини: кліт
кою, пагоном, листом. Треба 
тільки вдало підібрати їх.

• До речі, справляють вражен
ня не лише твори визнаних 
майстрів флоризму. Будь-яка, 
найпростіша композиція (де
кілька осінніх віток, букет з 
кількох квітів та інше) непо
вторно приваблива. • Адже все 
це створене природою, а при
рода такий майстер, з яким 
важко рівнятись.

Початкуючому флористу тре-, 
ба побільше засушити рослин, 
приготувати два листи фанери 
розміром 30x40 сантиметрів, 
побільше паперу, вату та міц
ний шпагат. Рослини треба 
збирати сухими, бо росянисті 
та вологі квіти втрачають свій 
колір при сушінні. Зібрані кві
ти потрібно негайно заклаети 
в папір. Робиться це так: на 
газетний півлист розміщують 
рослини, кожній квітці та гілоч
ці надають природну мальовни
чу форму. Між пелюстками 
квітки треба покласти тонкий 
шматок вати. Листя теж необ
хідно ізолювати один від одно
го шматками паперу. Коли по
ловина газетного півлиста за
повнена рослинами, лист скла
дають так, щоб вони опинились 
всередині. Такі газети. кладуть 
стосиком на фанеру, потім при
кривають зверху другим шмат
ком і міцно зв’язують. Всі рос
лини будуть спресовані і в до
розі не зімнуться. Дома їх по
трібно укласти сушитись. Для 
цього на лист фанери кладеться 
прошарок аркушів паперу, по-

ФЛОРИЗМ—НЕСКЛАДНО. 
АЛЕ ЗАХОПЛЮЮЧЕ

тім лист з рослинами, знову 
прошарок, лист з рослинами і 
т. д. Коли весь зібраний мате
ріал укладений, треба покласти 
зверху другий лист фанери і 
нагнітити його декількома цег
линами. Через 12 годин необ
хідно зволожені газети! про
шарки замінити сухими. Далі 
їх потрібно замінювати щодня, 
але доти, поки рослини не ви
сохнуть. Варто пам’ятати, що 
газетні листи з рослинами роз
кривати не можна, бо квіти 
можуть втратити форму. Під 
пресом сушать польові квіти, 
листя, траву. Соковиті, пере
валено садові, квіти треба суши
ти в ботанічних сітках. Квіти 
також закладаються в газети! 
півлисти і розшаровуються ва
тою. Крупні ’квіти біля стебла 
обгортаються ватою і мілс пе
люстками прокладаються фільт
рувальним папером. Якщо квіт
ка дуже соковита, то її знизу 
молена трохи підрІзатіГЙритвою. 
Варто згадати, що в ботанічну 
сітку треба' класти небагато 
квітів. Вона підвішується там. 
де температура повітря 25—30 

градусів. Через кілька днів кві
ти висохнуть,

Коли буде засушено достат
ньо квітів, молена приступати 
до створення композиції. Перед
усім треба намітити її основну 
ідею, розмір картини, продума
ти, якого кольору потрібно вда
ти папір для фону, та який 
використати матеріал. Перші 
роботи повинні бути невеликі 
за розміром і нескладні за сю
жетом. ' Наприклад, невеликий 
букет, пучок трави. Л далі вже 
молена приступати до більш 
складних робіт. При побудов! 
композиції в її основі' покла
даються лінії; головна, що по
казує напрям твору, і додатко
ві. Лінії — це віти і стебла кві
тів. Вони повинні мати природ
ний вигин та форму,

- Матеріал на площі картини 
повинен розміщуватись тат, 
щоб не було великих «пустих» 
місць, і в той же час він не по1- 
винен знаходитись близьіео до 
рами. В букеті крупні квіти 
розташовують в нижній його 
частині, а дрібні — зверху. II© 

можна розміщувати квіти си
метрично, утворювати правиль
ні Фігури, Всо повинно лежати 
природно і иільно.

Коли квіти підібрані та роз
міщені і композиція готова, не
обхідно все пришити. Клеїти по
рекомендується: від того на 
квітах молсуть з’явитись плями, 
ІІрншппаюті. квіти рідкими 
стібками до паперу, який слу
жить фоном. Нитки необхідно 
брати тонкі, одного кольору з 
рослинами.
- Як бачите, нічого складного 
У <]>лоризмі немає. Більш до
кладно про методику сушіння 
рослин та поради щодо егвореге- 
мя мальовничих композицій 
=ТДЛ"° в кннзі 3- Мамонтової «Засушування рослин із 
збереженням їх кольору та 
ня Р1 о *О<<с.ельхозиздат», Моск• 

РЛ п та коле в її бро-
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