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ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

ЗАВТРА ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Л. ВАСИЛЕНКО, 
секретар обкому ЛКСЛ1У.

В повсякденному на
пруженні учительської 
праці завтра святкоаий 
день. Учні даруватимуть 
споїм вихователям квіти. 
Поштарка принесе десят
ки поздоровлень від 
вдячних вихованців сьо
годнішніх і вчорашніх.

Учительству в нашій 
країні увага не лише в 
день свята. Серед почес- 
них професій —. вона 
найпочесніша. Благо
родство її в закоханості 
в людину, у життєве 
добро — ці паростки по
пи плекають у дитячих 
душах.

Сьогоднішнє свято 
осяяне яскравим світлом 
XXIV з’їзду КПРС, Дирек
тиви якого накреслили 
величчя комуністичного 
завтра, де основна ува« 
га — людині. Вчитель — 
це «інженер людських 
душ», тож основний на
голос робиться на педа
гогу — кваліфікованому 
спеціалісту і вихова
телю.

Кіровоградщина слави
ться своїми талановити
ми людьми, серед яких 
чимало зараз відомих 
учителів, науковців. В 
гайворонському районі 
починав свій творчий 
шлях учителем академік 
Г. С. Костюм. В Онуфріїв- 
ському — академік І. К. 
Білодід та письменним 
Герой Радянського Сою
зу Т. Н. Шашло. В Голо- 
ванівському — Герой 
Радянського Союзу, ке
рівник «Партизанської 
Іскри» В. С. Моргунен-со. 
Щедрість свого серця 
передавав дітям член-ко- 
респондент Академії пе
дагогічних наук СРСР, 
Герой Соціаліст и ч н о ї 
Праці В. О. Сухомлин- 
ський, який був учите
лем не лише для учнів, 
але й для педагогів.

Сьогоднішнє свято учи
телі області зустрічають 
з почуттям задоволення. 
Багато зроблено для під
вищення успішності уч
нів. Зміцніла навчально- 
матеріальна база школи, 
дошкільних дитячих ус
танов. За минулу п’яти
річку побудовано 204 
нових шкільних примі- 
Йення. Раціональними І 

свими стали форми І 
методи навчальної І ви
ховної роботи. Увійшло в 
добру традицію почина
ти новий навчальний рік 
Ленінським уроком. І вчи
телі, І учні готуються до 
нього особливо. Ці уроки 
наповнені великий смис
лом і проводяться зав
жди в урочистій обста
новці.

Виховання найважливі
ших якостей комуніс
тичної особистості по ІИ- 
настьсл в школі. Почи

нається із знайомих сте
жок по рідному краю. 
Якщо на цій стежці, по 
якій діти йдуть щоранку 
до школи, стоїть мону
мент воїну, ім’я якого 
відкрили червоні слідо
пити — цс чіткий і важ
ливий штрих у форму
ванні дитячого характе
ру. Це добре слово про 
педагогічний колектив 
цієї школи. Є чим поді
литися з досвіду вій
ськово-патріотичного ви
ховання нолективу На- 
м’янецької серед н ь о і 
школи Новоархангель- 
ського району. Учні зби
рають історичні доку
менти, речові пам’ят <и 
воїнів, загиблих на вій
ні, листуються з учас
никами Великої Вітчиз
няної війни. Учні школи 
підтримують зв’язок з 
рідними Героя Радян
ського Союзу М. С. Лисо- 
ва, який загинув при 
визволенні села, догляда
ють його могилу. Учнями 
Гайворонської СШ № 1 
організовано шкільний 
музей Бойової слави. Ма
теріали про форсування 
Дніпра збирають слідо
пити Дереївської серед
ньої школи Онуфріїв- 
ського району.

В багатогранній і 
складній роботі учитель
ства по вих о в а н н ю 
шкільної молоді й піоне
рів важливе місце зай
мають питання антизчо- 
го залучення комсомоль
ських організацій в бо
ротьбі за глибокі І міц
ні знання, розвиток піз
навальних інтересів і 
підвищення відлові- 
дальності кожного комсо
мольця й піонера за своє 
навчання. Зростає роль 
комсомольських органі
зацій у вирішенні нав
чально-виховних завдань 
загальноосвітніх шкіл. 
Вони надають все біло иу 
допомогу педагогічним 
колективам і разом з ни
ми несуть відповідаль- 
.їсть за результати 
виховної роботи. В цьо
му ми вбачаємо запору
ку успішності вирішення 
завдань комуністичного 
виховання підростаю
чого покоління, постав
лених XXIV з’їздом 
КПРС.

Велику допомогу 
шкільній номсомочьсь <ін 
організації надають мо
лоді педагоги-комсомопь- 
ці. Молодий вчитель — 
це пораднин, старший 
товариш, наставник уч
нівського колентиву. В 
області загін молодих пе
дагогів налічує більше 
двох тисяч чоловік. Бага
то молодих вчителів, які 
приходять в школи, по- 
справжньому закохані в 
свою професію. Від своїх

Другий рііс працює в Новгородківській середній 
школі № 2 після закінчення Кіровоградського пед
інституту їм. О. С. Пушкіна Валентина Мишолозка. 
Валентина Василівна зикладас українську мову і 
літературу в 5 класах. Серед вчителів та учнів 
користується повагою і авторитетом.

На фото: В. В. Мишоловка під час проведення 
уроку.

Фото В. Ковпака.

старших товаришів бонн 
переймають усе краще 
в педагогічній майстер
ності.

.Нинішнє покоління уч
нівської молоді пересту
пить поріг XXI століття, 
ян основна творча сила 
нашого суспільства, май
бутнє нашої країни. «І 
щоб йти в ногу з жит
тям, щоб не відстава
ти. — підкреслював на 
XXI з’їзді комсомолу Ук
раїни член Політбюро ЦК 
КПРС, перший секретар 
ЦК КП України П. Ю. 
Шелест, — необхідні 
глибокі й міцні знання, 
лними треба опановува
ти вже сьогодні».

Результатом постійної 
І систематичної роботи 
педагогічних колентияів 
є висока успішність шко
лярів. 470 шкіл із 851 
мають повну успішність. 
В боротьбі за глибоні й 
міцні знання використо
вуються різноманітні 
форми та методи вихов
ної роботи. Це і марш 
піонерських загонів «Зав
жди напоготові!», і рес
публіканський огляд 
класних комсомольських 
організацій «Партії на 
вірність присягзсмо», і 
експедиція «В нраїчу 
знань» та інше.

Хороших успіхів у на
вчанні досягли Добразе- 
личківська шнола-інтер- 
нат, Новоунраїксьна СШ 
№ 6, Новгороднівська СШ

ДВЙСІІО НАРОДНЕ 
МИСТЕЦТВО29 ВЕРЕСНЯ ГРОМАДСЬКІСТЬ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ УРОЧИСТО ВІДЗНАЧИЛА РІЧНИЦЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 1. К. КАРПЕНКА-КАРОГО. цей день СТАВ першим обласним святом театрального МИСТЕЦТВА.

Хутір Надія.
Секретар обкому партії Дмитро Спиридонович 

СИВОЛАП відкриває свято театрального мистецтва 
Кіровоградщини.

Фото В. КОВПАКА, А. ДІБРОВНОГО. 
(Репортаж про свято читайте на третій сторінці).

№ 2, Цвітнянсьна середня 
школа Олександрівського 
району та багато інших.

Почесний труд оезітян 
високо оцінюється парті
єю і урядом. Лише цього 
року груди 97 вчи гелів 
прикрасили ордени і ме
далі. Орденом Леніна на
городжено директора Но^ 
вопразької сере д н ь о ї 
школи Олександрійсько
го району Ф. Ф. Оксанича 
та вчительну Олексаи- 
дрівської СШ № 1 А. П. 
Охріменко. Багато при
вітань надійшло дирек
торові Богдані в с ь к о ї 
школи І. Г. Тначенку в 
зв’язку з присвоєнням 
йому звання Героя Со
ціалістичної Праці.

Радянська молодь у 
поході за знаннями. Пе
ред освітянами стоїть 
завдання: завершити пе
рехід до обов’язкової 
середньої освіти. Саме 
якістю і обсягом знань, 
отриманих в школі, ви
значається спроможність 
КОЖНОЇ' молодої людини 
оволодівати висо тами 
науки і техніки, передо
вої технології, яка ви
значає зміст сучасного 
виробництва.

Вчитель завжди на пе
редовій життя. Отримую
чи поздоровлення, думає 
він про майбутнє своїх 
учнів. У цьому неспокій 
його благородної профе
сії, який він передає сво
їм вихованцям.

»-»ДІЙСНЕННЯ планів комуністичного будівництва, —} 
підкреслюється о постанові ЦК КПРС «Про 50-річ- 

чя ВЛКСМ і завдання комуністичного виховання моло
ді», — буде тим більш успішне, чим вища свідомість під
ростаючої зміни. Тільни люди високої ідейної перекона
ності, політичної зрілості, твердої дисципліни і організо
ваності, що не бояться ніяких труднощів І випробувань, 
можуть з честю вирішити заздання, висунуті історією 
перед соціалістичним ладом».

Вихованню таких якостей молодої людини якраз і по- 
івинне сприяти навчання у системі комсомольської полі
тичної освіти, що починається 4 жовтня цього рону« 
Дякуючи піклуванню партії, створені всі умови для по
ліпшення марксистсько-ленінського навчання молоді.

З допомогою партійних комітетів немало зроблено, 
щоб заняття в гуртнах і семінарах проходили на високо
му ідейному і методичному рівні, були цікавими і яскра
вими по формі, відповідали на найбільш актуальні пи
тання, що хвилюють сучасну молодь.

«Від зрілості, ерудиції, майстерності та авторитету 
політичних наставників молоді залежить успіх спра
ви», — говорив у звітній доповіді XVI з’їзду ВЛКСМ пер
ший секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельнинов.

Значна частина номсомопьських пропагандистів Ніро* 
воградщини — люди з великим досвідом роботи в моло
діжній аудиторії. Серед них партійні, радянські і проф
спілкові працівники, новатори виробництва, висококва
ліфіковані працівники сільського господарства, вчителі 
шніл, винладзчі вищих і середніх спеціальних учбових 
закладів.

87 процентів пропагандистів — члени І кандидати в 
Члени КПРС, 80 процентів мають вищу і незакінчену ви-ОСНОВА—
ЯКІСТЬ ЗНАНЬ

ДО ПОЧАТКУ ЗАНЯТЬ В СИСТЕМІ ПОЛІТОСВІТИ
щу освіту, 394 працюють в комсомольській політмережі 
більше 5 рокіе.

Політичне навчання комсомольців і молоді проходи
тиме в цьому році в умовах надзвичайного політичного 
і трудового піднесення радянського народу, що натхнен
но працює над успішним виконанням завдань першого 
року дев'ятої п'ятирічки.

Головним змістом політичного навчання (і це підкрес
люється в постанові бюро ЦК ВЛКСМ від 6 серпня 1971 
року «Про організацію комсомольської політичної освіти 
із 1971—1972 навчальному році») повинно бути глибоке 
вивчення марксистсько-ленінської теорії, рішень і мате
ріалів XXIV з’їзду КПРС.

В гуртках і семінарах комсомольської політмережі на
шої області навчатиметься більше 25 тисяч юнаків і дів
чат. Понад 6 тисяч молодих слухачів навчатиметься в 
системі партійної політичної о:віти. В гуртках початко
вої ланки почнуть заняття 2864 молодих людей, серед
ньої — 18 976, вищої — 1432. Ці цифри відтворюють 
посилення організаторської і виховної роботи комсо
мольських комітетів.

Поширилась мережа гуртків і семінарів по вивченню 
економічної політики партії на сучасному етапі. Якщо в 
минулому навчальному році гуртнів «Бесіди про соціа
лістичну економіку» в області було 317, то в 1971 —1972 
навчальному році працюватиме 358 таких гуртків, з них 
204 гуртки — за програмою для сільської молоді.

Заняття в усіх ланках комсомольської політосвіти роз
почнуться Ленінським уроком «П’ятирічка мені, я —і 
п’ятирічці». В ході урону необхідно впевнитись в тому, 
ян слухачі вивчили Звітну доповідь Генерального секре
таря ЦК КПРС Я. І. Брежнєва на XXIV з'їзді партії; яИ 
включились у всенародну боротьбу за виконання його 
рішень, яну приймають участь в русі «П’ятирічці —; 
ударну працю, майстерність і пошук молодих». Органі
зовано підготувати і якісно провести Ленінський урок — 
це одне з важливих завдань, що стоять зараз перед ком
сомольськими активістами і пропагандистами.

Перед поча.иом нового навчального рону в усіх райо
нах пройшли семінари комсомольських пропагандистів. 
Багато з них на цих зустрічах змогли поповнити багаж 
своїх теоретичних знань, обмінятись досвідом роботи. 
Важливо, щоб такі семінари організовувались комітетами 
комсомолу на місцях регулярно, на протязі всього на
вчального рону.
- Зараз при РК ЛКСМУ створені науково-методичні ради 
по комсомольській політосвіті. Необхідно докласти ВСІХ 
зусиль, щоб ці ради допомагали комсомольським пропа
гандистам оволодівати ленінсьіими методами партійною 
пропаганди, скеровували їх на г ошук шляхів підвищення 
ефективності політичного назчання юнаків і дівчат.

Говорячи про навчання, треба не забувати і про заохо
чення кращих пропагандистських кадрів. Непоганою 
традицією стало б проведення перед початком нового 
навчального року або відразу після його закінчення 
святкових вечорів і зльотів тих, хто веде політичну ро
боту серед молоді.

Ян і завжди, перед комсомольськими працівниками 0 
активістами стоїть завдання виховувати в собі комуніс
та, що несе слово партії в маси.

Найважливішим завданням комітетів комсомолу пови
нен бути контроль за якістю політичних знань кожного 
комсомольця. І з цією метою найкраще використати 
форму особистого комплексного плану і громадсько-по
літичної атестації членів ВЛКСМ, які є складовими Ле
нінського заліку «Рішення XXIV з’їзду КПРС — в життя, я 

Необхідно зробити все, щоб політичне навчання моло« 
ді Кіровоградщини всебічно сприяло виконанню рішень 
XXIV з’їзду КПРС, вихованню юнаків і дівчат в дусі 
комуністичної ідейності, радянського патріотизму, ін
тернаціоналізму, високої організованості і дисцнпліноза- 
НОСТІ, ДОПОМагалО НОЖНІЙ МОЛОДІЙ ЛЮДИНІ —г 
будівником комунізму.

І дівчат в дусі 
патріотизму, ін-

стати активним

В. МІШУРА, 
завідуючий відділом пропаганди та культурно- 

' масової роботи обкому ЛКСМУ.ЛКСМУ,

ОБГОВОРЕНО
АКТУАЛЬНІ
ПИТАННЯ

Недощавно в обласному 
комітеті комсомолу зібра
лись керівники секцій місь
ких і районних семінарів 
пропагандистів комсомоль
ської політичної освіти. Во
ни обговорили актуальні пи
тання навчання пропаган
дистських кадрів, обміня
лись досвідом. В роботі се
мінару взяли участь секре
тар обкому комсомолу 
В. П. Кришевич та консуль
тант обласного Будинку по
літосвіти обкому КП Ук
раїни В. В. Чабаненко.



2 опор. „молодий КОМУНАР"——— 2 жовтня 1971 року.

ВЕРТОЛІТ ПОЛЕТИТЬ 
ЗНОВУ

. ОБГОВОРЕНО ПИТАННЯ ТЕХНІЧНОЇ 
ТВОРЧОСТІ ЮНИХ

При Будинку культури Головківського вуглерозрізу 
діяв гурток технічного моделювання. Діяв добре. 
Юними руками був зібраний справжній мініатюрний 
вертоліт, який міг здійснювати свої недалекі рейси. 
Але вони припинились — не вистачило запалу у- до
рослих. Тобто дитячі сектори при Будинку культури 
Головківського вуглерозрізу, районного енергоуп- 
равліинй електромеханічного заводу та деяких інших 
віддавали небагато уваги розвиткові технічної твор
чості дітей. Деякі гуртки розпались, в тому числі 
той, що склав вертоліт. • . -

Питання про діяльність дитячих гуртків технічної 
творчості при закладах культури міста Олександрії 
обговорено на засіданні обласної, секції по роботі з 
молоддю Всесоюзного товариства винахідників -та 
раціоналізаторів. Було виявлено ряд недоліків. Зо
крема говорилося про те, що іноді тут бракує мате
ріалів та інструментів, щоб заняття проходили ціка
во й результативно, до' керівництва гуртками недо
статньо залучаються молоді спеціалісти, кваліфіко
вані робітники. Розвитком дитячої технічної творчос
ті мало цікавляться профспілкові та комсомольські 
організації, господарські керівники промислових під
приємств.

Члени обласної секції намітили ряд заходів, які 
дозволяють сподіватися па те, що незабаром в Олек
сандрії знову підніметься вертоліт дитячої фантазії.

ЗАВТРА—ДЕНЬ ВЧИТЕЛЯ

Комсомолець Іван Лисовенко працює плиточни
ком на будівництві Побузького нікелевого комбі
нату в бригаді, яку очолює Костянтин Канівський. 
Щозміни молодий робітник перевиконує виробничі 
завдання.

На фото; Іван Лисовенко.
Фото В. Ковпака.

Він високого росту, підтягнутий, 
з темним м’яким волоссям. Здає
ться, в юрбі й не вирізниш серед 
інших, Але то, поки не заглянеш 
в обличчя. Очі ясні, завжди про
міняться ледь лукавою, настоя
ною на душевній доброті, усміш
кою.

Сіяти добро — це виликий дар 
людини, а тим більше — педаго
га. І таким даром сердечного 
спілкування з усіма володіє вчи
тель географії СШ № 14 Б. І. 
Федоров.

За плечима в Бориса Івачозича 
майже 50-річний досвід педаго
гічної праці, але не шукає він 
спокою серед життєвих доріг. Зсе 
шукає нових форм, щоб якнайви
щим був коефіцієнт корисної дії 
уроку.

Розуміти людей навчило Бориса 
Івановича Федорова саме життя.

Вісімнадцятирічним юнак о м 
переступив поріг сільської школи 
після закінчення педагогічного 
технікуму. Батьки його теж були 
вчителями, зазнавали неодноразо
вих переслідувань з боку царських 
властей, сіяли вічне і добре. Від 
них він перейняв і любов до сво
єї професії.

В сільській шкоті Борис Івая.т- 
вич організував перший піонер
ський загін і був його піонерво- 
жатим.

Немало доклав він зусиль, пра
цюючи по ліквідації неписьмен
ності серед дорослого населенню.

Брав активну участь в організації 
першого колгоспу.

І ось майже сорок років день 
у день ходить вчитель до своєї 
школи по знайомій дорозі. Вхо
дить до класу. Кожного року Бо
рис Іванович домагається високої 
успішності своїх вихованців, при
щеплює їм міцні практичні назич-ПЕЛЮСТКИ ЦВІТУ
ки та уміння, виховує молоде по
коління в дусі комуністичної 
ідейності та моралі, глибокої лю
бові до Вітчизни.

... В географічному кабінеті 
карти і картини, таблиці, схеми, 
гербарії, зразки письмових робіт 
і контурні карти. На майданчику— 
прилади і макети. Все це зробле
но дітьми під керівництвом вчите
ля географії.

З року в рік Б. І. Федоров дає 
уроки майже на одні і ті ж са.лі 
теми. Але ця одноманітність 
тільки здається. Жоден навчальний 
день учителя не подібний на ми
нулий.

Борис Іванович ніколи не заспо
коювався на досягнутому, позслк-

денно дбає про підвищення свого 
ідейно-теоретичного і науково- 
методичного рівня, систематично 
знайомиться з новинами геогра
фічної літератури, запроваджує в 
практику своєї роботи досвід пе
редових учителів, дбає про ефек
тивність кожного уроку. На за
няттях географічного гуртка, під 
час проведення екскурсій на під
приємства. подороже!! ПО рідному 
краю організовує зустрічі із знат
ними людьми, ’

З ініціативи Бориса Івановича в 
школі організований клуб «Друж
ба народів». Зібрано багато ціка
вих експонатів, що розповідають 
про зв’язки школярів з ровесни
ками в країнах соціалізму, в 
союзних і автономних республі
ках. 1 сам Борис Іванович є голо
вою місцевої організації Това
риства радянсько-болгарс ь к ої 
дружби в школі. На його грудях 
сяє значок «Відмінник народної 
освіти».

Листи... Листи... їх багато. Де
сятки, може сотні з усіх кінців 
нашої Батьківщини. В них слова 
вдячності - колишніх вихованціз. 
Життя йде вперед. У волосся вчи
теля час заплів срібні цятки си
вини. Невже? То, мабуть, по до
розі в школу пелюстки білого яб
луневого цзіту заплуталися в гус
тих чорних кучерях...

р. ДАИДАКУЛОВ, 
член обласного літературно
го об’єднання.

м. Кіровоград.

ДЛЯ ЗРОСТАННЯДОБРОБУТУ
28 вересня в Києві відбувся Пленум ЦК Комуністичної 

партії України, яний обгорорив питання про стан і захо- я 
ди по дальшому збільшенню виробництва, розширенню ; 
асортименту і поліпшенню яиості товарів народного р 
споживання. З доповіддю виступив член Політбюро ЦК б 
КПРС, Голова Ради Міністрів УРСР В. В. Щербицьнии Е 

Виконуючи рішення XXIV з'їзду КПРс і XXIV з їзДу КП к 
України, відзначалось у доповіді і виступах, партійні 
організації республіки багато роблять для збільшення * 
виробництва товарів народного споживання, введення п В 
дію нових виробничих потужностей. У 1975 році рорівня-Я 
но з 1970 випуск продукції легкої промисловості зогль- З 
шиться на 40 гроцентів, харчової — на ЗО процентів. З

На Пленумі відзначалось, що зростає випуск товарів І 
народного споживання на підприємствах важкої індустрії. 
Широкий відгук серед виробничих колективів знайшла 
ініціатива трудівників Ждановського металургійного за
воду імені Ілліча, Запорізького заводу «Дніпроспецстапь», 
Харківського з зводу «Елентроважм іш», Київського заво
ду «Точелентроприлад», Сєвєродонецького хімічного ком
бінату, які вирішили збільшити виробництво товарів на
родного споживання за рахунон кращого використання 
внутрішніх резервів і можливостей. Це цінне починання 
схвалив ЦК Компартії України.

Змагаючись за дострокове виконання завдань першого 
року дев ятої п’ятирічки, трудящі республіки успішно 
справилися з планом восьми місяців і додатковим зав
данням по виробництву і реалізації товарів народного 
споживання. Понад план випущено продукції на 421 міль- ион карбованців.

На Пленумі по-ділоаому обговорювалися шляхи збіль» Ж 
шення виробництва товарів народного споживання і по- К 
ліпшення їх якості. Йшлося, зонрема, про більш сфе;<- С 
тивне використання нової 'техніки, впровадження пре- Я 
гресивної технології, розширення асортименту виробів, і 
зниження собівартості продунції. Було піддано критиці З 
РЯД підприємств, які не виконують планів виробництва ї й 
реалізації продунції. Доповідач і промовці вказували, що 
практичну допомогу підприємствам в освоєнні випуску 
нових товарів народного споживання, у створенні про
гресивних матеріалів та сировини покликані подавати 
науково-дослідні і проеитно-чонструкторсьні інститути, 
професорсько-викладацький склад вищих і середніх спе
ціальних учбових закладів.

Велика роль у задоволенні повсякденних запитів насе
лення, говорилось на Пленумі, належить торговельним 
організаціям. Поряд з дальшим поліпшенням організації 
торгівлі вони повинні постійно займатися вивченням по
питу на товари, своєчасно і правильно орієнтувати про
мисловість.

Відповідно до Директив XXIV з’їзду КПРС у дев'ятій 
п’ятирічці в республіці значно зросте обсяг капітальних 
складень на будівництво нових і реконструкцію діючих 
підприємств легкої, харчової і місцевої промисловості. 
Учасники Пленуму говорили про те, що для розв'язання і 
відповідальних завдань по збільшенню виробництва то- ■ 
варів народного споживання треба підвищити рівень 
політичної і організаторської роботи, ширше розгорнути | 
соціалістичне змагання трудящих, краще узагальнювати і 
і поширювати передовий досвід.

На Пленумі виступив член Політбюро ЦН КПРС, пер
ший сенрстар ЦК КП України П. Ю. шелест.

В обгосоргному питанні прийнято рішення.
(РАТАУ).

В ІНТЕРЕСАХ МИРУ 
І МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ

На запрошення Радянського уряду з 27 по 29 вересня 
в СРСР перебувала з офіційним візитом прем’єр-міністр 
Республіки Індії Індіра Ганді.

Главі уряду дружньої Індії і особам, що її супроводи
ли, був виявлений теплий прийом, який свідчить про 
глибокі почуття щирої дружби і поваги радянських лю
дей до великого індійського народу і керівників Індії.

Прем’єр-міністр Індії І. Ганді мала переговори і розмо
ви з Генеральним секретарем ЦК КПРС Л. І. Брежнєвим, 
Головою Президії Верховної Ради СРСР М. В. Підпорним, 
Головою Ради Міністрів СРСР О. М. Носигіним.

Переговори, яні відбувались в атмосфері сердечності І 
взаєморозуміння, стосувалися широного кола питань 
радянсьно-індійських відносин, а також актуальних су
часних міжнародних проблем, які становлять взаємний 
інтерес.

Обидві сторони висловили, впевненість в тому, що візит 
прем’єр-міністра Індії в Радянський Союз і проведені під 
час візиту переговори і розмови з радянськими керів
никами сприятимуть дальшому розвиткові дружнього 
співробітництва між обома країнами, зміцненню миру і 
міжнародної безпеки.

(ТАРС).

З ЦЬОГО НОМЕРА РЕДАКЦІЯ РАЗОМ З ОБЛАСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТО
ВАРИСТВА «ЗНАННЯ» РОЗПОЧИНАЄ ЛЕКТОРІЙ ПО МАТЕРІАЛАХ XXIV З’ЇЗДУ 
КПРС ТА XXIV З’ЇЗДУ КП УКРАЇНИ. ВМІЩУВАНІ МАТЕРІАЛИ МОЖУТЬ ВИКО
РИСТАТИ КОМСОМОЛЬЦІ, МОЛОДЬ, ГОТУЮЧИСЬ ДО ЛЕНІНСЬКОГО УРОКУ 
«П’ЯТИРІЧКА МЕНІ, Я — П’ЯТИРІЧЦІ» І ДО НАСТУПНИХ ЗАНЯТЬ В СИСТЕМІ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПОЛІТОСВІТИ. ЦІ СТАТТІ РОЗРАХОВАНІ ТАКОЖ НА ПРО
ПАГАНДИСТІВ І ЛЕКТОРІВ ЯК МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ.

V ДИРЕКТИВАХ XXIV з’їзду КПРС по п'я- 
■* тирічному плану розвитку народного 
господарства СРСР на 1971 — 1975 роки 
вказується: головне завдання п'ятирічки 
полягає в тому, щоб забезпечити значне 
піднесення матеріального та культурного 
рівня життя народу на основі високих тем
пів розвитку соціалістичного виробництва, 
підвищення його ефективності та приско
рення росту продуктивності праці. Мається 
на увазі, що цей курс буде визначати діял3- 
ність партії не лише в наступні п'ять років, 
але і загальну орієнтацію господарського 
розвитку країни на тривалу перспективу. 
Намічаючи такий курс, партія виходить пе
редусім з того, що найбільш повне задово- 

! г.ення матеріальних та культурних потреб 
людей — це вища мета суспільного вироб
ництва при соціалізмі, основний його закон.

Визначаючи функції та завдання першої 
в світі соціалістичної держави, великий 
Ленін вказував, що метою виробництва в 
соціалістичному суспільстві, визволено/ау 

1 від кайданів капіталістичної експлуатації, 
коли знаряддя та засоби виробництва ста
ють власністю всього народу, центральним 

| завданням є забезпечення лобного добро
буту і всебічного розвитку всіх членів сус
пільства.

Тепер, коли міі вивчаємо матеріали істо
ричного XXIV з'їзду нашої партії, мимоволі 
згадуються слова англійського письмен- 
ника-фантаста Герберта Уелса: «В яке б 
чарівне дзеркало я не дивився, я не можу 
побачити цю Росію майбутнього, але неви
сока людина в Кремлі володіє ним даром. 
Він бачить, як замість зруйнованих заліз
ниць з’являються нові, електрифіковані, він 
бачить, як нові шосейні дороги перетика-

РІСТ 
ПРОДУКТИВ
НОСТІ 
ПРАЦІ— 
ГОЛОВНЕ 
ЕКОНОМІЧНЕ 
ЗАВДАННЯ
ЛЕКТОРІЙ
НА ДОПОМОГУ
УЧАСНИКАМ
УРОКУ
«П’ЯТИРІЧКА
МЕНІ,
Я — П’ЯТИРІЧЦІ»

ють усю країну, як піднімається оновлена 
та щаслива, індустріалізована комуністична 
держава...»

В матеріалах з їзду, як в «чарівному дзер
калі», відбивається геніальна ленінська 
думка: «Вперше після століть праці на чу
жих, підневільної роботи на експлуатато
рів: з являється можливість роботи на 
себе, і притому роботи, яка спирається на 
всі здобутки новітньої техніки і культури».

Підвищення матеріального добробуту 
народу не приходить саме собою, бо спо
жити можна тільки те, що створено пра
цею мільйонів людей. Тому В. І. Ленін вчив, 
що в будь-якій соціалістичній революції, 
після того, як вирішено завдання завою
вання влади пролетаріатом, висувається на 
перший план основне завдання створення 
вищого, ніж при капіталізмі, суспільного 
устрою — «... а саме; піднесення продук- 
ТИ0О..С.Т‘ ПРаЧІ' а 8 зв’язку з цим (і для цьо
го) її вища організація». «Будувати нові 
форми і прийоми залучення людей до пра
ці... це —— найвдячніша і найблагородніша 
робота».

ЩО Ж РОЗУМІЄТЬСЯ під продуктивністю 
граці? Термін «продуктивність праці» 

класики марксизму-ленінізму використову
ють звичайно у тому ж значенні, що й по
няття «плодотворність праці» і «дієздат
ність робочої сили». Карл Маркс в «Капі
талі» .писав, що те ж саме зміна продук
тивної сили, яка збільшує плодотворність 
праці, а значить і масу споживчих вартос
тей, що доставляється нею, зменшує за
гальну величину вартості цієї зрослої маси, 
якщо вона скорочує кількість робочого 

часу, необхідного для її виробництва. Зна
чить, підвищення продуктивності праці £ 
зменшення кількості витраченого часу на 
виготовлення одиниці продукції чи збіль
шення кількості продукції, виробленої о 
одиницю часу.

Переваги соціалізму в тому і виражаю
ться, що створено всі необхідні передумо
ви для систематичного збільшення вироб
ництва продукції в одиницю робочого часу.

В результаті першої п’ятирічки за ра
хунок росту продуктивності праці було 
одержано 51 процент усього приросту про
мислової продукції, а за воєнні роки і в 
четвертій п’ятирічці — 63 проценти, в на
ступні роки до 70—80 процентів. Зараз 
ставиться завдання досягти приросту про
мислової продукції за рахунок росту про
дуктивності праці на 87 — 90 процентів.

В сучасний період підвищення продук
тивності праці виступає як обов'язкова 
умова підвищення ефективності всього сус
пільного виробництва і на цій основі 
поліпшення життєвого рівня радянських 
людей. По-перше, тому, що ріст продук
тивності праці забезпечує неухильне зро
стання випуску та вироблення продукції з 
випередженням виробництва товарів на
родного споживання. По-друге, тому, Щ® 
це веде до максимальної економії робо
чого часу, що за відомим положенням 
Маркса є саме собою мірилом багатства. 
По-третє, тому, що з підвищенням продук
тивності праці скорочуються витрати ви
робництва і збільшуються накопичення в 
народному господарстві для дальшого роз
витку виробництва на ще більш високій ос
нові. По-четверте, з ростом продуктивності 
праці створюється реальна можливість 
підвищення заробітної плати робітників і 
зниження цін на товари народного спожи
вання.

КОМСОМОЛ, вся радянська молодь по
винні сьогодні йти в авангарді боротьби 

за неухильний ріст продуктивності праці- 
До цього закликає наша партія. В Поста
нові ЦК КПРС «Про підвищення економічно?



~ Жовтня 1971 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР" З стор.

ДІЙСНО НАРОДНЕ 
МИСТЕЦТВО

Хутори позбавлені майбутнього. Так 
категорично стверджують футурологи. 
І дійсно, якщо посеред степу десь і 
залишились поодинокі садиби, то дуже, 
дуже скоро покинуть їх господарі. Та
ка вже сучасна людина — не може жи
ти без спілкування.

Але з певністю можна сказати, що од
ному з них випало жиги віками. Горіти
ме вогонь в його вікнах і тоді, коли вну
ки, чи може правнуки змушені будуть 
шукати в тлумачних словниках пояснен
ня чудернацького терміну «хутір». Ім’я 
цій оселі — Надія.

Тут, у скромному селянському будин
ку, жив та творив безсмертя собі і ук

раїнському мистецтву Карпенко-Карий. 
Проте, в минулому часі варто говорити 
лише про творіння драматурга, бо живе 
він і зараз, живе на сцені, у теплих спо
гадах сучасників.

У нього сьогодні день народження. 
Оце якраз сповнилось 126 років. Та хіба 
то вік для безсмертя? Що ці роки, коли 
його п’єси бентежать глядачів у теат
рах ось уже більше восьмидесяти літ? 
До драматурга приходить багато гостей. 
Бувають вони так часто, що жодна до
ріжка в гаю при садибі не заросла тра
вою. Але не часто, мабуть, старенький 
хутір бачив стільки люду. Десятки авто
бусів та легкових авто привезли сюди 
кілька сот шанобливих учнів великого 
вчителя. Бо у нього — іменини. Бо у 
них — свято театрального мистецтва.

Біля пам’ятника Карпенку-Карому — 
мітинг. Секретар обкому партії Д. С. Си
волап говорить:

— Перше обласне свято театрального 
мистецтва ми проводимо в чарівному 
куточку нашої багатої області. Ми, спад
коємці культури народу, з гордістю від
мічаємо, що, як тут з молодих дубків 
виріс гай, так у області розвинулось ма
сове театральне мистецтво.

Дійсно, на Кіровоградщині, крім про
фесійних музично-драматичного та 
лялькового театрів, працюють постійно 
4 народних театри, 21 драматичний гур
ток при районних Будинках культури та 
708 колективів художньої самодіяльнос
ті. Чи мріялось Вам, Іване Карповичу, 
про таке? Адже Ви хотіли, щоб аби 
один театр був у ЄлисаветградіІ

Виступає заслужений артист УРСР, ве
теран українського театру М. О. До
нець. Слова подяки великому театралу 
промовляють робітник кіровоградсько-

«Колядки» у виконанні ятранців.

го заводу «Червона зірка» М. Є. Калкін, 
ланкова колгоспу імені XXII з’їзду КПРС 
Кіровоградського району В. В. Шматова, 
гостя з Києва член Українського теат
рального товариства, кандидат філоло
гічних наук О. С. Цибаньова. Заслужений 
діяч мистецтв УРСР, головний режисер 
Кіровоградського музично-драматично
го театру імені М. Л. Кропивницького 
І. В. Казнадій свій виступ закінчує сло
вами:

Люди помирають, ідеї вічні. Кар
пенко-Карий брав участь у перекладі на 
українську мову «Маніфесту Комуніс
тичної партії». То ми можемо заспівати 
йому нашої партійної пісні.

В небо лине пісня композитора Гліє- 
ра «До вершин комунізму» у виконанні 
академічної хорової капели Палацу 
культури імені Жовтня.

Свято продовжується на широкій га
лявині біля гаю. Сцену вінчає освідчен
ня Карпенка-Карого у вічному коханні: 
«Сцена — мій кумир, театр — священ
ний храм для мене». Якби не мікрофо
ни, розміщені тут, то здалося б, що ти 
дійсно в минулому столітті. Бо така вже 
мальовнича та галявина, так багато па
рубків у червоних шароварах та дівчат 
у плахтах на нійі А на сцені — добре 
знайомі «Вечорниці» П. І. Ніщинського 
у виконанні академічної хорової капели 
Палацу культури імені Жовтня.

Аж ось з’являється Возний з «Натал- 
кн-Полтавки». Свариться із хористами, 
лякається стрімкості заслуженого само
діяльного ансамблю танцю УРСР «Ят- 
рань» і, нарешті, зустрічається з Вибор
ним та Петром. Героям Котляревсько
го є про що поговорити, згадати про 
батька українського реалістичного теат- 
РУ.

Декілька годин ішла театралізована 
вистава на святі. Уривки з «Суєти» Кар- 
пенка-Карого у виконанні драматичного 
колективу Палацу культури міста Олек
сандрії змінялись фрагментами з ви
став обласного музично-драматичного 
театру імені М. Л. Кропивницького, «Ят- 
рань» звільняла сцену для «Колоса» з 
Палацу культури імені Жовтня. Вже 
важко зрозуміти чи то грає артист 
Б. Ткаченко, чи сам Омелько з «Марти
на Борулі» прийшов на свято. На хуторі 
Надія вирувало мистецтво, справді чис
те і дійсно народне.

М. ВІДЕНКО

Квіти до пам'ятника І. І. Карпенку-Ка
рому.

Фото В. КОВПАКА, А. ДІБРОВНОГО.

освіти трудящих» говориться, що комсомол 
повинен значно поліпшити пропаганду еко
номічних знань в системі комсомольської 
політичної освіти, щоб ці знання сприяли 
діловому підходу до організації виробни
цтва і праці і в кінцевому підсумку вели 
до підвищення всього суспільного вироб
ництва.

Кожен повинен уяснити собі, що підзи- 
щення продуктивності праці безпосередньо 
залежить від планомірного вирішення та
ких питань, як підвищення рівня технічної 
озброєності, впровадження комплексної 
механізації та автоматизації виробничих 

Процесів і підвищення ефективності вико
ристання діючих потужностей; удоскона
лення предметів праці за рахунок впровад
ження більш ефективних видів сировини і 
раціонального використання сировини та 
матеріалів; удосконалення організації ви
робництва, підвищення рівня його спеціа
лізації, централізації, кооперування та ком
бінування; впровадження наукової органі
зації праці і управління та, в тому числі, 
раціональних форм розподілу і кооперу
вання праці, поліпшення організації і об
слуговування робочих місць,

Для промисловості нашої області 
п.чексве вирішення всіх цих завдань особли
во важливе. В цілому по області питома 
вага ручної праці ще відносно висока. ь 
окремих галузях промисловості вона дося
гає 45 — 50 процентів. Відносно низька 
питома вага механізованої праці на під
приємствах деревообробної промисловості, 
машинобудування і металообробки. ву
гільної промисловості і, перш за все -на 
Допоміжних процесах виробництва. іо-іу 
саме тут в першу чергу необхідно впровад
жувати все нове, прогресивне і передове, 

накопичено радянською наукою і пере
довою практикою. ...

Випробуваним методом у боротьбі з-і 
Досягнення високих результатів праці є 
соціалістичне змагання. Необхідно так ор
ганізувати змагання, щоб у вирішення пи
тань підвищення продуктивності праці 
включались все нові й нові виробничники, 
колективи дільниць, цехів, підприємств І,

щоб кожен день приносив нові успіхи і 
перемоги у цій важливій справі. Думає
ться, що для вирішення завдань росту 
продуктивності праці необхідно підвести і 
серйозну базу моральної і матеріальної 
зацікавленості.

«В умовах науково-технічної революції 
соціалістичне змагання покликане відіграти 
якісно нову роль у розвитку народного гос
подарства і вихованні трудящих, — під
креслюється в Постанові ЦК КПРС «Про 
дальше поліпшення організації соціаліс
тичного змагання». — Головним напрямом 
соціалістичного змагання повинна бути мо
білізація трудящих на всіляке підвищення 
продуктивності праці, ефективності су
спільного виробництва...»

Кожен процент росту продуктивності 
праці означає для нашої країни одержан
ня велетенських додаткових матеріальних 
благ. Наприклад, в житловому будівництві 
один процент росту продуктивності праці в 
цілому по країні дає додатково мільйон 
квадратних метрів корисної площі, що рів
носильно будівництву міста з населенням 
100 тисяч чоловік. Цей же процент росту 
дає 7 мільярдів кіловат-годин електро
енергії, 85 мільйонів квадратних метрів 
тканин, 6 мільйонів пар взуття, 66 тисяч 
телевізорів, 37 тисяч холодильників, 3 тися
чі легкових автомобілів. Значить, боротьба 
□ а кожен процент росту продуктивності 
праці — це боротьба за неухильний ріст 
добробуту радянських людей, це благород
на справа, у вирішення якої включилась 
вся молодь разом з усім народом нашої 
країни, натхненні рішеннями XXIV з їзду 
КПРС.

Л. ФІЛЬШТЕЙН, 
член пади методики лекційної про; 
паганди і лекторської майстерності 
обласної організації Товариства 
«Знання». к

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА, 2 ЖОВТНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05
— Гімнастика для всіх. 
(М). 9.30 —- Новини. (М).
9.45 — Кольорове телеба
чення. Концерт. (М). 10.30
— Для дітей. «Приходь, 
казко». (М), 11.00 — «Екран 
збирає друзів». (М). 12.00
— На питання глядачів від
повідає міністр меліорації 
і водного господарства 
СРСР Е. Е. Алексєєвсьмий. 
(М). 12.30 — «Сільсьні
обрії». (Львів). 13.00 — «На 
меридіанах України». (К). 
13.30 — Програма «Здо
ров’я». (М). 14.00 — Для
школярів «Вогнище». (М).
14.50 — Для школярів. Все- 
союзнахПіонерська лінійна. 
(М). 15.20 — «Основи на
укового управління соціа
лістичною економікою». 
(М). 15.50 — Кольорове те
лебачення. «У світі тва
рин». (М). 17.00 — Кольо
рове телебачення. Чемпіо
нат СРСР з футбола. «Тор
педо» (М) — «Динамо» (М).
18.45 — Міжнародна поо-
грама. (М). 19.15 — «Му
зична Україна». (К). 20.20
— Програма «Час». (М).
20.50 — Художній фільм
«Викриття», (М). 22.30 —
Кольорове телебачення. 
Музичний атракціон. (М). 
23.10 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00
— Перший курс. «Історія
КПРС». Ленінський план 
створення революційно- 
марксистської партії і бо
ротьба «Іскрьі» за його 
здійснення». (К). 14.25 —
Вища математика. Коло. 
Еліпс. Гіпербола. Парабола. 
(К). Англійська мова. «Сло
вотворення». (К). Нарис на 
геометрія. «Взаємне поло
ження прямої і площини. 
Взаємне положення двох 
площин». 19.00 — Худож
ній фільм «Дуель, що не 
відбулася». (Н). 20.30 —
«На добраніч, діти!» (К).
20.45 — Живе слово поезії.

(Дніпропетровськ). 21.15 — 
Телеспектакль «Сто ти« 
сяч». (К).

НЕДІЛЯ, З ЖОВТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.0Ь
— Ранкова гімнастина длн
дітей. (М). 9.15 — Нолиник 
(М). 9.30 — Кольорове те. 
лебаченнл. «Будильник». 
(М). 10.00 — «Музичний
кіоск». (М). 10.30 — Сьо
годні — День учителя. (М). 
11.00 — Концерт для вчите
лів. (М). 11.40 — Наша афі
ша. (К). 11.45 — «Піонер
ський театр-50». (Чернівці).
12.30 — Для дітей. «Дзвінкі
голоси». (Львів). 13.00 — 
Для воїнів Радянської Ар
мії і Флоту. (М). 13.30 —
«Лірична мозаїка». (До
нецьк). 14.00 — За накрес
леннями XXIV з’їзду КПРС. 
(Ужгород). 14.15 — Україн- 
ське кольорове телебачен
ня. «Будьте знайомі». (К). 
15.15 — Народний універ
ситет. (М). 16.00 — Кон
церт артистів Вороши- 
ловградсьної філармонії. 
(Ворошиловград). 16.30 — 
Ви про ваших друзів. 
(К). 16.45 — Кольорове те
лебачення. Мультфільм. 
(М). 17.00 — Клуб кінопо- 
дорожей. (М). 18.00 — Но
вини. (М). 18.10 — Кол >о-
рово телебачення. «Музич
ні зустрічі». (М). 18.50 — 
Міжнародна програма. (М). 
19.20 — Чемпіонат СРСР з 
футбола. «Шахтар» — 
«Арарат». (Донецьк). В пе
рерві — «До Днів радян
ської науки на Кіровоград, 
щині». (Кіровоград). 21.00
— Програма «Час». (М).
21.30 — Художній фільм 
«Доля резидента». || се
рія. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00
— Екран студента-заочни
ка. Другий курс. (К). 19.00
— Художній фільм «Пер
ший учитель». (К). 20.35 — 
«На добраніч, діти!» (|П 
20.50 — Телефільм «Я — 
сам». (К). 21.30 — Кольоро
ве телебачення. Фільм-оіе- 
ра «СІвільський цируль

ник». (М). 23.05 — Нови
ни. (М).
Г,Д<?”|Д,ЛОК» 4 ЖОВТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00
— Телевісті. (К). 11.10 —. 
Художній фільм «Дуель, 
Що не відбулася». (К). 16.20
— Республіканська фізчно- 
математична школа. (Н). 
16.55 —- «Народжене змі
тання». (М). 17.10 - Бесіда 
«Зростання керівної ролі 
КПРС у розвитку суспіль
ства». (К). 17.30 — Мульт
фільм «Кожний обманщик 
буде покараний». (К). 17.40
— Телевісті. (К). 18.00 —
«Ровесники оборони Оде
си». (Одеса). 18.35 — «За 
?ан°нами„ АРУ”<би». (М). 
1У.00 — Урочисте відкрит
тя Днів радянської науки 
на Кіровоградщині. (Кіро
воград). 20.30 - Кольорове 
телебачення. Чемпіонат
_ нгЛ Х "СпаР™«*ЦСКА. 21.45 — М. Дьяр- 
фа_ш — «Пронинься і спі- 
®а"*’ Спектакль Дніпро
петровського РОСІЙСЬЧО-О 

,мені Г°РЬНО-О. 
(Дніпропетровськ). В пе
рерві — телевісті. (К).

Д£УГА ПРОГРАМА. 17.10 
~ КГрає Д. Ойсг- 

1800 ~ Новини. 
<,Ргпг8І10-~ ЛлЯ ШКОЛЯРІ« 
< Всесвітній слідопит». (Ле- 
нзмГра5Ь 18?5 ~ «За зако
нами дружби». (М). 19.00
Го ™Р° грЛма «Нас*. (М). 
..Г. —Кольорове телеба
чення. Чемпіонат СРСР з 
хокея. «Спартак» — ЦС(А. 
в перерві — «Від понеділ
ка до понеділка». 21.45 — 
Художній фільм «Проста 
Історія». (К).
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Фотооб’єктив підглядів.

(Закінчення. Початок 
в газеті за ЗО вересня). 
Фашисти проявляли обереж

ність. Особливо вночі. Ось ТО
ДІ старшин лейтенант Король і 
вирішив брати «язика» вдень. 
Добре вивчили розпорядок дня 
німців. Копи ті обідали, наші 
розвідники пробрались в околи 
І захопили одразу 70 фашистів.

Про Короля і раніше ходили 
дивовижні чутки по всьому 
фронту. Можливо, у тих роз
повідях було дещо вигадане, 
домальоване уявою бійців. Але 
з основі все було правдою. 
«Розвідник М. Король», «Двад
цять третій «язик» М. Короля», 
«Майстер розвідки М. Ко
роль», «Шоста нагорода М. Ко
роля», «Король розвідки», «Піс
ня про розвідника Короля», 
♦ Розвідка в наступі» — це за
головки з військових газет, які 
розповідали в той час про под
виги Миколи Короля, В нарисі 
«Розвідка Короля», надруко
ваному в збірнику про героїзм 
радянських людей в роки Віт
чизняної війни боєць розвідро- 
ти І. Писарєв пише: «Німці зу
стрічалися з командиром на иої 
розвідроти старшим лейтенан
тов Королем ще під Сталінгра- 
цом, де він вперше прославив
ся як один з сміливих І ви
нахідливих розвідників. Він і 
тоді служив у нашому підроз
ділі. Запам’яталися ворогам 
зустрічі з Королем і на Кур
ській Дузі. З тих пір під ко
мандою досвідченого команди
ра ми навчились вести розвід
ку в найрізноманітніших умо
вах: в голому степу і розва.іи- 
нах міст, в лісах і болотах...»

4« —
Перемогу М. Король зустрів 

у Берліні. А незабаром карбу
вав кран по Красній площі в 
Москві ян учасник параду Пе
ремоги. його груди прикраша
ли три ордени Червоного Пра
пора, орден Олександра Нев- 

ського, Вітчизняної ріини І 
ступеня, Червоної Зірки та 
близьно десятка медалей.

... Ми сидимо в затишній кім
наті. Микола Олександрович 
показує численні вирізки, 
фронтові газети, пожовклі в>Д 
часу, фронтові фотокартки. 
Ось пісня Костянтина Лапіка. 
Ось малюнки художнинів, гра
вюри. Всюди Король зображе
ний величним і суворим. А вза
галі він — душевна, песета

В Н І ч

^мадкносї«

Побувай ВІН знову у відбуло- 
ианому Волгограді.

"°Лп»-т-их Т’нЛартон Т<| 

Волгограду Куреьна. ОР^ста 

ІНШИХ МІСТ. л „ ™ січня

Й„КЛОо“сГег"рПз* * * * У * * *н^ Ту, "й 

мова про командира розвідки 
М Короля і старшого сержан
та М. Пивоварова.

людина. Любить гумор. В очах 
майже весь час грають хитру
ваті бісики. Йому можна дахи 
сорок років. Такий же, як і в 
юності — міцний, жвавий, все 
усміхається.

Кожна річ, яну він бере до 
рук, викликає спогади. Ври-а- 
дати деякі епізоди допомагає 
дружина Миколи Олександро
вича — Ніна Семснівна. Вона з 
ним пройшла піввійни, була
медичною сестрою. Шість ра
зів після поранень М. Король
потрапляв у госпіталь.

У його рунах з’являється 
великий ключ. То йому вручи
ли в Курську, коли Король ту
ди їздив на святкування 25-
річчя Курсько-Орлове ьної 
битви.

І ось уже еін розправляє піо
нерський . галстук. То подару
нок піонерів середньої школи
Г& 43 міста Курська, які прий
няли Миколу Олександровича 
почесним піонером.

Як же склалася доля М. Ко
роля після війни?

— Руни скучили за мирною 
працею. Треба було відбудозу- 
вати зруйновано ворогом гос
подарство.

І він закінчив гірничий тех
нікум, працював на керівних 
посадах у номбінаті «Ватутін- 
вугілля». Потім був заступни
ком директора брикетної фаб
рики в Олександрії. А ось уже 
більше десяти років — заступ
ник керуючого трестом «Нірс- 
воградвуглебуд».,

«Розвідка для Короля 
все», — так писала газета 2-го 
Прибалтійського фронту «Суво
ровец» в траві 1944 року. А 
тепер можна сказати: будова 
для нього — все. Но шкодує 
він ні часу, ні сил, аби зробити 
більше для людей.

В. КОЛЕСНИКОВ, 
член обласного літоб’єд
нання.

м. Олександрія,

&
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нашому 
дворі,

Фото В. Гс® 
лубовсьного.

У «бабине лі
то»,.

Фото
М. Ножнсва.

Збирання грибів — захоплююче 
заняття. Хто не любить походити лі
сом, помилуватися його осінніми бар
вами і назбирати, скажімо, маслят. 
Та далеко не всі сорти грибів добре 
вивчені населенням. Тому протягом 
останніх років і навіть в цьому році 
медичні працівники реєструють ви
падки отруєння, подекуди ТЯЖКІ.

Умовно гриби поділяються на аб
солютно їстівні (білі гриби, підберез
ники, червоноголовці, підосичниии, 
маслюки, рижики, опеньки), умовчо- 
їстівні (грузди, підгрузди, вовнянни, 
порхавки, зморшки і сморжі), отруйні 
(бліда поганка, червоний і сірии му
хомори, жовчні гриби, несправжні 
опеньни, несправжні лисички, сата
нинські або чортові гриби та Ін). 
Отже, завжди потрібно пам’ятати, що 
разом з їстівними грибами можна 
помилково заготовити й отруйні. Час
то неправильно вважають, що молоді 
гриби, або ті, що зібрані на луках і 
в полі, не отруйні. Глибоко ломил ло
ва думна, що отруйні лише ті, які 
мають неприємний запах і смак, 
або при розламуванні з їх м’якоті 
виділяється густий сій. Неправильно 
вважати, що комахи І слимаки не 
їдять отруйних грибів, що їстівними є 
ті, які під шапкою мають рожеві 
пластинки, крихкі при розламуванні 
тощо.

Можна збирати лише добро відомі 
гриби. Ті, що викликають найменший 
сумнів, викидайте. Корисні, поживні і 
дуже смачні — білі, грузди, рижини, 
зморшки, трохи поступаються перед 
ними підосичники, підберезники, 
маслюни, лисички, шампіньйони та 
інші.

З отруйних грибів найбільш небез
печні двійнини, що схожі на їстівні. 
Бліду поганку можна змішати з си
роїжками, шампіньйонами, з підбе
резниками. Різниця в них, в основ
ному та, що м’якоть на заломі спер
шу червоніє, а потім синіє. Часто плу

«МОЛОДОЙ КОММУНАР,, ергап Кировоградсвого 
обкома ЛКСМУ, р, Кировоград,

316050 ГСП. Кіровоград, 50, вул. Луначарського, 36 
Телефони: відповідального секретаря та відділу иом 

ссмольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від 
ділу листів І масової роботи та інших відділів — 2-45*36

Друнарвя їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
но пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

тають справжні і несправжні опеяь- 
ни. У справжніх — шапка майже 
куляста, зверху вохряного кольору, 
нижня поверхня пластинчата. Плас
тинки чисті, білуваті або бруднуваті. 
У несправжніх опеньків шапки у мо
лодих грибів нагадують дзвінки, а 
згодом стають плосковипуклими, 
жовто-сірчаного або жовто-червоно
го кольору.

Ніколи не збирайте і не їжте гри
бів перестиглих, червивих. Не реко
мендується за один раз вживати 
більш як 150 — 200 грамів свіжих, 
75 — 100 — засолених, 20 — суше
них. Не забувайте, що гриби нале
жать до продуктів, які швидко псую
ться, а тому, навіть їстівні гриби, 
заготовлені про запас, можуть викли
кати отруєння. Ото ж не готуйте 
більше грибів, ніж ви можете з’їсти 
за один раз.

Перші ознаки отруєння після зжи
вання отруйних грибів з’являються 
через кільна годин, а о деяких випад
ках і пізніше. Майже всі грибні от
рути викликають подразнення шлун
ково-кишкового тракту, що здебіль
шого супроводиться болями в живо
ті, іноді сильними, ноліноподібними, 
нудотою, відчуттям слабкості, запа
мороченням, іноді судорогами. _

В разі отруєння — слід негайно 
викликати лікаря, або відправити по
терпілого до лікарні. До прибуття лі
каря потерпілому навіть при легко
му отруєнні необхідно подати допо
могу: негайно хворого покласти в 
ліжко (на живіт) і до ніг прикласти 
грілну. Хворому не слід вживати їжу.

.......... пміпп ЛЛПЛТИ П І ДСО"Рекомендується лише давати підсо
лену воду, холодний міцнии 4а*» ка* 
ву свіже або кисле молоко, пі в 
якому разі не можна давати спирт
них напоїв.

Щоб запобігти отруєнню грибами, 
необхідно навчитися відрізняти істів- 
ні гриби сід отруйних, ретельно вив
чити правила збирання, зберігання і 
готування страв з них. Ретельно пе
ревіряйте гриби, зібрані дітьми, які 
не знають відмінних ознак між їстів
ними і отруйними. .

Тож пам’ятайте всі елементарні 
правила і запобігайте отруєнню гри
бами.

М. БОДЮЛ 
головний лікар міської сані 
тарно-епідеміологічної станції.

ПЕРЕМОГА
богатир Василь

ПЕРЕКОНЛИВА
ЛІМА. Радянський _____ г ______

Алексєєв не тільки виграв у перуанській 
столиці звання чемпіона світу серед 
штангістів другої важкої ваги з чудовою 
сумою 635 кг, але й тричі переходив ре
кордні рубежі.

Виступ Алексєепа увінчав перемогу 
радянських штангістів на 25-му чемпіо
наті світу. На їх рахунку 16 золотих, 
8 срібних 1 4 бронзові медалі. Вони на
брали 51 очко, випередивши на 27 очок 
других призерів — атлетів Польщі.

(ТАРС).

В Кіровограді закінчились особисті 
змагання з шахів на першість шахового 
клубу обласної ради ДСТ «Спартак». В 
них взяло участь 16 шахістів, переможців 
відбіркових турнірів.

Після упертої і напруженої боротьби 
перше місце і кубок шахового клубу ви
грав першорозрядник Валентин Марчен
ко, який набрав 6,5 очка з 8 можливих. 
На другому місці Михайло Варивода, на 
третьому учень восьмого класу СШ № 11 
Павло Яновський, який виконав норму 
першого розряду, ДУБІВКА

ВОЛЕЙБОЛ

У Кіровограді закінчилась першість фа
культетів фізичного виховання педагогічних 
інститутів Міністерства вищої освіти УРСР 
з волейбола серед жіночих команд. Упевне
но провели змагання волейболістки Вороши
ловграда, які виграли всі ігри 1 стали чем
піонами, на другому місці спортсменки Оде
си, на третьому — Запоріжжя, Дуже невдах 
ло виступали волейболістки факультету 
фізичного виховання нашого інституту. Вони 
зайняли десяте місце, залишивши позаду 
лишо дві команди.

Як же розцінюють невдалий виступ кіро® 
воградських спортсменок фахівці педінсти
туту.

Кандидат біологічних паук доцент Павло 
Максимович Левнцькнй, під керівництвом 
якого проводились в ході змагань наукові 
спостереження по функціональній можли
вості спортсменів, їх втоми, реакції, якостей 
рухів, сказав:

— Наша команда фізично підготовлена 
добре, у неї найкращі показники і по швид
кості реакції, але не зіграна, 1 тому змаган
ня почала невдало,

Зав. кафедрою анатомії і фізіології, канди
дат педагогічних наук Валентин Сергійович 
Половецький:

— Справа в тому, що команда в цілому 
не зіграна, не розуміють спортсменки одна 
одну.

Тренер команди Анатолій Васильович 
Черній;

— Перед самими змаганнями ми виключи«, 
ли Із команди провідних чотирьох гравців, 
які порушили спортивну форму, взяли за
пасних. Дівчата, знаючи, що в команді нема 
запасу, грали так, як могли. 1 це добре вид
но із фінальних змагань, де наші спортсмен- 
ції одержали дві красивих перемоги з «су
хим» рахунком 3:0. Найкращим гравцем 
команди була Людмила Дмитрієва.

г, ТОЛОК

Вчора в Кіровограді розпочалась першість 
факультетів фізвиховання педагогічних ін« 
статутів республіки з художньої гімнастики.

72 «грації» з 12 педагогічних вузів УРСР 
виборюють почесний чемпіонський титул/

Цього року Формула змагань ускладнена! 
щоб принести в загально-командну копилку дорогоцінні очки, учасниця повинна в коя£ 
кому виді вправ обов’язкової і довільно®! програми зайняти місце не нижче 8-Й По 
того ж у команді сталися значні зміни- в 
заявці факультету фізвиховання ми не «а ЧИМО знайомих ПрІЗВНШ ІіяЙлтг.» не Оа" 

складу збірної^ікульїї^т^ Н^1ХБДО 
нова ввела першокурсницю й »У. : Ьн'дейтон другого курсу 1 л г™„ЗМІну’ сту’ Й. Смогленко. >рсу Л’ СтУналову та

В. СУРЖАН,

натуЛ№ з’одш^ЇЇра^,” в ’кїпп'ІНТЄ,!> 

масових Розрядів, де2л?ки РгпС^СІ,и
Я І ?иколи

ву фізкультури, Д ня ради «олекти-
фото Г, ТОЛОКА,
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